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VOORWOORD
In dit Lentenummer 1986 Nederlands proza met een satirische bijdrage van
onze Vlaamse medewerker André Janssens en een nieuw verhaal van L. H.
Wiener. In Nederlandse poëzie nieuw werk van o.m. Maarten Doorman, Karel van Eerd, Johanna Kruit, Jean Pierre Rawie, Renée van Riessen, de
come-back van Lou Vleugelhof, en Leo Vroman in een tweeluik met
Georgine Sanders (haar debuut).
In Light Verse Simon Knepper, Charlotte Mutsaers, Drs. P, Alexander
Pola, Kees Stip en een door Peter Burger gemoderniseerde versie van Anthonis de Rooveres `Van der Mollenfeeste'.
De overige rubrieken ademen de geest van de vertaalde literatuur in dit
nummer, de Israëlische: in Anthologie een feuilleton uit 1920 van Jacob Israël de Haan over zijn leven in Jeruzalem, en in Tekeningen impressies van
de weg Tel Aviv Jeruzalem, door Reineke Hollander.
De ontwikkeling van het Hebreeuws in deze eeuw, van sacrale literaire
taal (even kunstmatig gecultiveerd als het Latijn van Middeleeuwen en Renaissance, en al evenzo door de eeuwen heen een medium voor literatuur)
tot een springlevende natuurlijke taal die de moedertaal is van een groot
deel van de huidige bevolking van Israël, vormt een linguïstisch wonder.
Het brengt met zich mee dat de literatuur in het hedendaagse Hebreeuws
nog jong is, niet veel meer dan dertigjaar, terwijl de letteren in een land
dat gedurende die periode constant onderhevig was aan de psychische druk
of de dreiging van oorlog, geen hoge prioriteit hebben.
Toch heeft Israël inmiddels een aantal schrijvers van formaat voortgebracht, van wie Amoz Oz en A.B. Vehoshua het meest op de voorgrond
treden. Van de eerste is een novelle opgenomen, van de tweede een indringend essay over de morele dilemma's van het zionisme. Ook bevat Vertaald
proza verhalen van de hier onbekende auteurs Mossel Birstein, Hanoch Levin en Vitzchak Oren. Natuurlijk is ook S.Y. Agnon(1888-1970), Israëls
Nobelprijswinnaar en wegbereider van het moderne Hebreeuws, vertegenwoordigd met een karakteristiek mysterieus verhaal. Alle auteurs worden
geïntroduceerd met een korte noot, de dichters in Vertaalde poëzie (Vehuda
Amichai, Ory Bernstein, Moshe Dor, Amir Gilboa, Vair Hurvitz, Asher
Reich, Aryeh Sivan, Avner Treinin, Meir Wieseltier, Nathan Zach en Zelda) bovendien met een beknopte inleiding in Essay.
Graag betuigen wij onze speciale dank aan The Institute for the Translation of Hebrew Literature in Tel Aviv, dat alle auteursrechten voor ons
geregeld heeft, en aan gastredactrice Shulamith Bamberger, die het leeuwedeel van de vertalingen voor haar rekening heeft genomen.
Redactie

Nederlands proza

De processie
André Janssens

Het is niet zonder enige ontroering dat ik terugdenk aan de kerkelijke processie die elk jaar op 15 augustus door de voornaamste straten van onze parochie trok. Onze straat hoorde daar uiteraard niet
bij, maar dat tastte mijn feestvreugde geenszins aan. Reeds een uur
van tevoren wandelde ik langs de rijkelijk met bloemen bestrooide
processieweg die vertrok vanaf de pastorie, waar de verkleedscènes
plaatsvonden van de gegadigden die in de plechtige stoet mochten
meelopen, naar de kerk toe, waar aan het einde van de omgang een
mis werd opgedragen ter nagedachtenis van de parochianen die het
sinds de processie van het vorige jaar hadden laten afweten. De huiZen Νan de beνυorrechte straten werden behangen met guirlandes
en tierlantijnen, de anders zo deftig gesloten gordijnen werden voor
één keer schaamteloos weggeschoven, de heiligenbeelden werden
van hun sokkel gehaald, langdurig in zeepsop ondergedompeld en
voor het straatraam neergezet tussen twee kandelaars met brandende
kaarsen die met smetteloos witte linten aan de uitgestoken armen
of tot mijn ontsteltenis in een wurggreep rond de nek van een heilige vastlagen. Zetels werden naar buiten gezeuld en omgetoverd tot
bidstoelen. Er werd met bloemen op straat gesmeten dat het een
schande was, geen roos die het overleefde. Maar hoe kaal en treurig de tuinen en hovingen er na elke processie ook bijstonden, zo onvoorstelbaar fleurig waren de straten opgedirkt tijdens het voorbijtrekken van de stoet. Alle gezinnen droegen daartoe bij, alle, behalve
één.
Direct palend aan de kerk was niet lang geleden in een klein huisje
een jong koppel komen wonen dat om zijn goddeloosheid wijd en
zijd bekend stond. Goed mogelijk dat het communisten of dan toch
tenminste socialisten waren. De pastoor, die tot algehele voldoening
van de plaatselijke bevolking de teugels wat strakker in handen hield
dan zijn voorganger, had reeds herhaaldelijk gepoogd hen tot betere gevoelens te brengen, maar de laatste keer werd hij met zijn gezeur de deur uit gegooid en volgens de buren hadden twee honden
tijdens het daaropvolgende straatkabaal in paniek hun ketting stukgerukt. Op die plaats dus noch heiligenbeelden, noch linten, noch
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bloemen, noch kronen. Misschien omdat het huisje er zo eenzaam
en triest bij stond, besloot ik er met de rug naar de voorgevel te
wachten op de processie die daar voorbij zou komen alvorens de kerk
binnen te gaan. Ofschoon het voetpad van de aanpalende huizen
zwart zag van het volk, stond ik daar op die melaatse plaats geheel
alleen, en ik dacht even aan de processie van mijn kinderjaren terug. Om in de stoet mee te mogen opstappen, mocht men in die tijd
geen al te slechte leerling zijn, netjes en ordentelijk in het rijtje kunnen lopen en vooral geen domme streken uithalen. Nooit ben ik
geselecteerd geweest. Na afloop van de processie mochten de kinderen als beloning dan een heiligenprentje in ontvangst nemen en
als er niet genoeg waren, werd het tekort aangevuld met overschotten van oude bidprentjes van overleden parochianen. Dat hield op
toen een verbolgen vader op school herrie kwam schoppen omdat
zijn zoontje met het prentje van diens lang gestorven grootmoeder
triomfantelijk boven het hoofd zwaaiend was thuisgekomen, al roepend: `Ik heb een foto van een ouwe teef verdiend!' Een tweede beloning werd bij mijn weten echter nooit afgeschaft: op de eerstvolgende schooldag werd een uur saaie rekenkundeles vervangen door
een uur boeiend voorlezen. Over de kuisheid en zo. Soms ook over
de onkuisheid.
Er kwam beroering in het volk, wat er onmiskenbaar op wees dat
de processie in aantocht was. Ik stond nog steeds moederziel alleen
op de stoep voor het kleine huisje te kijken en ik begon me af te vragen of de pastoor al zijn andere parochianen verboden had daar post
te vatten. Het jonge koppel was nergens te bespeuren. Van achter
de hoek kwam als eerste een kleine page met het processiekruis dat
hij, op een lange zwarte stok bevestigd, sterk hellend voor zich uit
droeg, zodat het in feite Jezus was die als eerste om de hoek kwam
loeren. In sinds lang vergeelde gewaden en met een gevlochten
kroontje op het hoofd volgden de Vestaalse maagden, de vroomste
meisjes van de parochie die geen man bekenden, met palmen zwaaiend en hemeltergend vals zingend. Dan een hele serie heiligenbeelden — de kerk bleek letterlijk leeggeroofd — op houten schragen
gedragen door enkele stoere mannen die evenwel van gestalte hier
en daar wat verschilden, hetgeen vervaarlijk hellende effecten teweegbracht. Vervolgens de heilige Theresia in bruin gewaad die een
zwart kruis met een krans rozen in de handen hield en vergezeld was
van een lijfwacht nonnen met een rozenkrans. Die mochten maar
één keer per jaar het klooster verlaten, maar keken nooit hoger dan
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hun schoenen. Want leid ons niet in bekoring. Plechtige Communicanten met processievaandels. Hier en daar een engel met een loshangende vleugel. Spandoeken en gewaden. In groten getale de ijveraars van de Bond van het Heilig Hart met brandende processielantarens en in de achterhoede de ijveraarsters van dezelfde bond
met ritmisch tegen hun gat slaande handtassen. Als sluitstuk de
pastoor in rijk ornaat onder een tent op vier stokken gedragen door
vier misdienaars. Zodra de Bond van het Heilig Hart voorbijschuift,
valt het gefluister en gemompel van het volk stil omdat men weet
dat de pastoor in aantocht is. Men kan dan op straat een verlegen
muis horen lopen, aangezien de valse gezangen reeds binnen in het
kerkgebouw galmen. Het is op dat gezegend ogenblik dat op die vijftiende augustus, op de plaats waar ik stond, de vreselijkste dingen
gebeurden.
Ontelbare keren heb ik in mijn huwelijksleven geluiden gehoord
die door mijn vrouw anders geïnterpreteerd werden en ik was dus
voorzichtig met het al te vlug trekken van conclusies. Doch hoorde
ik daar niet zuchten en steunen? Ik keek voorzichtig om me heen,
maar aan de mensen verderop was niets te merken en hun devotie
leek zo oprecht als even tevoren. Het was dus mogelijk dat ik weer
iets gehoord had dat er niet was. Maar ving ik daar even later geen
blijde kreetjes op? Zwaar verlegen keek ik opnieuw naar de mensen en merkte tot mijn ontsteltenis dat ook zij mij begonnen aan te
kijken, niet meer met gevoelens van devotie doch met gemakkelijk
in te denken verontwaardiging. Bovendien begonnen de ijveraars
van de Bond van het Heilig Hart, die nu langzaam naderden en verondersteld werden recht voor zich uit te kijken, me met enige gramschap op te nemen omdat de obscene geluiden onloochenbaar uit
mijn hoek kwamen en ik daar met open mond van de stomme verbazing geheel alleen voor dat kleine huisje stond. In mijn nog vrij
kort bestaan was ik maar al te dikwijls beschuldigd geweest van misdrijven die ik niet gepleegd had (en met rust gelaten voor misdrijven die ik wel gepleegd had) en ik had die dag geen zin om voor
anderen op te draaien. Dus wierp ik een paar veelbetekenende blikken naar het wijdopen raam waar de gelukzalige geluiden vandaan
kwamen en keek vervolgens mijn belagers vrijmoedig in de ogen.
Iedereen gluurde nu naar boven, ook het volk op het voetpad, de
processie bestond niet meer. Tussen de ijveraarsters, die nu even
verbluft als hun voorgangers aarzelend voorbijstapten, zag ik een
vrouw die ik altijd voor potdoof had aangezien met verbolgen blik5

ken naar boven kijken. Onderwijl namen de vreugdekreten van het
jonge koppel in hevigheid toe en ik vreesde voor een climax. Niemand deed echter wat, eigenlijk durfde men er niet voor uitkomen
dat men die geluiden zo goed kon thuisbrengen. Plots dacht ik aan
de pastoor, die ik in mijn opwinding totaal vergeten was, en stelde
met schrik om het hart vast dat hij met zijn vier misdienaren traag
maar zeker naderde. Ook hij werd verondersteld niets te merken,
en zeker niets te kunnen thuisbrengen, maar van op afstand was het
duidelijk dat hij vanonder zijn afdak heel wat gemerkt en heel wat
thuisgebracht had. Precies op het moment dat hij op mijn hoogte
kwam, barstte boven mijn hoofd de orkaan met een dusdanige intensiteit en hevigheid los dat ik oprecht overwoog de brandweer te
alarmeren. Ik was in die tijd ook al gezinshoofd, maar wat ik dr
te horen kreeg, overtrof in ruime mate mijn verbeeldingsvermogen.
Met een hoofd als van een pas gekookte kreeft wankelde de pastoor
verder, opkijken durfde hij niet meer, hij kon trouwens niet zien wat
hij hoorde. Pas toen hij goed en wel de kerk binnen was, gingen de
obscene klanken beetje bij beetje over in stil murmelen naar een
haast angstaanjagende stilte. Geheel van streek keken de parochianen elkaar aan en dropen zichtbaar beschaamd af. Slechts enkelen hadden het aangedurfd de pastoor te volgen. Het was alsof hij
deze afschuwelijke zonde op zich had geladen en er voor eeuwig mee
besmet was.
Was er iets mis mee dat ik mij op 15 augustus van het daaropvolgende jaar voornam op dezelfde plaats te gaan staan? Gewoontegetrouw verkende ik een uur voor het vertrek van de stoet de te
volgen processieweg die andermaal een feestelijk aanschijn bood, al
meende ik bij de plaatselijke bevolking enige nervositeit waar te nemen. Maar de huizen zagen er even fleurig uit als vorig jaar en weer
smeet men met bloemen bij de vleet naar de kasseien. Veel beweging was er eigenlijk niet, hier en daar werden inderhaast een paar
stoelen buiten de deur gezet en wat tierlantijnen aan de muur gespijkerd, maar de echte drukte moest nog komen. Die dag was het trouwens snikheet en vermoedelijk zaten velen zich nog in hun wastobbe
te verfrissen. Langzaam naderde ik het eindpunt van de processieweg en draaide de laatste straat in naar de kerk. En bleef plots
stilstaan. Zag ik nu dat wat ik zag, of was het andermaal dat soort
inbeelding waarvan ik al van kindsbeen af zoveel last had gehad?
Was die samenscholing van mensen op het voetpad voor het huisje waar het jonge koppel woonde echt? Ik sloot de ogen, telde lang6

zaam tot vijfentwintig, en opende ze. Er stond nog meer volk dan
voor het tellen. Met gevoelens van nieuwsgierigheid en ongeloof
kwam ik naderbij. Op de plaats waar ik vorig jaar moederziel alleen
gestaan had, stonden in een verzengende zon minstens tachtig mannen — een flink deel van de actieve bevolking van onze parochie —
als haringen in een ton op elkaar gepakt. Het water liep van hen af
als van smeltende ijskegels. Er was geen vierkante centimeter meer
vrij, maar wat verder lag het voetpad geheel verlaten. En het aanstootgevend raam stond weer wagenwijd open. Onthutst ging ik aan
de overkant postvatten bij de twee vuilste tongen van de parochie,
en wachtte op de dingen die komen gingen. Stilaan sloften de mensen uit hun huizen, voor het merendeel vrouwen en kinderen of ouderlingen. De processie kon niet meer zo ver weg zijn. Hoog in de
bomen van het kerkplein floten merels een aandoenlijk lied.
De stoet vertoonde een sterke gelijkenis met die van vorig jaar,
ofschoon de heiligen niet zo talrijk opgekomen waren omdat men
er inmiddels een paar afgeschaft had en die hadden de kerk voorgoed moeten verlaten. Na enkele eeuwen van onwankelbare trouw
waren plots nieuwe feiten aan het licht gekomen die deze mensen
in een kwaad daglicht hadden geplaatst, waarna ze van hun sokkel
werden gestoten. Erg rechtvaardig was dit niet, als men bedenkt dat
ze in de loop der tijden menig mirakel hadden verwezenlijkt en dat
een van hen zelfs eens het zicht had teruggegeven aan een blinde die
Je volgende dag van een berg viel. Er schoten dus enkele dragers
van heiligenbeelden over en die keken nu voor het kleine huisje met
benevelde blikken de processie reikhalzend tegemoet. De ijveraars
en ijveraarsters van de Bond van het Heilig Hart waren in aantocht
en vooral bij de mannelijke bevolking aan de overkant begon enige
beroering merkbaar te worden. De meesten stonden met een scheef
hoofd en één oor naar het open raam gericht en de twee vuiltongen
naast mij stootten elkaar veelbetekenend aan. En ja, daar kwamen
uit de kamer van het nietige huisje allengs de mij reeds bekende liefdesklanken naar buiten gevooisd, aanvankelijk vrij stil en bescheiden, vervolgens voor iedereen goed hoorbaar, wat later oorverdovend. Het enige verschil met het vorige jaar was het inlassen van
enkele woorden en fragmenten van zinnen die om reden van het fatsoen hier onmogelijk kunnen worden weergegeven. De ontsteltenis
van het publiek was groot, de vuiltongen zwegen van ergernis, kinderen keken hun vuurrode moeders vragend aan, een bejaarde man
liet zijn vijftig jaar oude pijp uit de mond aan stukken vallen op de
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grond. En dan die tachtig mannen die elkaar door het plots ontstane plaatsgebrek wegdrongen, ik had het in mijn wildste dromen niet
voor mogelijk gehouden. Weer kwam de pastoor aangestapt, hij
moet allang geweten hebben wat hem te wachten stond. En op het
ogenblik dat hij op de hoogte van het huisje kwam, barstte andermaal een orkaan los die dit keer niet met zekerheid alleen van het
jonge koppel kwam. Langzaam stierven de obscene geluiden weg,
het ritme was gebroken, de processie ten einde. Hoog in de bomen
floten de merels weer hun aandoenlijk lied.
Nog dezelfde dag riep de pastoor de veldwachter tot zich en sprak
hem toe in niet mis te verstane bewoordingen. Dat het goddeloze
koppel reeds een jaar geleden op onvoorstelbaar schaamteloze wijze
de processie en dus ook de openbare orde had verstoord. Dat dit geen
toeval kon wezen, daar vandaag precies dezelfde ergerlijke feiten zich
hadden herhaald. Dat dit niet meer of minder dan heiligschennis
was, ten gevolge waarvan alle parochianen diep geschokt waren. Dat
die twee boosdoeners hun zonden evengoed met gesloten raam hadden kunnen bedrijven. Dat ook aan de kleinen ergernis was gegeven en het dus beter ware het vunzige koppel met een molensteen
aan de hals in de diepste zee te werpen. En dat hij daar graag eigenhandig aan zou meewerken.
Met die boodschap ging de veldwachter nog dezelfde avond het
in de ban geslagen koppel in hun veelbesproken huisje opzoeken.
Hij werd er ontvangen met koffie en koekjes. En vernam er dingen
die hij niet eerder had geweten. Dat het geschil een diepere oorzaak
had die de pastoor was vergeten te vermelden. Dat niet het bedrijven der liefde de openbare orde verstoorde, maar wel het oorverscheurende klokkengelui dat hen elke ochtend voor de eerste mis om
half zes van hun bed tegen het te lage plafond van de slaapkamer
deed aanvliegen van het mateloze schrikken. Dat zij van verdriet
daarover voor de resterende twee uren dan telkens opnieuw de liefde
van de avond tevoren voortzetten en dus van uitputting dreigden
kapot te gaan. Dat zij dit reeds in den beginnehadden laten weten
aan de pastoor, die hen in hun gezicht had uitgelachen. Dat hij hen
had toegesnauwd dat het klokkengelui juist noodzakelijk was om het
geuzenvolk, dat niet naar de mis ging, er aan te herinneren dat het
in staat van doodzonde verkeerde. Dat zij verbaasd gerepliceerd hadden dat zij weliswaar verkeerden, maar geenszins in staat van doodzonde. Dat het vermogen tot het uiten van hun diep menselijke
vreugde, hun door de Schepper in zo ruime mate toebedeeld, daar8

entegen veel bijval genoot, ten bewijze waarvan de tachtig parochianen onder hun raam. En dat zij daarmee zouden doorgaan zolang
het klokkengelui de openbare orde verstoorde.
Naar mijn weten werd het geschil tot op heden niet bijgelegd. Wel
stelde ik op 15 augustus van het daaropvolgende jaar vast dat zich
geen enkel manspersoon nog voor het kleine huisje bevond. Omdat
het daar uren voor de processie vertrok, vol stond met vrouwen van
de Derde Orde. Aan wie de pastoor had opgedragen bij het minste
verdachte geluid luidkeels lofgezangen aan te heffen. Tot de complete stoet goed en wel in de kerk zat. Maar ofschoon het raam weer
wagenwijd openstond, bleef het tijdens het voorbijtrekken van de
processie in het kleine huisje stil. Doch de overkant zag zwart van
het volk. Allemaal mannelijk volk. Dat gefascineerd toekeek. En
daar met eigen ogen het bizarre koppel zag dat, met de armen over
elkaars schouders, aan het open raam stond. Hij vriendelijk glimlachend, zij ontroerend lief en met lichtjes uitdagende blik. En met
de schoonste blote vrouwenborsten die ik ooit aanschouwd heb.
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Het goede uur
L.H. Wiener
Dat docenten bij het Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs geen seksuele fantasieën zouden hebben over hun leerlingen is
een fiktie. Visioenen over donkere autoritjes, heimelijke zeiltochtjes en illegale vakantietrips zijn aan de orde van de dag — en nacht.
Onderzoek naar dit fenomeen is nog niet gedaan en zou, indien het
werd ondernomen, uitermate onbetrouwbare uitkomsten opleveren;
maar dàt het bestaat is niet aan twijfel onderhevig. In dit opzicht
is de docent MO geen haar beter dan de naar vrouwenbenen loerende stratenmaker of een bronstige zadelruiker.
Verantwoordelijk voor dit verschijnsel, dat al vele onderwijskrachten een ongeneeslijk schuldkomplex heeft bezorgd en enkelen zelfs
in het verderf gestort, zijn de leerlingen. Althans, zo beweren de betrokken leerkrachten. De leerlingen uit de bovenbouw in het algemeen en de meisjes uit 6 gym alpha in het bijzonder. Jaar in jaar
uit behouden deze meisjes namelijk hun schoonheid en hun jeugd,
terwijl de voortworstelende onderwijsman zijn krachten allengs meer
voelt wijken. Ieder kursusjaar opnieuw is hij weer een tint grijzer
geworden of heeft de kaalslag rond zijn kruin zich verder verbreid
en ieder kursusjaar opnieuw ziet hij zich machteloos gesteld tegenover de eeuwige jeugd van een nieuwe lichting meisjes van 6 gym
alpha. Onwrikbaar blijft hun leeftijd gefixeerd op zeventien, achttien, soms negentien, terwijl onze overspelige tutor zich hulpeloos
in vroegtijdige ouderdom en overbodigheid voelt opgaan.
Het zij zo.
Niemand wordt tenslotte gedwongen zich bij het onderwijs te laten
inlijien. Het staat toch een ieder vrij om een fatsoenlijke betrekking
te kiezen, een bØ die maatschappelijk genomen tevens in enig aanzien staat, zoals: `direkteur ener BV' of 'adviseur' of `ondernemer';
zelfstandig verworven posities waarbij de leeftijd van de sekretaresses
aan persoonlijke voorkeur kan worden aangepast en men zich niet
in steeds toenemende radeloosheid verdwaald hoeft te voelen in de
tuin der lusten.
Wat bezielt dan iemand om zich bij het onderwijs te melden?
Is het soms de voldoening die men denkt te kunnen putten uit het
10

lesgeven, uit het nut eenjong medemens iets bij te brengen, iets mee
te geven voor het latere leven? Of is het de verleiding te kunnen omgaan met jonge mensen binnen een milieu waar verstarring en kortzichtigheid niet bestaan maar waar kreativiteit en dynamiek heersen. Toe maar.
Of is het gewoon de negatieve keuze van de neuroot, de man die
in het bedrijfsleven als `niet optimaal funktionerend' zou worden
afgeschreven en uit een laatste psychologiese test naar voren zou komen als `een medewerker die wellicht een gebrek aan flexibiliteit aan
de dag legt en niet wezenlijk in het team past' .
Een leraar dus, kortom?
Men moet vrezen van wel.
In dit licht bezien is het in feite verwonderlijk dat deze aftandse
rekels er nog zo vaak in slagen hun lusten bot te vieren op onze dochters, maar hoe dan ook, dàt er heel wat scheve schaatsen worden gereden op schoolfeestjes, eindexamenfeestjes, op zolders, op toiletten, in auto's, boten en huurchâlets is een publiek geheim. Slechts
zelden komen deze praktijken echter aan het licht en wat er aan vunzigs wordt ontdekt pleegt merendeels achter net zulke gesloten deuren te worden afgehandeld als waarachter het vergrijp zich heeft voltrokken en misschien is dit maar beter ook. Men moet er toch niet
aan denken dat deze ijsberg ooit zou kantelen? Hetgeen evenwel niet
wegneemt dat de onoorbaarheid van deze gang van zaken binnen
ons Nederlands Onderwijsbestel evident is en om die reden, smetteloze lezer, is het hier de plaats en de tijd eens één delinquent uit
het bestand te lichten en dit specifieke geval inklusief voorgeschiedenis en achtergronden aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Wij schrijven daarom Haarlem, vrijdag 12 juli 1985, de laatste dag
voor de zomervakantie in het rayon Noord-Holland, waar des
avonds om half acht de deur van het etablissement Ιn 't Goede Uur
met een piep openging en een ongeveer veertigjarige man gekleed
in regenjas en hoed, Burberry en Stetson, het lokaal (of liever: de
lokaliteit) betrad. Het piepend geluid werd veroorzaakt doordat de
deur van deze gelegenheid klemde op de betonnen dorpel. De man
nam zijn hoed af en knoopte langzaam zijn regenjas open, terwijl
hij zijn blik liet rondgaan op zoek naar een intiem tafeltje. Dat nu
leverde weinig problemen op aangezien op de tafeltjes bij de ingang
aan de voorzijde na geen enkel `zitje' zich op dezelfde hoogte bevond. Slechts door middel van opstapjes, treetjes of verhogingen kon
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men de diverse tafels bereiken, die zich daardoor uitstekend leenden als speak-easys. Bovendien werden een aantal plaatsen nog extra
afgeschermd door kunstig smeedwerk, stukken arreslee of van de zoldering neerhangende drinkkruiken en droogbloemkonstrukties.
Het was niet druk. Twee groepjes eters zaten beleefd te dineren
met kaarslicht en wijn en genoten waarneembaar van de artistieke
entourage, die nog werd geaccentueerd door zich op laag volume
meedelende kamermuziekklanken. De man hing zijn jas en hoed aan
een staande kapstok, trok de manchetten van zijn overhemd tevoorschijn uit de mouwen van zijn kolbert en liet zijn keuze vallen op
een tafeltje bij het raam aan de kant van het Nieuwe Kerksplein. Hij
nam plaats met zijn rug naar de deur en keek om zich heen op zoek
naar bedienend personeel. Daarbij hechtte zijn blik zich aan een antieke leren haam aan de muur en een glimlach trok over zijn gezicht.
Hij herinnerde zich dat dat ding er al hing toen hij hier voor de eerste
keer was gekomen. Hoe lang was dat nu geleden? Vierentwintig
jaar. Een kwart eeuw bijna. Hij had afgesproken met Karin, een
meisje uit zijn klas, op wie hij zo verliefd was dat hij de woorden niet
kon vinden om het haar te zeggen. Het Lorentzlyceum. Die school
bestond nu niet meer. Gelukkig. Nu was hij zelf leraar. Zou Karin
nog bestaan?
Hijzelf bestond nog.
Dacht hij.
Zeker, zeker; hij was er nog.
Vanachter de bar, uit een keukentje in het midden van de zaak,
kwam een meisje tevoorschijn. Ze had een kaasplankje in haar hand
dat ze bij een onzichtbaar tafeltje afleverde. Vervolgens verdween
ze weer gehaast de keuken in.
De man streek met zijn hand langs zijn kin.
Zijn huid raspte.
Zijn gedachten gleden af naar het verleden.
Hij was zeventien en trillend nerveus.
Het was haar idee geweest om hier af te spreken. Ze kwam hier
wel vaker had ze gezegd. Kende er mensen, kunstenaars. Poppe Damave. Had hij nog nooit van Poppe Damave gehoord? Nee, dat had
hij niet. Maar thuis had hij een tamme uil. Zou hij haar dat vertellen? Misschien later. Poppe Damave was een aquarellist had ze gezegd en heel bekend. Maar hij kende het woord niet eens.
Toch was ze gekomen.
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Was dit hetzelfde tafeltje geweest? De zitting van de bank waarop hij zat was volledig vergaan voelde hij en afgedekt met een stuk
dubbelgevouwen jute. Het zou dus kunnen. De kerk buiten was dezelfde. Het Nieuwe Kerkspleen. In de oude binnenstad van Haarlem en daarin een van de oudste gedeelten. Hoe oud? Zevenhonderd jaar? Waarschijnlijk wel. De Spanjaarden hadden nog tegen
die kerk gepist. Vast.
Naast de bar was een trap naar boven, waar zich de expositieruimte bevond, met gespijkerd kleed op de grond en schilderijen aan
nylon draadjes. Hij was te vroeg gekomen, veel te vroeg, net als nu
en een aardige, oudere heer was vanachter de bar vandaan gekomen en had gevraagd wat hij wilde gebruiken. Hij had wijn besteld,
een glas rode wijn, want hij schreef al gedichten en de aardige heer
had een praatje met hem gemaakt en hem boven rondgeleid. Toen
het gesprek stokte had de oudere heer hem verteld wat dat leren
voorwerp aan de muur was. Een trekpaard kreeg het over zijn schouders, zei hij. Een haam noemde men het.
Haar, dacht de man. Hoe is het mogelijk. In vierentwintig jaar
tijd had hij dat woord niet een keer gebruikt. En nu herinnerde hij
het zich direkt weer.
Hij keek op zijn horloge.
Vijf over half acht; nog vijfentwintig minuten. Dan zou hij het
weten. Weten met wie van zijn leerlingen hij hier had afgesproken.
Te zien krijgen wie zij was. Oog in oog met haar staan. Met die anonieme briefjesschrijfster.
Bij die gedachte voelde hij een steek door zijn lichaam gaan, een
felle flits van zenuwen en spanning die, genegeerd door zijn hersens,
zijn hart trof en daarna traag uiteenvloeide naar zijn darmen waar
een tintelende, warme pijn bleef drenzen.
Selma Stusters?
Karin Beckers?
Paola Marsiglia?
Marlene Vroom?
Frieda de Jager?
Ellen Venema?
Het was dit zestal dat het meest in aanmerking kwam.
Allemachtig!
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Waar was hij mee bezig?
Hij kon nog opstaan en vertrekken.

Ja.
Nee.
Achter zijn rug piepte de deur.
Twee mensen kwamen lachend binnen, maar de gewijde stemming die in de zaak heerste daalde ook op hen neer en met gepaste
eerbied hingen ze hun jassen op en op ingehouden toon vervolgden
ze hun konversatie. Ze passeerden de tafel waaraan Van Gigch zat
en bestegen de vier treden naar de hoogst gelegen alkoof waar ze aan
het gezicht ontrukken werden door een schildpadschild en een vergeeld kunstwerk van geknoopt touw.
Viktor van Gigch, veertig jaar oud, leraar Engels aan het Gemeentelijk Gymnasium te Haarlem, zeventien jaar werkzaam bij het Onderwijs, kalend op het achterhoofd, flatbewoner, geleidelijk aan het
verstenen, alkoholist en geheelonthouder, bestelde wijn in de taveerne Ιn 't Goede Uur bij een meisje dat er nog niet was toen Viktor van
Gigch aan deze zelfde tafel achter een glas wijn zat te wachten op
een meisje dat er nu niet meer was.
— Goedenavond...
— Goedenavond...
— Wilt u iets eten?
— Nee dank u, brengt u me maar wat wijn.
— Rode of witte?
— Rode.
— Een glas of een karaf?
— Een fles.
Het was toen tien over half acht.
Selma Stuster?
Het zou kunnen. Van al zijn leerlingen was zij het meest volwassen. Niet het aantrekkelijkst, dat was Paola met haar gitzwarte ogen
en haar gitzwarte haar. Paola Marsiglia; hij hoopte eigenlijk dat zij
het niet was, want hij zou niet weten wat hij tegen haar moest zeggen. En toch... Ze stond hoog op zijn lijst. Niet alleen vanwege haar
schoonheid maar ook omdat ze die twee namen had onderstreept.
Zo duidelijk met hoofdletters geschreven en toen nog eens onderstreept. Het ging om een schoolonderzoek literatuurgeschiedenis.
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De vraag had betrekking gehad op de sonnetten van Shakespeare,
waarvan hij er enkele had behandeld. De vraag luidde: Mention at
least three recurring figures in Shakespeare's sonnets. Een gemakkelijke
vraag. De meesten wisten het antwoord ook wel. Hij had er een aantal lessen aan besteed, de aandacht gevestigd op het feit dat ook de
grote dichter Shakespeare een versmade minnaar kan zijn. Het boek
van Rowse erbij gehaald met die zo aanmatigende maar tegelijkertijd zo ontwapenende titel: Shakespeare's sonnets, the problems solved. Wie
waren toch die mensen aan wie een aantal sonnetten was gewijd?
De Patron, vermoedelijk de Earl of Southampton, de Dark Beauty,
Shakespeare's minnares, de Rival Poet, Shakespeare's medeminnaar, waarschijnlijk Christopher Marlowe. Paola had ze alledrie,
maar twee benamingen had ze onderstreept: Dark Beauty en Male Lover. Had Van Gigch die term ooit zelf gebruikt? Male Lover? Hij
kon het zich niet meer herinneren. Maar Rival Poet was niet onderstreept. Had dat betekenis? Was zijzelf de dark beauty en hij...
Het had hem niet meer losgelaten. Twee dagen tevoren had hij het
eerste briefje in zijn postvak gevonden. Zag hij daardoor spoken?
Zijn bestelling werd gebracht.
Het meisje schonk een bodempje wijn in het glas en wachtte, maar
met een gebaar van zijn hand gaf Van Gigch te kennen dat hij geen
vorstand had van wijn. Mensen die verstand hadden van wijn gorgelden ermee en spuugden het weer uit. Van Gigch drank wijn; als
water. Drie teugen per glas, achttien teugen per fles.
Hij trok zijn portefeuille en haalde er een klein stukje papier uit
tevoorschijn. Voor de honderdste keer gingen zijn ogen langs de
regels:

Ik heb vannacht van je gedroomd. Wj waren samen,
op vakantie — waar ben ik vergeten — in een zonnig
land. De zon ging alsmaar onder. De tijd vloog. We
spraken af dat we volgend jaar weer zouden gaan.
Dat was het eerste briefje geweest. Een getypt velletje.
Aanvankelijk had Van Gigch aan een grap gedacht. Niet kwaadaardig bedoeld, maar wel een grap. En dat een van zijn leerlingen
zoiets serieus zou kunnen opschrijven kwam al helemaal niet bij hem
op. Een kollega misschien? Martha? Esther? Nee, onzin. Je zou je
nog lelijk kunnen blameren als je er achter zou trachten te komen.
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(Zeg, Martha, schrijf jij wel eens gedichten...? Over zonsondergangen... bijvoorbeeld? Niet? Nee, zomaar...)
Maar hij had het briefje niet weggegooid.
Hij had het klein opgevouwen en in zijn portefeuille gestoken. Enkele dagen later vond hij een tweede. Dezelfde schrijfmachine. Ditmaal in het Engels:
Bold louer,
Canst thou not haue thy bliss?
Though winning near the goal?
Vrijpostigheid was provokatie geworden.
De verwijzing naar Keats maakte duidelijk dat het om een leerling uit 6 alpha ging. Ode on a Grecian Urn. Hij had zijn hersens gepijnigd om zich de les zo precies mogelijk te herinneren.
Het was goed gelukt die dag. De sfeer om een gedicht serieus aan
te pakken was er geweest en ze hadden naar elkaar geluisterd. Richard Akkerman, Mark Terlingen, Derk Jansen en Jeroen Lindenbergh waren absent geweest, het was zaterdagochtend; er was iets
met hockey. O ja en Karin Beckers. Die was ook afwezig.
Frieda de Jager had een deel gelezen en Paul Smit. Daarna was
Diana de Koning er een eindje doorheengestruikeld en voor de apotheose had Walter Fischer gezorgd; die zou het wel weer even uitleggen. En weer helemaal ernaast natuurlijk. Marlene Vroom was
de eerste geweest die de regels: heard melodies are sweet but those unheard
are sweeter kon uitleggen. Blozend, zoals gewoonlijk, was alles wat
ze gezegd had helder geformuleerd en ter zake. Dat overdreven blozen was sterk in Van Gigchs geheugen teruggekomen. Alleen, wàs
het wel overdreven? Of haar gewone verlegenheid.
In hoeverre speelde seks een rol?
Seks.
Van Gigch had het zich afgevraagd. Tot dan toe had hij het kontakt met zijn leerlingen op al te persoonlijke voet altijd gemeden.
Maar de briefjes bleven komen en hoewel tegen zijn gewoonte in begon Van Gigch zich bepaalde voorstellingen te maken en fantasieën
te ontwikkelen. En er waren dagen geweest waarop hij starend in
zijn lege postvak een licht gevoel van teleurstelling had ondergaan.
Seks? Natuurlijk. Waarom stond Karin Beckers anders op het
lijstje? Van Gigch moest het zichzelf wel bekennen: omdat ze een
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fabuleus figuur had. Daarom alleen. Want Karin Beckers was het
niet, dat wist van Gigch zo goed als zeker. Hoe kon zij refereren aan
de inhoud van een lastig gedicht als ze niet bij de behandeling aanwezig was geweest?
Van Gigchs lijstje was, of hij wilde of niet, steeds meer een verlanglijstje geworden.
Hij keek nogmaals op zijn horloge: tien voor acht.
Hij schonk het derde glas uit de fles. Zijn hart ging zwaarder nu,
traag dreunend, voelbaar in zijn borst. Hij haalde nog twee papiertjes uit zijn portefeuille en legde ze voor zich op tafel.
Ik verveel me.
Zit in de klas. Kijk naar je.
De school ligt achter me.
De toekomst ligt voor me.
Waarom leren we elkaar niet gewoon eens kennen?
Het taalgebruik had iets poëties, leek het. Het was slechte poëzie,
maar waar ging het om? En dan het laatste, het briefje waarop Van
Gigch uiteindelijk geantwoord had:
Noem plaats en tijd,
En I'll be there.
P. S. Over een paar dagen begint de zomervakantie!
Met uitroepteken.
Daar stond hij, iedere ochtend om half acht, dertien hoog.
Zijn tas op de keukentafel.
De juiste boeken ingepakt?
Korrekties klaar?
De juiste proefwerken ingepakt?
Brood mee?
En kauwgum?
En permanent: het flesje Idol mondwater voor een stiekeme
druppel op de tong, bij katers en kegels.
Dag in dag uit.
Wat was dat: dag in dag uit. Levenslang?
De borsten van Karin Beckers!
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De warme tieten van Karin Beckers, waarom niet? De dark beauty van Paola Marsiglia! De lieve stem van Ellen Venema! De vrolijke aard van Frieda de Jager! Marlene Vroom! Waarom niet! En
Selma!
Selma... ja... voor haar... zat hij eigenlijk hier.
Beken het maar.
Ze was pas achttien. Hij had het opgezocht bij de administratie.
Maar eigenlijk was ze al volwassen, bijna negentien. Hij was veertig, bijna eenenveertig. Eigenlijk volwassen. Was dat wel zo? Wat
was er eerder: Selma Stusters volwassenheid of Van Gigchs verstening?
Hij had haar vanaf de eerste klas als leerling gehad, zes jaar achtereen. Hij dacht terug aan dat meisje van twaalf dat met een uitdrukking op haar gezicht alsof ze op weg was naar een speciaal voor
haar belegde zitting van de Inquisitie haar tas met boeken over de
trappen van de school zeulde; hij dacht terug aan het lange losse haar
dat ze in de derde en vierde had gedragen, Rossetti-stijl en daarna
aan dat idiote punkhaar in Agfa-Color in de vijfde; hij dacht aan
haar rol in Peer Gynt, hij dacht aan haar handen en haar ogen en
hij dacht: als zij het nu eens was... Bijna volwassen, bijna van
school... Was het dan niet het proberen waard?
Een halve fles whisky gaf het antwoord. Hij had plaats en tijd op de
achterzijde van een absentenbriefje geschreven en het op het aanrecht gelegd. De volgende morgen had hij zijn eigen handschrift
nauwelijks nog kunnen lezen maar toch een nieuw briefje gemaakt.
Op school had hij zijn postvak helemaal leeggeruimd en het velletje diep achterin gelegd. En toen hij aan het eind van de dag de zoveelste reklamefolder voor de zoveelste allerbeste leermethode had
verwijderd was het papiertje weg.
En nu zat hij hier; vijf voor acht.
En niet alleen dat, maar hij zat hier al haast een halfuur. Waarom was hij niet een halfuur te laat gekomen, half negen en dan eerst
vanuit de straat naar binnen gespied. De straat was neutraal gebied.
Dan had hij altijd nog kunnen beslissen. Nu nog opstaan en weggaan was niet meer mogelijk. Hij zou eens tegen haar opbotsen in
de deuropening of op straat. Drogredenen! Hij wilde het! Aan deze
tafel. Juist aan deze tafel. Nog een paar minuten.
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Kamermuziek blijft honderd jaar goed.
Altijd weer nieuw en altijd hetzelfde.
Om klokslag acht uur piepte de deur van de taveerne In 't Goede Uur
te Haarlem, rayon Noord-Holland. Viktor van Gigch zat met zijn
rug naar de deur toe en bewoog zich niet. Een aantal papiertjes die
een poosje voor hem op tafel hadden gelegen had hij weer opgeborgen in zijn portefeuille.
Hij keek voor zich en wachtte.
Er kwamen voetstappen over de oude plavuizen naderbij.
Het was een soort klikkend geluid, van leren hakken. Daarna doffere stappen toen de schoenen het houten opstapje namen naar de
tafel waar Viktor roerloos zat.
— Dag meneer Van Gigch, zei een stem op vriendelijk-ironiese
toon.
Het was een zwaardere stem dan Viktor had verwacht.
Hij perste de nagel van zijn duim diep in het vlees van zijn wijsvinger en keek op.
Naast hem stond Walter Fischer.
De jongeman knikte voortdurend met kleine schokjes van zijn
hoofd en lachte breed.
Maar toen Van Gigch hem, een kort moment, strak aankeek, zag
hij dat het eigenlijk geen lach was die zich op het gezicht van Walter Fischer aftekende, het was meer een grijns.
— Zal ik dan maar aanschuiven? vroeg hij toen.
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Nederlandse poëzie

Vier gedichten
Maarten Doorman

Als dieren
weten de handen de weg
bij de wastafel.
Verschrompelde handen
bij een stroompje water.
Het gebit wordt
ondergedompeld in het glas.
Zonder tanden
lacht de tijd in de spiegel, als dieren
weten de handen de weg.

Coasters (Après une nuit, sans rancune)
We zijn weer buitengaats
in een fluistercampagne van grijzen.
Onze bewegingen, langzamer en royaler
op de daagse golfslag,
worden plichtplegingen op afstand.
Verder van elkaar
houden we kontakt
via radio Scheveningen. Ons wacht
eender haven in schakeringen
van zwart. Andere haven, eender nacht.
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Ducunt volentem fata, nolentem trahunt (Seneca)
Niet alleen het oudje tegen de wind
in langs de oever, ook de wielrenner
die haar tegemoet snelt met stampende sokken
en zelfs de minnaar aan
het water die langzamer kust omdat de tijd
zo schoksgewijs verstrijkt,
alsmede de roeier: rugwaarts
glijdt hij voort en zijn blik beslaat
onverschrokken waarnaar zijn zog wijst.
En wie zelf niet gaat
wordt getrokken.

IJskristallen*
Zo koud werd het in huis,
zo koud was 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.
* Ιn het Winternummer 1985 stond dit gedicht met een storende zetfout in de tweede regel. We plaatsen het daarom opnieuw. (red.)
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Ton Tierne Romeng
Karel van Eerd
naar Guido Gozzano
`Totò Μerùmeni'
(I Colloqui)
1
De verwaarloosde tuin, de hoge ruime zalen,
de barokke balkons omkranst door wingerdgroen
plaatsen de villa in temps-perduverhalen:
villa-cliché in een bloemlezing Achttienteen.
Droef droomt de villa van betere dagen, dromen
van blije croquetteams op Engelse gazons,
in de weidse eetzaal diners voor gastronomen,
bals in door antiquairs onttakelde salons.
Maar waar in vroeger tijden bezoek kwam van groten
van onze industrie en van de politiek,
stopt nu een automobiel met horten en stoten,
sloopt vreemd volk in ruig leer de leeuw van de portiek.
Geblaf en een stap klinkt er, dan sluit zich voorzichtig
de deur... In die kloosterstille kazerne leeft
Ton Tienre Romeny met een tante die beeft,
met een verloederde neef en nichtje schichtig.
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2
Ton Tienre is haast vijftig, van aanleg hooghartig,
belezen, met plezier in stil monnikenwerk,
intelligent, met weinig moraal, onbarmhartig
helderziend; oorlogskind, zonder vrouw, zonder kerk.
Ton Tienre was lang leraar, voor 't geld, zonder blijheid
(Adwaita! ... ), mikte op iets in de politiek
en leeft hier nu als balling, bespiegelt in vrijheid
zijn leven van weleer en maakt dat niet publiek.
Hij is niet kwaad. Hij geeft voor blinden en voor tering,
hij stuurt aan een vriendin een kistje voorjaarsfruit:
hij is niet kwaad. Hij ontvangt thuis menige leerling
voor bijles, menige Turk helpt hij graag vooruit.
Zichzelf zich bewust en zijn fouten, een kouwe,
is hij niet kwaad: een Goed Mens, om wie Nietzsche lacht
`... ik moet lachen om de dwaas die zichzelf goed acht,
omdat hij 't redden moet zonder 'n paar sterke klauwen...'
Na ernstige lectuur gaat hij de tuin in, spelen
met zijn hartsvrienden op 't uitnodigend gazon;
zijn kameraden zijn: een ekster, rauw ter kele,
een poes, een circusaap bij name Kwakwajon...
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3
Wat het leven beloofd had, bleek allemaal meineed.
Hij droomde jaren van de Liefde die nooit kwam,
droomde van chic en charme, waardoor hij veel pijn leed,
tot hij hier als minnares het keukenmeisje nam.
Wanneer 't stil is in huis, sluipt zij op blote voeten,
fris als door morgendauw een rijp stuk zomerfruit,
de gang door, zijn kamer in; zij zoent hem eens goed en
berijdt haar oude heer, verzaligd onderuit...
4
Ton Tienre kan niet voelen. Volledig verdorde
door een trage kwaal de bron vanwaaruit men voelt;
door kille sofistiek is deze mens verworden
tot wat resteert als brand zijn woede heeft gekoeld.
Maar zoals aan het puin waar het vuur eerder woedde
irissen ontspruiten van vlammend paarse pracht,
ontspruit aan die verdorde ziel dat onvermoede
bundeltje troostende verzen van iele kracht.
5
Ton Tienre Romeny kent, na de trieste jaren,
het klein geluk: 't essay en tussendoor het rijm.
In zich besloten denkt hij, groeit hij, gaat ervaren
het leven van de Geest, het verrassend geheim.
Zijn geluid is klein, en de kunst waarvoor wij lijden
eeuwig. Tijdens dit vers vervluchtigt reeds de Tijd!
Dus wil Ton Tienre blij zijn tijd terzijde beiden:
leeft, hij is geboren; leeft, tot hij overlijdt.
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Reik naar de sterren Reagan
Jos van Hest

Op 5 februari 1986
sprak de 40ste president van de Verenigde Staten
met zijn 74 jaar krasse stem
— geen tumor op de stembanden te horen —
tot het Congres en de wereld:
`Laat niemand zeggen dat dit land
de bestemming van zijn dromen niet kan bereiken.
Amerika is klaar.
Amerika kan de race naar de toekomst winnen
en dat zullen we.'
Niemand was er die hem vroeg:
Waar droom je over oude man?
Ligt de toekomst in de bocht van een racebaan?
Is de wereld klaar voor een lichtflits?
De 40ste president van de Verenigde Staten
werd de dag daarna 75 en nog sterker.
Hij nam cadeaus in ontvangst:
orchideeën met ingebouwde afluisterapparatuur,
gelukstelegrammen gevuld met bonbons,
een opgezette adelaar die het volkslied zingt,
een perspex sleutelhanger met een wrakstuk van de Challenger,
een opblaasbaar vrijheidsbeeld,
een bijbel door Christus zelf gestencild,
blikjes voorgefrituurd guerrillavlees,
een polaroid-foto van de laatste Indiaan,
een video-opname van veto's,
een voordeelpakket van de melkweg,
armen, duizenden armen om naar de sterren te reiken.
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Twee gedichten
Jos Houtsma

Machinist
De bovenleiding hangt dreigend boven
zijn hoofd. De rails loopt weg. Hij rookt
en fantaseert vrouwen of delen van
vrouwen voor zich in de melkwitte mist.
Om hem heen staren de rode en gele ogen
van zijn instrumenten hem onophoudelijk aan. Heeft hij iets gemist?
Hij houdt 't gezicht zorgvuldig in de plooi
en veinst aandacht. Honderden dodemannen
slapen op de knop of stormen schreeuwend
stormen schreeuwend vooruit door de mist.

Op een Grieks eiland
Een veel te zwaarlijvige Amerikaan
en een knappe jonge Duitser, beiden
hier op vakantie, kijken elkaar aan.
Op slag wordt de Amerikaanse toerist
in dit land van de homo-erotiek,
door een onbekend maar brandend verlangen
gegrepen om de ander aan te raken.
Hij zucht, hij zweet, hij wil een foto maken,
maar de Duitser glimlacht afwijzend, zwijgzaam
en biedt zijn eigen fototoestel aan.
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Drie gedichten
Johanna Kruit

De Schoone Waardin (Walcheren)
De polder ligt verzonken in gedachten.
Brutale dijken lopen door het land
van Ritthem, waar nog een stuk strand
bij eb schatgraven toelaat. Achter
het paalhoofd deelt een harde wind
handtekeningen uit aan gretige golven
die lang geleden resten verzwolgen
die wij willen vinden. De Schoone Waardin
werd een legende. We zoeken verhalen
in scherven en steen. Antwoord op vragen
vergt aandacht. Donkere wolken jagen
voorbij. Ons naarstig vertalen
eindigt abrupt. Regen legt zich neer
op de plaats waar we zijn. En dan niet meer.
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Walcheren, bij avond
De dag gaat dicht als een deur. Jij schudt
een sprookje uit je mouw. We lopen
langs het duinpad naar de sterren en open
gaat de nacht. De lage lichten van de kust
beloven meer dan je kunt zien. Een visser staat
met zijn lantaarn aan zee. Het silhouet
van een geluidloos schip wordt neergezet
tegen de einder en verschuift. Met regelmaat
van enkele seconden zwaait een armvol licht
vanaf de vuurtoren over ons heen. De wind
gaat liggen in een dal, de avond wint
het van de dag. En dan van ver komt er een dichtregel van Achterberg over het schaduwpad:
`Aan het roer dien avond stond het hart.'

Oude veerhaven bij Kats
Geen meeuw zo hoog die niet tegen ons krijst
wanneer we gaan langs oevers van bazalt
achter de dijk, waar steeds een torenvalk
omhoogklimt, bidt, en afstand schrijft
tussen zijn jachtterrein en ons. Verlaten is
de oude haven die verviel. Gras loopt ver
over het plein waarvan de stenen her en der
verzakten. Auto's stonden waar nu water is.
Verleden komt hier aan het licht. De wind
draagt als een lopend vuurtje alles aan
wat ik wil zien. Ik zoek een naam
voor wat er is. Mijn denken vindt
geen houvast meer. Jij legt in beelden vast
wat er nog over is van wat eens toekomst was.
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Twee gedichten
Speelgoedhond

Max Niematz

Stilte knettert in het nylon
tapijt. In liefde omhels je
je lot alleen te zijn met een
speelgoedhond op wieltjes.
Als op de rand van je onttakelde
sofa het uur komt van twijfel,
trek je aan een handle
en hij blaft. Verbazend echt
zijn weer je twee handen. Ζό'n
eenvoudig mechaniekje doet
wonderen. Kwispelstaartend
zet je je tanden in zijn vacht.

Reis
De trein staat te dampen.
Een warme hand drukt een afscheid
tussen de ijsbloemen.
De reis gaat langs de dingen.
De blik vlucht. Het landschap
keert naarbinnen.
Verweg in het winters decor
ontwaar ik het ploeterend mensdom,
samengehurkt
Rond een roodgloeiend kooltje.
Wallstreet vriendelijk vandaag,
gniffelt mijn buurman.
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Drie gedichten
Jean Pierre Rawie

Kleine liefdesverklaring
Ik ben al bijna dood, en ik
zal nooit aan mensen wennen;
zo meen ik ook geen ogenblik
je werkelijk te kennen,
maar soms, tezamen in het huis
en in éen bed tezamen,
met het behoedzame gemis
van regen langs de ramen,
heb ik wel eens een kort moment
gedacht dat ik doorgrondde
hoe ondoorgrondelijk je bent,
en dat al veel gevonden.
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Insomnia
De lange uren tussen slaap en waken
terwijl de regen de seconden tikt —
Het beetje tijd waarover je beschikt
vergaat aan zulke nutteloze zaken.
Het hoge doel waarop je had gemikt,
het lager doel waartoe je mocht geraken;
en waaraan zelfs geen dood een eind kon maken,
ons beider onverbrekelijk conflict.
De regen en het leed te allen tijde,
het komt tenslotte op hetzelfde neer:
wij hebben tegen het oneindig lijden
uiteindelijk maar een gering verweer.
Ik denk aan alle dingen die we zeiden,
want al die dingen zeggen we niet meer.
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Mismoedig rondeel
Ons leven is doortrokken van de dood,
wij hebben alle reden om te klagen.
Wel koesteren wij hier en daar nog vage
verwachtingen en houden wij ons groot,
maar als je nagaat wat er overschoot
van al die nachten en van al die dagen —
Ons leven is doortrokken van de dood,
wij hebben alle reden om te klagen.
De tranen die je waar ook om vergoot,
de wroegingen die aan je blijven knagen,
en al ons hopen, liefhebben en vragen
is eigenlijk van elke zin ontbloot;
ons leven is doortrokken van de dood.
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Twee gedichten
Renée van Riessen

Mors stupebit et natura
Het eerste kinderfeest: wij zaten samen
doodstil in het raamkozijn. Jouw knie
mijn evenknie, jouw wang tegen de mijne
blies jij of ik die nevel op de ramen?
Ik trok je naar me toe en keek; voorbij
jouw oog zag ik verschrikkelijk land verschijnen:
steenzwarte vogels vielen uit de lucht
en over het grasveld joegen de konijnen.
Ik voelde van jouw knie geen warmte meer,
ik moest een kussen pakken en proberen
jouw adem af te snijden in een tweegevecht,
dan zou er stilte zijn. Een ijskristallen wereld.
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Wintermärchen
Achter het witbevroren raam
begint vandaag een nieuw bestaan:
wat wankel stond werd zacht versierd.
Het oude tuinhuis en het bankje
vonden elkaar vannacht. De kamperfoelie
kijkt naar een bruidegom uit en aan haar voet
is onverwacht de witte roos gaan bloeien.
Dit is de tijd waarin Sneeuwwitje slaapt,
kom naast me staan voor alles is verdwenen
en zeg me of dit duren kan. Hoe lang
blijven jouw lippen bleek, mijn wangen koud?
Laat het nog even op een sneeuwval lijken
wat tussen ons is. Altijd kan hierbinnen
het grote witte meer ontdooien, ook
de hartslag kan altijd opnieuw beginnen.
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Tussentijd
Peter Verstegen
Het onkenbaar interval één maal per etmaal
als de slaap je haalt, want het ware
moment van inslapen ontgaat je,
voorbode van later.
Haast ieder van ons, als de dood hem haalt,
ontgaat de ware sensatie van doodgaan,
het laatste moment een terminaal
gevoel van verlating.
Maar er zijn de verhalen, en zelfs geloofwaardig,
doorgaans monotoon gelijkluidend geboekstaafd,
van wie uit klinische dood zijn ontwaakt
over waar zij waren.
Eerst bezagen ze van boven hun lichaam meewarig,
gingen dan door een gang of tunnel naar het
mystieke licht dat alles overstraalde,
naar totale klaarheid.
Een elektrische ontlading in hersencellen waar de
chemische zekeringen beginnen door te slaan?
Dan raakt eenzelfde flits van hiernamaals
vermoorde en moordenaar.
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Vier gedichten
Lou Vleugelhof

Thales, terug in Milete
Een trekvogel door het universum
terug in mijn stad, Milete,
buitenverblijf van zonlichte goden,
dat als een glimlach aan zee ligt,
ik Thales, een bereisde kameel
die zijn lange kamelenhals uitstak
naar alle windstreken, een halszaak
makend van waarheid en leugen,
hier ben ik, Milete, ken mij terug,
grijs als ik ben van de oerstof
waar het heelal van gemaakt is,
en als de waarheid dakloos geworden.
Wie herkent in mijn windhese stem
het gouden geluid van de spreker
die de marktplaats tot afzetgebied
van zijn kostbare wijsheid maakte,
toen hij de dag en het uur voorspelde
waarop de zon haar gezicht zou bedekken,
de priesters alarm sloegen, te wapen
tegen de afkalving van hun gebied.
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Milete prijst courante waarheden aan
verkoopt orakels en gunsten van goden
bij afslag als vis die snel moet gelost
voor hitte de stank aan het licht brengt.
Mijn laatste wijsheid dat het water
stromend van de bewolkte bergen naar zee
de laatste waarheid is van de aarde
is een lacher geworden van mond tot mond,
want de rijst is weer schaars als vroeger,
de broodprijs gestegen, de koopkracht gedaald,
geruchten van grensincidenten sijpelen
de stadsmuur binnen, de lucht is vervuild
van oorlogsgeruchten, de goden snuiven
bloed en jagen de tempels vol mensen,
alleen waarheden op korte termijn
overleven de dag van vandaag.
Het leven is moeizaam, slecht verstaanbaar
een staanplaats in het theater geworden,
ik heb geen deel aan de handeling meer,
de ontknoping blijft onvoorspelbaar.
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Taalthuis
Wij waren met velen thuis
en smeedden de omgangstaal
tot een doorlopend verhaal
voor eigen gebruik binnenshuis,
want binnen het dorpsdialekt
tref je onverhoors een hiaat,
een woord dat nog niet bestaat,
geluid dat nog niet is gebekt.
Zo ontstonden teesk, issewis,
oddelob, keddermiggin,
taal van achter de Oercel, beginklank van vogelvis.
Na onze laatste zucht
komt er een dode taal bij,
misschien aan de overzij
horen we elkaar terug.
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Biologieleraar
voor Jan Iets
Hij leerde pubers dat ze ogen hadden
om te kijken hoe complex ze waren
geworteld en vertakt,
handen tegen de onhandigheid
voeten om ten voeten uit te leven
schonk hij systeem en samenhang,
hij liet ze wonen in hun eigen hart
duiken van de hoge in hun bloedstroom
spelevaren in hun lymfenstelsel
wrikken aan hun eigen doodsskelet,
dat eenheid, evenwicht en integratie
de sleutelwoorden waren tot de poort
waarvoor ze samendromden naar het leven,
hij maakte ze ten dode toe gelovig.
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Achelse kluis
Hemelsbreed de middag over de hei,
de torenhaan blijft met de hemel
on speaking terms, de aarde
gaat zich liturgisch te buiten
aan rogge en gerst,
bier en roggebrood communiceren.
Monniken geloven nog bij het leven,
eten zich dood aan stilte,
drinken de tijd als een vloed
die nooit afneemt, hun blik op oneindig
vegen zij de wereld, een lastig vuiltje,
uit hun ooghoek.
Kastanjes ontsteken hun kaarsen
op de binnenhof mengt zich een geur
van metten en lauden, de dag wordt heel
bij het rijpen van de completen.
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Winter 1944 en 1985
Leo Vroman
Ach ja ik heb jouw rozen wel gezien
zwaaiend als kleine stijfbevroren vuisten
of boze paarse hoofdjes maar misschien
kijk ik als het zo waait niet naar de juiste.
Ik mag de winter ook wel, achter glas,
wil vanuit ons bed wel auto's horen
slippen in hun grijsglazuren sporen
nu niets meer is zoals Osaka was.
Het was de winter en niet ik die toen verging.
Ik mag een dood seizoen dus niet verwijten
dat mijn vingertoppen en mijn hielen splijten
jaarlijks en bloeden van herinnering.
Kijk nu is de sneeuw een onverwacht
liefdadige op jouw knuffeltropen
dalende deken omgepraat tot dons.
Straks loop ik in een dikke namaakvacht
naar buiten en ga icecream kopen
het is weer late lente binnen ons.
Brooklyn, 14 december 1985
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Najaar 1938 en 1985
Georgine Sanders

Geliefde, vrees de herfst niet zo, de rozen bloeien
nog op lange stelen en het gras blijft toch lang groen,
de bomen vlammen in het licht, nu koude nachten groeien.
Dit is het tegenstrijdige, het menselijke seizoen.
Als wij nu over gele bladeren lopen, zie ik het oude
bolwerk waar wij gingen van lantaren tot lantaren — tussenin
zagen wij sterren door de kale bomen — en mijn koude
wang voelt je warme mond weer. Dit was het begin.
Die herfst, door weer en wind, werd onze leertijd.
Doorwaard, doorweekt, rook ik de natte, zachte
geur die ons nog diende, jaren na ons afscheid,
toen jij, één storm ontvlucht, een andere storm vond wachten.
Verstoten door je land en nog ternauwernood
omringd door vrede en wat vriendschap, overviel
de oorlogswind je weer, hield je versperd — de dood
een dagelijkse gast. In kou en ziekte, moederziel
alleen, wist jij toen vrede met jezelf te sluiten.
Maar het verkrachte land, verscheurd door een verraad
waaraan niet één onschuldig bleef, was buiten
je bereik. Geen dwingend denken, droom noch daad,
brachten ons samen, tot onze tijd vervuld bleek.
Nu, in die nieuwe wereld, zo wisselend en groot
dat hij zichzelf genoeg schijnt, vergeten wij de jaren, leek
ons klein gezin te vroeg voltooid. De kille dood
van het jaar is weer in aantocht, maar de rozen bloeien
nog aan kale stelen en het gras is nog zo groen!
Wij zijn weer samen, als voorheen, nu onze jaren groeien.
Geliefde, vrees de winter niet, wij kennen dit seizoen.
14 december 1985
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Essay

Het recht van de een
en het recht van de ander
A. B. Jehoshua *

(Vertaling L. Waterman en Η. G. Nijk)

De oude man moet zich haasten. De auto's zetten zich al in beweging. Dat ontbrak er
nog maar aan, dat ze hem hier vannacht zouden achterlaten in de stilte van het bomenríjk. Maar voor hij weggaat, zou h graag wel eens willen weten wat de wachter denkt
van die stomme Arabier. De Staatsbosbeheerchauffeur heeft name! jk het idee-fixe in z'n
hoofd dat die vent hier waarachtig een voorraad petroleum verzamelt.
`Petroleum?' zegt de wachter, plotseling helemaal wakker.
`Natuurl jk een hersenschim van die stiekemerd van een chauffeur. Die Arabier is een
heel bedaarde kerel, niet?'
`Ongelοojl jk bedaard, ' geeft de wachter enthousiast ten antwoord. Vervolgens doet h j
een paar passen om de oude man heen en fluistert vertrοuweljk: `Is hij van hier?'
`Van hier?'
fa, van dit bos hier, ons bos, ze zeggen dat het een vernietigd dorp bedekt. '
`Een dorp?'
'Een klein dorp. '
`Een klein dorp? Oha, '(Iets herinnert hij zich in ieder geval.) jawel, er moet hier
vroeger een soort van groot gehucht geweest zijn. Maar dat is nu verleden tijd!'
Zeker, verleden tijd. Iets anders komt er trouwens niet bij hem op...
A.B. Jehoshua, Miel ha je'arot (1963)1

Het is verbazingwekkend dat de kwestie van het historische recht van het
joodse volk op Erets Jisraeel, een van de eerste problemen waarop de zionistische beweging zich toelegde, nog steeds niet afdoende is opgeloste.
Opnieuw blijkt het vraagstuk zich op te dringen, zowel in onze onderlinge politieke discussies als in onze confrontatie met de buitenwereld. Jarenlang dachten we dat het niet langer relevant was (met name gedurende de
periode van 1948 tot 1967, toen we binnen de `groene' wapenstilstandsgrens met Jordanië leefden). Maar nu blijkt dat het probleem alleen maar
• A.B. Yehoshua (Jeruzalem, 1936) studeerde literatuur en filosofie in jeruzalem en werd later professor
literatuurwetenschap aan de Universiteit van Haifa. Evenals Oz debuteerde hij in 1962, met verhalen Al
is Yehoshua vooral een novellist gebleven, hij heeft ook romans, toneelstukken en essays op z jn naam staan
Uitgeverij Amphora publiceerde drie boeken van hem in Nederlandse vertaling. `Vroeg in de zomer van 1970'
(1980), `Drie dagen en een kind' (1982) en de essaybundel `Naar een normaal joods bestaan'. Yehoshua
is een politiek geëngageerd schr jaer die in dit nummer vertegenwoordigd wordt met een essay uit bovengenoemde bundel, een lucide beschouwing over de morele implicaties van het zionisme. Het essay is met toestemming van de uitgever overgenomen uit `Naar een normaal loods bestaan', waarvan de verspreiding in Nederland zo beperkt is gebleven dat deze herpublikatie aantrekkelijk en zinvol leek.

45

sluimerde, want na afloop van de Zesdaagse Oorlog leefde het in volle hevigheid op. Sinds die tijd heeft de discussie intensieve en minder intensieve
periodes gekend. Maar vandaag, nu we midden in het vredesproces zitten en het noodzakelijke stadium van een tijdelijke-permanente regeling
met de Palestijnen niet langer kan worden vermeden, blijkt de vraag over
het historische recht van het joodse volk op het Land Israël — ditmaal toegespitst op de toekomst van de Westelijke Jordaanoever — actueler dan
ooit.
In dit hoofdstuk wil ik allereerst proberen het probleem in kaart te
brengen, om vervolgens de verschillende argumentaties verbonden aan het
begrip `historisch recht' in het licht van hun morele geldigheid te toetsen.
Hoewel het begrip `historisch recht' in politiek opzicht dynamiet is, zal ik
proberen het zo eerlijk en objectief mogelijk los te koppelen van het politieke debat over de toekomst van Judea, Samaria en de Gaza-strook per
se, om zodoende zijn politieke lading, waar mogelijk, te neutraliseren.
Ook wie van mening is dat het joodse volk een historisch, religieus of
ander recht bezit op het gehele grondgebied van Εrets Jisraeel ten westen
van de Jordaan, zal een onderscheid moeten maken tussen recht en verplichting. Een behoeftige heeft recht op een sociale uitkering, maar hij is
op geen enkele wijze verplicht hem te accepteren; het staat hem volkomen
vrij er afstand van te doen om redenen die alleen hem aangaan. Iemand
heeft stemrecht bij verkiezingen, maar hij is niet verplicht dit recht uit te
oefenen. Met andere woorden, ieder mens en ook ieder volk heeft het recht
om afstand te doen van een recht. In onze politieke context kan iemand dus van
mening zijn dat het joodse volk inderdaad het volste recht heeft alle in de
oorlog van 1967 veroverde gebieden binnen de historische grenzen te annexeren. Maar omdat hij bang is voor een binationale staat, of voor het
torpederen van de vrede met Egypte, of voor economische druk van de
Verenigde Staten, besluit hij van zijn recht af te zien. In zekere zin hebben zelfs de grootste haviken in ons midden getoond dit opgeven van een
recht te kunnen accepteren. Alle voorstanders van het historische recht zijn
het erover eens dat het niet alleen het westelijk deel van Israël omvat, maar
ook het gedeelte ten oosten van de Jordaan, en er zijn er zelfs die de grens
verleggen naar het gehele gebied dat God aan Abraham beloofde. Het
symbool van de rechtse Irgoen Tsua'i Le'iemi, met de wapenspreuk `Rak
kach' (`Alleen zό') toont duidelijk een kaart van Εrets Jisraeel langs de beide Jordaanoevers. Toch geloof ik dat maar weinig mensen vandaag de dag
niet bereid zouden zijn een vredesverdrag te tekenen waarin de Jordaan
als de definitieve oostgrens van de Staat Israël zou worden erkend. Dit betekent dat de overgrote meerderheid bereid is afstand te doen van een gebied ter grootte van zo'n 90.000 km2.3 In cijfers uitgedrukt levert dit het
volgende beeld op: de meest extreme expansionist is bereid 77 procent van
Εrets Jisraeel op te geven, en de meest gematigde 88 procent. Ik wil niet
ontkennen dat het verschil van elf procent erg belangrijk is en het onder46

werp van vurige discussies kan vormen. Maar wat ik wilde doen uitkomen,
is dat iedereen blijkbaar het recht erkent om afstand te doen van een recht;
de vraag is alleen welk deel we zullen opgeven. De vraag of we al dan niet
verplicht zijn tot uitoefening van het historische recht is dus niet het kernpunt van het politieke debat dat nu al zoveel jaren gaande is.
Anderzijds is er een opstelling mogelijk die zegt dat wij geen historische
of andere rechten kunnen doen gelden op de bezette Westelijke Jordaanoever, maar die niettemin volhoudt dat Israël deze gebieden uit veiligheidsoverwegingen in bezit moet houden.
Niettegenstaande het veelvuldige gebruik van het begrip `recht' in de
politieke discussie, zou ik het hier niet langer willen gebruiken als doorslaggevend argument, om zodoende zijn politieke actualiteit te neutraliseren en
het probleem in een afstandelijker en bezonkener atmosfeer te kunnen
bespreken. Zij die menen dat wij Judea en Samaria uit overwegingen van
nationale veiligheid moeten vasthouden, worden uitgenodigd mijn argumentatie te volgen, zonder het risico daardoor hun politieke positie in gevaar te brengen.
Al in dit stadium wil ik de conclusies onthullen waartoe ik de lezer zal
proberen te brengen:
1. Ik beweer, en zal proberen te bewijzen, dat het begrip historisch recht
iedere objectieve morele geldigheid mist binnen het kader van de terugkeer van het joodse volk naar zijn land.
2. Evengoed zal ik proberen te bewijzen dat het joodse volk het volledige
morele recht heeft om, zelfs met geweld, een gedeelte van Εrets Jisraeel, of
van ieder ander land te veroveren, op grond van een recht dat ik het overlevingsrecht van de bedreigde zal noemen.
Een denkbeeldige of een werkelijke vraag?
Sommige mensen zullen de vraag naar ons recht als zonder meer hypothetisch afdoen. Een Engelsman vraagt zich toch ook niet af of hij het recht
heeft in Engeland te wonen? Of een Indiër of hij in India mag wonen?
Waarom maken de joden het zich dan zo moeilijk? De menselijke geschiedenis is vol van veroveringen en annexaties waarover niemand zich opwindt. Welk ander volk heeft ooit een historische verantwoording afgelegd
voor zijn daden?
Anderzijds valt het mijns inziens moeilijk volte houden dat wij deze zelfkastijding over dit moeilijke probleem op eigen initiatief zijn begonnen.
Niet wij hebben het probleem aan de orde gesteld, maar de Arabieren, en
na hen de rest van de wereld. Als Εrets Jisraeel een volledig onbewoond
gebied was geweest, dan zou de vraag of de joden het recht hadden zich
hier te vestigen en een staat te stichten bij niemand zijn opgekomen. Sterker nog, als we de terugkeer naar Zion een honderd jaar eerder waren be47

gonnen en al in het midden van de negentiende eeuw een joodse staat hadden gesticht, als we ons en masse hier hadden gevestigd en de plaatselijke
bewoners hadden uitgeroeid of verbannen — zoals zoveel volken dat deden in de landen die ze veroverden — dan zou de kwestie van ons recht
op het land nooit aan de orde zijn gesteld. Er zou niemand zijn geweest
om haar aan de orde te stellen. Misschien zou een `maatschappelijkbewuste' regisseur ooit een ontroerende film hebben gemaakt over de
wreedheid van de joden, net als de Amerikanen recentelijk films hebben
geproduceerd over de decimering van de Indianen in hun land. Maar het
debat over historische rechten zou het niet verder hebben gebracht dan tot
de uitgang van de bioscoop. Het zou niet in de Verenigde Naties zijn gekomen, regeringen zouden hun handen er niet aan vuil hebben gemaakt,
en er zouden geen ontelbare boeken en artikelen over zijn geschreven.
De klemmende morele vraag naar ons recht wordt gesteld omdat het
land niet onbewoond was, en omdat zijn bewoners niet uitgeroeid of verbannen werden; bovendien hebben ze invloedrijke verwanten, die hen helpen hun eisen kracht bij te zetten. De vraag over het al dan niet bestaan
van ons recht wordt dus in de allereerste plaats gesteld door een hardnekkige externe aanklager; het probleem is niet uitsluitend een intern joods probleem. Sommigen van ons hebben geprobeerd zich aan het probleem te
onttrekken onder het motto dat de kwestie van rechten in de internationale betrekkingen irrelevant is. De hele wereld is immers een jungle, en
wij hebben ons dienovereenkomstig gedragen. Geweld is de enige taal tussen de volkeren. Deze bewering, die in bepaalde gevallen inderdaad gerechtvaardigd is, kan in ons geval niet worden gehanteerd, aangezien ons
belang juist valt of staat met de rechtvaardigheid van onze zaak. Méér nog
is ze een wezenlijk bestanddeel van onze politieke kracht in de meest letterlijke zin van het woord. Als we werkelijk sterk waren, zouden we ons
misschien kunnen veroorloven de taal van de jungle te spreken. Maar voor
ons is dit soort argumentatie gevaarlijk omdat ze, bijvoorbeeld, een Hitler zou kunnen rechtvaardigen. Ook hij beweerde dat de menselijke geschiedenis een doorlopende strijd tussen wolven was, en dat het enige oriderscheid tussen hem en de anderen was dat hij er tenminste eerlijk voor
uitkwam. Vandaar dat wie dit argument hanteert, geen recht heeft beschuldigingen te uiten aan het adres van de nazi's of anderen die ons in
de loop van onze lange geschiedenis vervolgd hebben. Misschien dat sommigen die dit argument aanvoeren, bereid zullen zijn om afstand te doen
van hun historische rechten als aanklager, op voorwaarde evenwel dat men
hen met rust laat over deze rechtskwestie. Maar zoals gezegd is dit steeds
moeilijker te handhaven. Zelfs wereldmachten als de Verenigde Staten,
Rusland en China zien zich soms genoodzaakt morele rechtvaardigingen
te hanteren. Morele factoren verhinderden de Verenigde Staten zich met
hun volle gewicht in de strijd in Vietnam te werpen. China had misschien
dieper in Vietnam kunnen doordringen, zelfs met westerse steun, maar de
48

hieraan verbonden morele bezwaren werden tot een levensgroot politiek
obstakel. De hedendaagse betrekkingen tussen staten (in tegenstelling tot
de morele betrekkingen binnen deze staten) worden steeds meer aan morele gedragscriteria getoetst. Gezien de steeds gecompliceerder wordende
machtsverhoudingen in de wereld is er een duidelijk belang bij de hantering van morele argumenten in politieke discussies.
Het is eenvoudig onmogelijk geworden de wetten van de jungle toe te
passen om ons van de rechtsvraag af te maken. Wie dit doet, geeft anderen het recht wederkerig met geweld tegen ons op te treden. Hij geeft bijvoorbeeld Rusland het recht om Israël te bezetten.
Met dat al hebben wij geweld moeten uitoefenen om ons recht te verwezenlijken; recht alleen is niet voldoende om een realiteit te scheppen.
Maar er is een fundamenteel verschil tussen het gebruik van geweld op
grond van recht, en geweldpleging zonder een dergelijke rechtsbasis. Ieder mens heeft het recht om niet vermoord of bestolen te worden, maar
dit recht op zichzelf zal niet voorkomen dat hij vermoord of bestolen wordt
wanneer hij nalaat een beroep te doen op de actieve en passieve
machtsmiddelen (van het staatsapparaat) om zijn recht te verwezenlijken.
Niemand zal ontkennen dat het zionisme eveneens met geweld verwezenlijkt moest worden. De vraag is of het gebruik van geweld gerechtvaardigd
was. We zijn verplicht hierop een antwoord te geven, niet zozeer tegenover onszelf als wel ter wille van onze aanklager, die zijn eis voor het forum van de wereld heeft gebracht.
Woord en wederwoord
Het argument dat door Arabieren en Palestijnen vanaf het begin van het
zionisme tot op de huidige dag is aangevoerd, is heel eenvoudig: de joden
hadden geen recht hier te komen, noch als volk, noch als enkelingen. Dit
is ons land, ons vaderland, en het is volmaakt onbelangrijk of we het zien
als een afzonderlijke eenheid of als een onderdeel van een groter Arabisch
gebied. Wij oefenen hier ons natuurlijke nationale recht uit van een volk
op zijn vaderland, of een deel van een volk op zijn vaderland. Jullie komst
hier, zonder onze toestemming, is op zichzelf een daad van agressie, en
op grond hiervan hebben wij het recht ons te verdedigen. Ook al bouwen
jullie huizen in een verlaten Negev, of leggen jullie moerassen droog in de
Emek Jizre'el, toch beschouwen wij dit als een aanval op ons. De vraag
is dus niet wie het eerste schot heeft gelost; dat waren wij, maar we deden
het uit zelfverdediging.
Het spreekt vanzelf dat alle argumenten met betrekking tot de Balfourverklaring, de verklaring van de Volkenbond over de vestiging van een
Brits mandaat over Palestina, of het Verdelingsplan van de Verenigde Naties geen enkele morele rechtskracht hebben; al deze lichamen hadden uitslui49

tend politieke, maar geen morele autoriteit. De Arabieren redeneren dat
Erets Jisraeel niet aan Groot-Brittannië toebehoorde (zelfs niet volgens de
mening van de Engelsen zelf, en helemaal niet volgens de joden), en dus
had het geen enkel recht het land geheel of gedeeltelijk aan een ander te
geven.
Hetzelfde geldt voor de beslissingen van de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties. Dit is een lichaam zonder enige morele standing.
Zelfs politiek heeft ze nauwelijks iets in te brengen. (Wij zijn uiteraard de
laatsten die de Algemene Vergadering van vandaag enig moreel gezag zouden willen toekennen, ondanks het feit dat ze op dit moment veel representatiever is dan in 1947.) Wie gaf de Verenigde Naties het morele recht
ons land te verdelen? Als de Verenigde Naties vandaag besloten Denemarken te verdelen tussen de Denen en een ander volk, zou dat besluit dan
morele rechtskracht hebben?
De bewering dat het land een `politiek niemandsland' was, in die zin
dat de inwoners niet in een onafhankelijk politiek kader waren georganiseerd, is evenmin moreel steekhoudend. Meer dan de helft van de wereld
was nog aan het begin van deze eeuw van politiek zelfbestuur verstoken
en leefde onder vreemde heerschappij. Er waren hele gebieden in Afrika,
Azië en Europa waar volken zonder een onafhankelijk politiek systeem leefden. Maar dit betekent niet dat men het onrecht hun aangedaan door de
onthouding van hun onafhankelijkheid mag aandikken door ook hun natuurlijke recht op een vaderland op te heffen, en een ander volk in hun
midden te plaatsen. Hadden de Engelsen toen ze India bestuurden het
recht een vreemd volk temidden van de Indiërs te vestigen dat erop uit was
gedeeltelijke of volledige soevereiniteit over India te verkrijgen? Gaf het
feit dat wij hier gedurende de jaren dertig en veertig leefden zonder een
onafhankelijk politiek stelsel de Engelsen het morele recht bedoeïenen uit
Saoedi-Arabië hierheen te brengen en ten koste van ons nationale rechten te schenken?
Hierbij komt dat het argument dat de joodse kolonisten de woestijn tot
bloei hebben gebracht — ook al is het feitelijk juist — geen morele rechtvaardiging inhoudt voor een joodse penetratie in dit gebied. Wijzelf zijn
nu al meer dan dertig jaar heer en meester over de Negev, maar nog steeds
is hij grotendeels woest en onbewoond. Betekent dit dat hiermee onze rechten zijn vervallen? Natuurlijk niet. Hetzelfde geldt voor de moerassen van
de Choele en de Emek Chefer, die in handen van de Arabieren generaties lang stinkende wildernissen zijn gebleven. Hun aanspraken op die wildernissen zijn daarmee niet vervallen.
Ook landaankopen verleenden geen geldige aanspraak. De grond die
van de Arabieren werd gekocht, maakte maar een klein deel uit van het
grondgebied van de Staat Israël tot de Zesdaagse Oorlog in 1967. Het
grootste deel van het gebied dat ons onder het Verdelingsplan van 1947
werd toegewezen, bestond uit braakliggende gronden die aan niemand toe50

behoorden (zoals de Negev en grote delen van Opper-Galilea). De grond
behoort aan het volk, evengoed als de Nevada-woestijn aan het Amerikaanse volk behoort en de Alpen aan de Zwitsers. Alle gebieden buiten de
demarcatielijnen van het Verdelingsplan van 1947 werden veroverd tijdens
de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Maar zelfs land dat voor de volle
prijs wordt gekocht, kan de soevereiniteit van de bewoners over dat land
niet aantasten. Want land is niet alleen een goed, het vormt ook de basis
van een identiteit. Als vandaag de schatrijke Saoediërs alle huizen en grond
in Londen zouden opkopen, dan zou het Britse volk wel degelijk zijn aanspraken op Londen als een deel van zijn vaderland, en dus zijn soevereiniteit over de stad behouden. Het is vermeldenswaard dat juist de ervaring met de landaankopen van particuliere Arabieren het zionisme tot het
juiste inzicht bracht dat tot uitdrukking komt in de grondregels van het
Joods Nationaal Fonds, namelijk dat grond — ook al worden er particuliere eigendommen op gebouwd — het permanente eigendom blijft van de
staat; de staat kan hem verpachten maar niet verkopen.
De bewering dat de joden het recht hebben Erets Jisraeel van de Arabieren af te nemen omdat ze cultureel meer ontwikkeld zijn, en bereid zijn
materieel en cultureel meer in het land te investeren dan de Arabieren, is
moreel gezien al even twijfelachtig. Om te beginnen moeten we het eens
worden over wat een hoge cultuur is en wat een lage — en wie is bevoegd
culturen naar niveau te rangschikken? Velen van ons zijn van mening dat
de Duitsers op een hoog cultureel peil stonden en op geestelijk en artistiek
gebied schitterende prestaties hebben geleverd. Maar gaf dit hun het recht
om Polen binnen te vallen en te annexeren, omdat de Polen cultureel inferieur werden geacht? En als we onder cultuur de technologische beschaving verstaan, dan zou Zweden volgens deze zelfde logica het morele recht
hebben om heel Afrika te veroveren.
Ik heb hier in kort bestek een groot aantal elementen samengevat van
de zionistische argumentatie betreffende ons recht op het land. Geen van
deze argumenten, of zelfs het hele complex van argumenten, geeft ons het
recht om zelfs maar een deel van dit land van een ander volk af te nemen.
En daarmee zijn we weer tot ons fundamentele probleem teruggekeerd,
waarop we alsnog een algemeen geldig moreel antwoord moeten geven. Enig
ander antwoord zou niet alleen nalaten onze aanklager te bevredigen, het
zou ook op onszelf kunnen terugslaan en daarmee onze bestaande rechten op het land kunnen ondergraven. De vraag luidt als volgt: op grond
van welk recht kwamen de joden aan het begin van deze eeuw naar dit
land, toen de joodse inwoners van Erets Jisraeel een te verwaarlozen minderheid van de bevolking vormden (in het jaar 1900 waren er circa 50.000
joden in het land tegenover — naar conservatieve schatting — zo'n
550.000 Arabieren), om tegen de plaatselijke bewoners te kunnen zeggen:
Jullie land is eigenlijk ons land!'?
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Het religieuze antwoord
Het religieuze antwoord stoelt op de bijbelse belofte volgens welke het
Land Israël (binnen nog veel wijdere grenzen) aan de joden werd toegekend. Aangezien God de bron is van alle moraliteit, heeft zijn belofte morele rechtskracht zowel voor ons als voor anderen.
Maar dit antwoord heeft enkele principiële beperkingen en kan onder
geen beding als een doorslaggevend moreel antwoord dienen. In de eerste
plaats mag dit religieuze argument uitsluitend worden gehanteerd door
vrome mensen die alles geloven wat er in de bijbel en de daaruit afgeleide
wetsgeschriften staat en zich dienovereenkomstig gedragen. Iemand kan
niet zeggen dat hij Gods woord over zijn religieuze aanspraken op Erets
Jisraeel accepteert, maar niet de woorden van diezelfde God over de 'waterproef' waaraan de van overspel verdachte vrouw moet worden onderworpen, de sjmita-wetten (volgens welk de jood het land ieder zevende jaar
braak moet laten liggen), of het verbod om geld te lenen aan een medejood (tegen interest, Vert.). Toch staan ook deze laatste dingen letterlijk in
de bijbel. Wie Gods gezag erkent, kan niet selectief te werk gaan, want
hiermee zou hij zichzelf boven God plaatsen. Wie zichzelf het recht toekent om uit Gods woorden te kiezen, geeft de Arabieren het recht hun eigen selectie te maken en ons te tarten met de woorden dat ook zij de hele
Tora accepteren — met uitzondering van Gods belofte aan de joden!
Oprecht godsdienstige mensen hebben alle reden te protesteren tegen dit
misbruik door niet-gelovigen van het recht dat uit de goddelijke belofte
voortvloeit. Het komt voor dat orthodoxe joden niet-godsdienstige geloofsgenoten voorstellen de goddelijke belofte te hanteren met de bedoeling hen
hierdoor binnen de religieuze kring te trekken: als jullie Gods woord wilt
gebruiken als een moreel en metafysisch ruggesteuntje voor onze aanwezigheid in Erets Jisraeel, houd je dan, met alle respect, ook aan de rest van
zijn geboden.
In de tweede plaats moet ook iemand die vanuit zijn godsdienstige overtuiging leeft en de goddelijke belofte als iets absoluuts aanvaardt, weten
dat deze belofte voor hem geldt, maar volslagen zonder betekenis is voor de
tegenpartij. Net zoals voor ons het geloof van de islamiet, de christen of
welke andere gelovige dan ook iedere morele geldigheid mist.
De Arabier zal met recht zeggen: `Inderdaad weet ik dat u oprecht en
volkomen gelooft dat God u dit land heeft beloofd. Maar in de Koran,
waarin ikzelf en nog 550 miljoen andere islamieten geloven, staat uitdrukkelijk: "Gij zult strijden tegen diegenen die niet in God geloven en niet
in de Laatste Dag, en niet verbieden wat God hun verboden heeft, en het
ware geloof niet belijden. En zij aan wie het Boek werd gegeven (d.w.z.
de joden) zullen met eigen handen schatting betalen en onderdanig zin." Bent u
bereid mijn geloof in deze woorden van de Koran te respecteren en mijn
dienovereenkomstige gedrag te aanvaarden?'
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De grondslag voor de dialoog en discussie over moraliteit kan uitsluitend buiten het kader van deze of gene godsdienst worden gevonden. Als
er een boeddhist naar mij toekwam, en zou zeggen: `Mijn God heeft mij
bevolen uw huis te nemen,' dan zou ik hem antwoorden: `Met alle respect
voor uw God en voor uw oprechte geloof — en ik wil graag aannemen dat
het oprecht is — zult u mϋ toch een overtuigender argument in het
menselijk-morele vlak moeten geven voordat ik u mijn huis afsta.'
Tot op zekere hoogte waren het juist de joden die als gevolg van hun verspreide bestaan onder de volken de mens leerden zich uit te drukken in algemeen menselijke en morele termen, die niet aan een bepaalde godsdienst
of geloof waren gebonden. Het christendom verguisde ons als een afschrikwekkend voorbeeld van wat er gebeurt met een volk dat zijn God verloochent. Desondanks eisten — en eisen — wij dat de christenen hun houding tegenover ons zullen bepalen op grond van morele in plaats van religieuze principes, en de tegenstrijdigheid tussen deze twee uitgangspunten zelf zullen oplossen. Het religieuze standpunt ten aanzien van Erets
Jisraeel kan (tenminste wat overtuigd godsdienstige mensen betreft) uiterst
veelbetekenend zijn voor de jood, maar mist iedere concrete morele zin
voor de Arabier.
Het is interessant te zien hoe van joodse kant pogingen zijn gedaan om
uit de christelijke en islamitische theologie bewijzen voor de Belofte te
destilleren. Voor zover men probeerde de tegenpartij te overtuigen, valt
hiertegen niets in te brengen, maar anderzijds is het niet aan ons om te
beslissen hoe de aanhangers van andere godsdiensten zich zullen gedragen. In laatste instantie bepalen ze zelf wat ze zullen geloven. Zou het niet
vreemd of zelfs lachwekkend zijn als men ons namens de PLO kwam uitleggen dat wij, om trouw te blijven aan ons geloof, maar in ballingschap
moesten blijven om daar onze Messias af te wachten. Ze zouden ons bijbelteksten kunnen voorlezen over de gunst die God ons heeft bewezen door
ons onder de volkeren te verspreiden, of uit de mondelinge overlevering
kunnen verhalen waarom het verboden is het Einde der Dagen te bespoedigen, of de woorden van joodse geleerden uit verleden en heden kunnen
citeren over de diepe betekenis van de ballingschap voor het leven van het
volk, en haar geestelijke en scheppende kracht. Zo zou de PLO zich als het
ware op basis van onze eigen theologie een morele rechtvaardiging kunnen verschaffen voor onze verdrijving uit het land. Dat zouden wij toch
nooit accepteren! Onze godsdienst is onze zaak, zoals hun godsdienst de
hunne is. Discussies over kwesties van moraal met praktische consequenties kunnen uitsluitend op het menselijke-morele vlak worden gevoerd.
Overigens heeft de joodse orthodoxie als zodanig deze kwestie van de
goddelijke belofte nooit zo doodserieus genomen als de religieusnationalistische groeperingen die haar aanvaarding tot een religieus gebod
zouden willen verheffen. Om te beginnen bewijst het feit dat het gehele
religieuze kamp om praktische en politieke redenen tot de laatste man
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bereid is afstand te doen van meer dan 90 procent van het in de Belofte
aangeduide gebied — en hierin geen religieuze overtreding ziet — dat de
bedoelde grenzen eerder opgevat moeten worden als een eschatologisch
visioen, dan als een van de concrete geboden tot de opvolging waarvan de
jood in de dagelijkse praktijk gehouden is. In de tweede plaats zijn de rabbijnen het vandaag zelfs niet eens over de verplichting tot annexatie van
Judea en Samaria. Een dergelijk verschil van mening bestaat geenszins
over, bijvoorbeeld, de naleving van de spijswetten of het houden van de
sjabbat.
Deze pogingen van bepaalde orthodoxe groeperingen om de strijd om
Εrets Jisraeel centraal te plaatsen, is eigenlijk een hopeloze poging van hun
kant om het sinds het begin van deze eeuw snel om zich heen grijpende
secularisatieproces onder het joodse volk te stuiten. In Israël wordt dit proces nog verscherpt doordat de normale nationaliteitskenmerken als grondgebied, taal en het politieke systeem een groot deel van de religieuze elementen dreigen te vervangen die tot nu toe, vooral in de diaspora, de joodse identiteit bepaalden. Aangezien deze kringen zich ervan bewust zijn dat
een hervorming van de Israëlische maatschappij in de geest van Tora en
halacha (de joodse religieuze wetgeving) onmogelijk is geworden, proberen
ze de Israëlische maatschappij aan zich te binden door middel van een in
nationalistische termen vervatte, maar duidelijk religieus gekleurde uitdaging.
Samenvattend kunnen we dus het volgende stellen: hoewel de goddelijke belofte in de ogen van orthodoxe joden een geldige basis kan vormen
voor hun aanspraken op Εrets Jisraeel, heeft ze geen enkele morele rechtskracht voor een tegenstander die niet alleen ongodsdienstig, maar bovendien geen jood is. Het religieuze antwoord zal noch de aanklager, noch de
rechter kunnen bevredigen.
Het historische recht
In het licht van het bovenstaande heeft het zionisme zijn rechtsaanspraken voornamelijk op historische argumenten gebaseerd. Het is een argumentatie die alle zionisten, ongeacht hun ideologische of politieke kleur,
hebben gehanteerd. We vinden haar zowel in Arieh Eliavs boek Land of
the Heart als in de werken van Jabotinsky en het politieke lexicon van de
Betar-beweging¢; hetzelfde geldt voor het lexicon van de verschillende
stromingen binnen de Israëlische arbeidersbeweging. Eveneens komen we
het begrip `historisch recht' tegen in de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring: `Op grond van ons natuurlijk en historisch recht' (de uitdrukking
`natuurlijk recht' verwijst naar het natuurlijke recht van bewoners op hun
vaderland).
De gedachte van een historisch recht berust op twee grondstellingen:
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1. Tot ongeveer 1850 jaar geleden leefde het joodse volk in dit land als een
soevereine natie (binnen de grenzen van de relatieve soevereiniteit die de
meeste volken in die tijd bezaten). Hieraan voorafgaand had het gedurende circa 1300 jaar van ononderbroken bewoning (de korte Babylonische
ballingschap daargelaten, hoewel ook toen een aanzienlijk deel van het volk
in Εrets Jisraeel achterbleef) een bevolkingsmeerderheid in het land
gevormd.
2. Gedurende haar lange ballingschap heeft de joodse natie nooit opgehouden Εrets Jisraeel te zien als haar enige vaderland, het land waarheen ze
voorbestemd was terug te keren, en waarmee ze een diepe historische,
geestelijke en psychische binding voelde.
Daarom is Εrets Jisraeel het stamland van de joodse natie, zodat haar
aanspraken erop die van de huidige bewoners overtreffen, zelfs wanneer
ze een meerderheid vormen.
Wat betreft de status van de niet-joodse inwoners van het land, bestonden er drie verschillende gezichtspunten. Volgens het eerste bezaten de
Arabieren in Εrets Jisraeel geen rechten, nationale noch persoonlijke. Hoewel de joden indertijd waren vergeten hier en daar een paar grote, opvallende borden te plaatsen met de boodschap: `Het joodse volk is even weg,
maar is van plan terug te komen. Gelieve niet binnen te komen en het land
met rust te laten', hadden degenen die zich hier vestigden, behoren te weten dat het land niet van hen was, en nooit van hen zou worden, en dat
hun komst van meet af aan op een vergissing berustte. Of ze hier mogen
blijven of niet hangt van onszelf en hun gedrag af. Dit was de mening van
slechts een kleine minderheid binnen de zionistische beweging (die evenwel de laatste jaren aangroeit). Maar zelfs wie deze extreme mening was
toegedaan, accepteerde dat het niet de Arabieren waren geweest die ons
uit dit land verdreven — gesteld dat we inderdaad werden verdreven, een
kwestie waarop ik later nog zal terugkomen.
Volgens de tweede opvatting bezit het joodse volk een historisch nationaal recht op het Land Israël, terwijl de Arabische bewoners individuele
rechten hebben als ingezetenen. Dit was zo ongeveer de opvatting van de
overgrote meerderheid van de zionistische beweging, in ieder geval tot de
jaren veertig. Het land behoort alleereerst aan het joodse volk; de staat die
er gesticht zal worden, zal een joodse inhoud en joodse symbolen hebben,
en zijn belangen zullen joods-zionistisch zijn, overeenkomstig de zionistische definitie dat de Staat Israël niet alleen aan zin staatsburgers, maar aan het
gehele joodse polk behoort. De Arabische ingezetenen genieten als staatsburgers gelijkheid voor de wet, actief en passief kiesrecht, vrijheid hun godsdienst te belijden en speciale consideratie voor hun minderheidsstatus —
maar zonder enig globaal nationaal recht. Zoals al gezegd, wordt deze mening gedeeld door de Revisionisten, de (liberale) Algemeen-Zionisten en
de overgrote meerderheid van de Arbeiderspartij.
De derde opvatting stelt dat de joden een historisch recht hebben op ge55

heel Erets Jisraeel, terwijl de Arabieren een natuurlijk nationaal recht hebben op geheel Erets Jisraeel. De enige methode om deze twee verschillende
rechten met elkaar in overeenstemming te brengen, is het land tussen de
twee volken te verdelen.
Alle drie de opvattingen hebben gemeen dat het historische recht de morele grondslag vormt voor de terugkeer van de joden naar Erets Jisraeel,
met als doel daar een soeverein bestaan te vestigen. Het begrip `historisch
recht' werd de hoeksteen van de zionistische rechtvaardiging voor de terugkeer van de joden naar dit land. En ook vandaag is het een van de centrale
elementen in de discussie over de rechtmatigheid van de joodse aanspraken op Judea, Samaria en de Gaza-strook.
In hoeverre is deze opvatting moreel geldig? Ik benadruk bewust het
morele aspect omdat het centraal staat in deze argumentatie. Wij hebben
haar ook tegenover de wereld aangevoerd, niet zozeer als een politiekjuridische conceptie (hoewel we wel degelijk hebben geprobeerd — en nog
proberen — haar ook in deze zin te rechtvaardigen), maar als een voornamelijk morele eis, gericht op het natuurlijke rechtsgevoel dat iedereen
verondersteld wordt te bezitten. Het argument van het historische recht
werd gericht tot de publieke wereldopinie (waaronder ook de publieke opinie van de Arabieren), en niet tot een internationaal Hooggerechtshof, dat
in ieder geval de rechtsbevoegdheid mist om in dit soort zaken uitspraak
te doen — tenminste zolang er geen voor de gehele wereld bindende internationale rechtscode is aanvaard.
Wat is dus de morele rechtswaarde van `historisch recht'? Op grond van
het bovenstaande ben ik van mening dat het begrip, zoals door ons geformuleerd en gehanteerd, de toets der kritiek niet kan doorstaan.
De onmogelijke voorwaarden van het historische recht
Toen indertijd de zionistische leiders, in het bijzonder Mosje Sjarettb, de
kwestie van het historische recht voor het eerst voor internationale fora
brachten, was de reactie: stel je voor dat alle volken met dit soort argumenten zouden aankomen. De hele wereld zou op zijn kop staan, er zouden
hele volksverhuizingen plaatsvinden en alle grenzen zouden veranderen.
Als ieder volk zich ging beroepen op zijn historische recht op de plaats waar
zijn voorvaderen duizenden jaren geleden hebben geleefd, zou er een
volslagen chaos ontstaan. Hoe kunnen we een dergelijk argument aanvaarden? Mosje Sjarett antwoordde daarop: `Het gaat er juist om dat geen enkel ander volk dit argument hanteert — alleen wij, en juist daarom hoeven jullie niet bang te zijn om onze aanspraak te accepteren.'
In principe had Mosje Sjarett gelijk. Wanneer een bepaald principe niet
algemeen toepasbaar is, maar uitsluitend in een of twee buitengewone gevallen relevant blijkt, kan het wel degelijk morele rechtskracht bezitten.
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Soms moet de wetgever zich buitengewoon inspannen om recht te doen
wedervaren aan één exceptioneel geval. Niettemin bestaat de morele toets
van een principe uit zijn toepasbaarheid voor alle soortgelijke gevallen in
verleden en toekomst.
Om dus de geldigheid van historisch recht nader te kunnen onderzoeken, formuleren we het begrip in de volgende algemene stelling: ieder volk
dat zin land heeft verloren, bluft zijn recht op dat land behouden, en dit recht zal groter
zin dan, of tenminste geluk aan, het recht van enig ander volk dat dit land intussen
in bezit heeft genomen en tot zin vaderland heeft gemaakt.
Lijkt deze stelling rechtvaardig? Op het eerste gezicht wel. Een bindende
internationale morele rechtsregel kan uitsluitend worden gegrondvest op
morele principes die ook in het individuele vlak van kracht zijn. Iemand
die om welke reden dan ook tegen zijn wil genoodzaakt is zijn huis te verlaten, blijft het eigendomsrecht op dit huis behouden. Het feit dat er ondertussen iemand anders intrekt, betekent niet dat deze ander daarmee eigendomsrecht verkrijgt.
Maar zouden we dit principe niet aan een tijdslimiet moeten binden?
In de individuele rechtspraak bestaat er inderdaad zoiets als verjaring, en
als dit geldt voor moord, dan zou het toch zeker voor eigendomszaken
moeten gelden. Maar in het leven van een volk hebben we het over historische tijd, en in deze zin is het logischer om geen tijdslimiet aan het eigendomsrecht van een volk op zijn land te verbinden. Dus is het in principe
moreel verantwoord om te zeggen dat een volk, als een tijdloze eenheid,
zijn recht op zijn land eeuwigdurend blijft behouden, althans zo lang als
het volk blijft bestaan.
Moreel gezien is evenwel ook deze formulering van historisch recht aan
twee beperkingen onderhevig:
1. Het betrokken volk moet bewijzen dat het de ware, oorspronkelijke en
enige eigenaar is van het verloren gegane land, met andere woorden dat
het het land op zijn beurt niet met geweld van een ander volk heeft afgenomen.
2. Het volk moet bewijzen dat het gedwongen was zijn vaderland te verlaten, dat het het niet zonder meer heeft prijsgegeven, en dat het objectief verhinderd was binnen een redelijke tijd erheen terug te keren.
De eerste voorwaarde is begrijpelijk en niet meer dan een kwestie van
natuurlijke rechtvaardigheid. Iemand neemt een ander met geweld zijn
huis af. Hij gaat erin wonen, maar is op een gegeven ogenblik genoodzaakt
het te verlaten. Iemand anders trekt in het huis — heeft nu de eerste het
recht om na verloop van tijd het huis terug te eisen dat hijzelf aan iemand
anders ontroofde? Natuurlijk niet. De eerste `kraker' heeft precies dezelfde
aanspraken als de tweede, namelijk geen. In zekere zin is de eerste kraker schuldiger dan de tweede, want de eerste bezette het huis van de wettige eigenaar, terwijl de tweede een eigendom ontvreemdde dat al aan een
ander was ontnomen.
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Wij moeten overeenkomstig de regels der rechtvaardigheid handelen.
Een tweeduizend jaar geleden werd een volk gedwongen zijn land te verlaten, en wij zijn van mening dat zijn aanspraken op dit land niet zijn vervallen. Wanneer het dus naar zijn land terugkeert, zal het volk dat zich
daar intussen heeft gevestigd zijn plaats moeten afstaan of, als het toch
blijft, zich met de omzichtigheid moeten gedragen die van een 'onderhuurder' wordt verwacht. Uiteraard geldt dit uitsluitend wanneer de eigenaars
de ware eigenaars zijn. Indien blijkt dat ook zij het land oorspronkelijk onrechtmatig bezetten, kunnen ze de nieuwe veroveraars nauwelijks een verwijt maken. In dit geval is ook hun aanspraak, evenals die van de latere
eigenaars, op verovering gebaseerd.
Dat het joodse volk het land op andere volken veroverde, wordt uitvoerig in de bijbel verhaald, en zijn historische rechten vloeien dus duidelijk
voort uit een veroveringsdaad. Overigens steunen ook de Arabische rechten op een verovering. Op dit punt zal iemand natuurlijk tegenwerpen dat
de eerste verovering meer dan 3300 jaar geleden plaatsvond. Maar dit is
onbelangrijk, aangezien we immers hebben vastgesteld dat bij een volk de
tijd geen rol speelt. Als dus een volk zijn historische rechten kan opeisen
op grond van een verblijf 1900 jaar geleden, kunnen deze rechten ook ongeldig worden verklaard vanwege een verovering 3300 jaar geleden.
Dit is overigens de reden waarom historisch recht eenvoudig geen steekhoudend criterium is in de betrekkingen tussen volken. Er is geen volk (behalve misschien de Chinezen en nog enkele oude volken) dat het eigendomsrecht op zijn land kan bewijzen. Dus resteert als enig geldig recht het
recht op een vaderland: het recht om niet uit je vaderland verdreven te
worden, zelfs als dit vaderland door middel van geweld werd verkregen.
De tweede voorwaarde voor de morele geldigheid van een historisch
recht plaatst het joodse volk in een nog hachelijker positie. Wanneer we
beweren dat het recht van een volk op zijn langs gewelddadige weg afhandig gemaakte vaderland behouden blijft, en dit recht niet aan een tijdslimiet is gebonden, dan gaan we ervan uit dat het betrokken volk inderdaad met geweld uit zijn vaderland werd verdreven en dat het zo spoedig
mogelijk daarheen wil terugkeren. We zouden het toch wel erg vreemd vinden als een bepaald volk zijn vaderland de rug toekeerde, zich in een of
meer andere landen vestigde, om zich vervolgens enkele honderden jaren
later plotseling zijn oude vaderland te herinneren en daarheen terug te keren, en de mensen die zich intussen in dit verlaten gebied hadden gevestigd, de deur te wijzen. Hoe kan een land onbewoond worden gelaten
zonder dat het op een gegeven ogenblik door anderen als woonplaats wordt
gekozen? Een dergelijk land valt terug aan de natuur, en de natuur behoort
aan de mensheid als geheel.
De geschiedenis heeft weinig goeds te zeggen over de houding van het
joodse volk tegenover het Land Israël. Het joodse volk werd niet uit zijn
land verdreven, maar besloot uit vrije wil te vertrekken (en negeert het
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land tot op de huidige dag). Gedurende de periode van de Tweede Tempel woonde de helft van het joodse volk vrijwillig buiten Ε rets Jisraeel.
Historici zullen bevestigen dat na de verovering van het land door de
Romeinen geen grote massa's joden werden verdreven; slechts een klein
aantal inwoners werd in ballingschap gestuurd. Εrets Jísraeel verloor geleidelijk aan zijn joodse bevolking omdat de joden het land verlieten voor
graziger weiden. Afgezien hiervan hebben de joden, als volk en als enkelingen, geen enkele poging gedaan om hun terugkeer naar het Land Israël
te organiseren, zelfs niet wanneer de omstandigheden hiertoe gunstig waren. De niet-joodse bewoners van het land zijn geen afstammelingen van
de Romeinen die de Tempel verwoestten, maar mensen die in de loop van
de bevolkingsmigraties die overal ter wereld plaatsvinden een arm en verlaten gebied binnentrokken. Een deel van hen woonde hier zelfs al veel eerder. Het onomstotelijke bewijs dat het joodse volk aarzelde — en nog
steeds aarzelt — om naar zijn land terug te keren is met name de afgelopen honderdjaar geleverd. Ondanks golven van verderfelijke antisemitische activiteit, ondanks de holocaust, ondanks het feit dat er een joodse
staat is waarvan de poorten voor iedere jood openstaan, woont tot op dit
moment niet meer dan zo'n twintig procent van het joodse volk in Israël.
De historische band die door de zionistische leiders steeds weer naar voren wordt gebracht als de rechtstitel op dit land — een band die inderdaad
diep en inhoudrijk is en alle niveaus van het nationale bewustzijn omvat
— getuigt duidelijker dan alle andere gehanteerde argumenten dat het
joodse volk heeft gekozen voor een emotionele relatie als substituut voor
een daadwerkelijke terugkeer naar het land. Maar kunnen we aan een
emotionele relatie rechten ontlenen?
Laten we veronderstellen dat de Palestijnen gedurende de komende honderd jaar een soortgelijke diepe emotionele band met Εrets Jisraeel (Palestina) onderhouden, voor het land bidden, afgezanten uit de Arabische
landen sturen, zakjes met Palestijnse aarde onder de hoofden van de overledenen leggen, nationale feestdagen en rouwdagen instellen, en zich de
naam van ieder dorpje of stad herinneren waar hun vaders en grootvaders
ooit hebben geleefd — zou een dergelijke band inhouden dat over honderd
jaar hun rechten prevaleren boven die van de feitelijke bewoners? En geeft
het feit dat de Poolse joden in de zeventiende eeuw een emotionele band
voelden met Εrets Jisraeel hun nazaten dus voorkeursrecht boven de huidige bewoners?
Het abstracte historische rechtsprincipe zou een volk dat zijn land
gedwongen moest verlaten het recht kunnen geven naar dit land terug te
keren en er zijn soeverein gezag uit te oefenen over een ander volk dat inmiddels zijn plaats had ingenomen, maar uitsluitend wanneer er bovendien aan de twee volgende voorwaarden was voldaan:
1. Dat dit volk de oorspronkelijke eigenaar was van het land, en het niet
op een ander volk had veroverd.
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2. Dat het volk met geweld uit zijn land was verdreven en onmiddellijk
daarna had geprobeerd terug te keren, om te voorkomen dat een ander
volk de opengevallen plaatsen zou innemen.
Bij het joodse volk werd aan geen van beide voorwaarden voldaan;
noch, zo mogen we hieraan toevoegen, heeft enig ander volk in een vergelijkbare historische situatie aan deze voorwaarden voldaan. Vandaar dat
het argument van historisch recht zoals gehanteerd door het joodse volk,
de toets van de natuurlijke rechtvaardigheid niet kan doorstaan, zeker niet
wanneer hieruit vergaande consequenties voortvloeien voor de status van
een ander volk in het omstreden land. En dus komen we weer op ons uitgangspunt terug, en moeten we opnieuw vragen: heeft de zionistische gedachte wel enige morele rechtvaardiging — en zo ja, welke?
Het recht van overleven
Vanaf de begindagen van het zionisme heeft de gehele Arabische wereld
ons deze vraag gesteld: met welk recht komen jullie hier om ons van ons
land, of van een gedeelte ervan, te beroven? Zelfs de Arabieren die ons
bestaansrecht erkennen (en dat zijn er langzamerhand heel wat) en die bereid zijn met ons in vrede te leven, accepteren de realiteit, maar daarmee
nog niet het recht van onze aanwezigheid hier. Voor mij heeft het verzoeningsproces iets onvolkomens wanneer het uitsluitend gebaseerd blijft op
de aanvaarding van een feitelijke situatie, en niet op de erkenning van de
rechtmatigheid hiervan.
Ik heb mijn best gedaan om duidelijk te maken hoe irrelevant in ons geval alle politieke antwoorden zijn, omdat het ware antwoord op de vraag
niet in het politieke, maar in het morele vlak ligt. De Sovjetunie, bijvoorbeeld, had Tsjechoslowakije heus wel een politieke verklaring kunnen geven voor haar overval in 1968; waarschijnlijk zou ze zelfs kans hebben gezien bepaalde internationale fora de invasie te laten goedkeuren, of het bewijs hebben kunnen leveren dat de inval volledig in overeenstemming was
met de regels en voorschriften van het Warschau-pact. Maar een morele
rechtvaardiging zou dit alles niet zijn geweest.
Ik heb de voornaamste antwoorden op de vragen die van Arabische zijde
worden gesteld een voor een onderzocht, en geprobeerd om aan te tonen
dat ze geen van alle de toets der kritiek kunnen doorstaan, noch aan de
criteria van wederkerigheid en universele toepasbaarheid voldoen. Op het
moment dat wij onze argumenten tot het niveau van absolute principes
verheffen, blijken ze hun morele rechtskracht te hebben verloren.
Ik ben ervan overtuigd dat mijn woorden bij veel lezers de nodige
weerstand zullen hebben gewekt. Aan de ene kant zullen ze strijdig zijn
met hun diepgewortelde (en gerechtvaardigde) gevoel dat het zionisme wel
degelijk een rechtvaardige zaak is, ook al mag bij sommige eisen en han60

delingen een vraagteken worden gezet. Aan de andere kant heeft de lezer
zelf moeite het juiste morele antwoord te geven. Zo emotioneel zijn wij betrokken bij deze kwestie, dat het heel gemakkelijk is bij de discussies onze
objectiviteit te verliezen. En toch... als ik het verhaal over het zionisme en
het conflict met de Arabieren had gecamoufleerd als een verhaal over
vreemde en verre volken, of als ik het Arabisch-Israëlische conflict had herleid tot een relatieprobleem tussen twee personen, en vervolgens om een
objectief en op het normale rechtsgevoel gebaseerd oordeel had gevraagd
— dan ben ik er bijna zeker van dat alle argumenten over historische aanspraken, religieuze rechten, de Balfour-verklaring, de bloeiende woestijn
en dergelijke, als ontoereikend zouden zijn verworpen.
Op dit punt aangekomen wil ik mijn argumentatie verleggen naar de
volgens mij enige rechtsgeldige bewijsgrond. Als zodanig heeft hij altijd
al een onderdeel gevormd van de zionistische bewijsvoering, maar op de
een of andere wijze werd hij daarin ondergeschoven, zodat hij niet de aandacht heeft gekregen die hij verdiende. Ik noem hem het recht van overleuing
van de bedreigde.
Ik begin, zoals gewoonlijk, met een analogie in het individuele vlak. Stel
dat wij als rechters de zaak van een dakloze man moesten behandelen. Bij
gebrek aan onderdak zwerft hij over straat, waardoor hij zowel zichzelf als
zijn gezin in gevaar brengt; zonder een oplossing ziet het ernaar uit dat
hij ten dode opgeschreven is. Zouden wij hem veroordelen als hij een gedeelte van de woning van een ander bezette, zich met hand en tand verweerde tegen iedere poging hem eruit te zetten, en zich in deze woning een
onderdak voor zichzelf en de zijnen schiep? Ondanks de protesten van de
eigenaar van het — ten dele — `gekraakte' pand zouden we de indringer
waarschijnlijk vrijspreken, omdat hij door de nood werd gedreven en geen
andere keus had. Het onrecht de een aangedaań is te verkiezen boven de
dood van de ander.
Dit alles evenwel op voorwaarde dat de indringer uitsluitend een deel
van de woning heeft bezet. Zou hij de gehele woning in beslag nemen en
de eigenaar op straat zetten, waar deze op zijn beurt dakloos zou moeten
rondzwerven, dan zou de handeling moreel ontoelaatbaar zijn.
De eigenaar van de bezette woning zou natuurlijk protesteren: 'Waarom juist mijn huis? Ik weet dat de man ten einde raad was, maar laat hem
dan het huis van mijn buurman nemen.' Hoezeer we ons de pijn kunnen
indenken die aan deze redenering ten grondslag ligt, toch is ze niet steekhoudend, want ook de buurman zou immers zeggen: `Waarom juist ik,
en niet mijn buurman?' — enzovoort.
Zolang het conflict zich tussen personen afspeelt, binnen een georganiseerd collectief systeem, zou het natuurlijk mogelijk zijn voor een dakloze
vluchteling een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door de gemeenschap een
woning te laten bouwen. Maar op het internationale vlak ligt de situatie
onvergelijkelijk veel ingewikkelder.
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In de moderne tijd, met name sinds de revoluties van 1848, is het nationale bewustzijn dermate toegenomen dat een onafhankelijk en soeverein
nationaal kader een grondvoorwaarde is geworden voor het voortbestaan
van een volk. Naarmate meer volkeren hun vrijheid verkregen en een onafhankelijk bestaan vestigden, werd de behoefte aan onafhankelijkheid bij
de resterende volken die nog onder vreemde heerschappij leefden eveneens
dringender. Zolang er sprake was van multinationale rijken onder het gezag van een monarchie of de Kerk, konden tal van volken het zonder een
zelfstandig politiek systeem stellen. Maar de opkomst van de machtige nationale staat maakte de eis van zelfbeschikking voor alle volken tot een
kwestie van de eerste orde. Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw waren er tal van volken die in hun eigen land geen
zelfbeschikkingsrecht bezaten, hetgeen de kwestie van hun onafhankelijkheid nog kritieker maakte. Maar sommige volken verkeerden in een nog
ernstiger situatie, namelijk dat ze behalve soevereiniteit ook een vaderland
misten. Het is hier niet de plaats om dieper in te gaan op de redenen waarom volken als de Armeniërs, de zigeuners en de joden eeuwenlang over
de aarde hebben gezworven zonder een vaderland waarin ze een bevolkingsmeerderheid vormden, hoewel een dergelijke vergelijkende analyse
ons zou kunnen helpen het verschijnsel te begrijpen. Zonder twijfel zijn
ook de betrokken volken zelf ten dele verantwoordelijk voor deze situatie
(de schuld van het joodse volk aan de gevaren waaraan het zichzelf in de
ballingschap voortdurend blootstelt, is vooral de afgelopen dertigjaar duidelijk geworden), maar waar het de praktische overleving betreft, draagt
een dergelijke verklaring weinig bij. Het feit blijft bestaan dat een ontheemd volk in de huidige van nationalisme doortrokken wereld aan de
grootste gevaren blootstaat. De afwezigheid van soevereiniteit betekent dat
het verstoken is van de noodzakelijke middelen om zichzelf te verdedigen
en de verantwoordelijkheid voor het eigen lot in handen te kunnen nemen.
Zijn verspreiding tussen de volken vergroot het wrijvingsvlak met deze volken, terwijl de afwezigheid van een eigen woongebied tot gevolg heeft dat
het volk ook de territoriale kracht mist van bepaalde te midden van een
meerderheid gevestigde minderheden. Een volk zonder vaderland is evenwel niet alleen een minderheid: het is ook een groep vreemdelingen, en er
bestaat een wezenlijk verschil tussen de twee categorieën wat hun bestaanszekerheid betreft.
Doorslaggevende bewijzen voor het gevaar van deze situatie vinden we
in onze eeuw in de Armeense holocaust gedurende de Eerste Wereldoorlog en in de volkerenmoord op de joden en zigeuners in de Tweede Wereldoorlog. Het is zonneklaar dat als het joodse volk een stukje grond had
bezeten waarover het soevereiniteit uitoefende, de holocaust nooit zulke
ontstellende afmetingen zou hebben aangenomen7 .
Het joodse volk is er in de loop van zijn geschiedenis in geslaagd een
aantal tijdelijke toevluchtsoorden te vinden waarvan sommige — afhan62

kelijk van de goede wil van de betrokken volken — beter waren dan andere. Maar de fundamentele risico's werden hierdoor niet verminderd. Tot
aan de Tweede Wereldoorlog waren de Verenigde Staten een naar verhouding goede wijkplaats voor de joden. Desondanks leverden ze geen bijdrage aan de redding van het Europese jodendom in de holocaust, zoals een
onafhankelijke joodse staat had kunnen doen — en dit om de eenvoudige
reden dat de Amerikanen weigerden hun poorten voor de vluchtelingen
te openen. Uiteraard biedt geen staat ter wereld absolute veiligheid —
hoogstens relatieve. In theorie kan Engeland morgen worden aangevallen
en door een overmachtige vijand worden veroverd, op dezelfde wijze als
ook Polen, Frankrijk, België en Nederland onder de voet werden gelopen.
Maar al deze staten zijn in staat zichzelf te verdedigen; ze bezitten een elementaire politieke onafhankelijkheid die hen in staat stelt zich op een dreigend gevaar voor te bereiden.
Hier en daar horen we als argument tegen het recht van overleving van
de bedreigde dat zelfs Palestina tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna door
Rommel was veroverd zodat, als er een joodse staat had bestaan, de nazi's
hem evengoed vernietigd zouden hebben. Ik heb geen idee wat de nazi's
na hun verovering met een soevereine joodse staat zouden hebben gedaan
— of ze hem anders behandeld zouden hebben dan landen als Nederland
of België. Misschien zouden ze hem hebben gebruikt om er alle joden uit
het bezette Europa samen te brengen; vόόr de Endlösung hadden de Duitsers immers ook het Madagascar-plan voor de concentratie van de joden?
Hitlers oorspronkelijke idee was geheel Europa `judenrein' te maken. Pas
later, toen hij ontdekte dat niemand bereid was de joden onderdak te verschaffen, besloot hij zijn `zuivering' te verwezenlijken door de joden te vernietigen. Maar ongeacht de merites van de zaak zouden de bewoners van
de onafhankelijke joodse staat op het slagveld zijn gestorven in plaats van
in de vernietigingskampen — en er bestaat een wezenlijk verschil tussen
deze twee manieren van sterven. Het recht zijn voortbestaan te verzekeren, een recht dat gedurende de gehele joodse geschiedenis van toepassing
was, maar dat door de opkomst van de seculiere nationale staten een graad
van acute actualiteit bereikte, gaf het joodse volk (evenals enkele andere
ontheemde volken) het morele recht om — zelfs door middel van geweld —
een gedeelte van ongeacht welk ander land te bezetten om daar een eigen,
soevereine staat te stichten. Het was niet meer dan natuurlijk dat het joodse volk de voorkeur gaf aan een terugkeer naar het land waar het ooit onafhankelijk was geweest, de plaats waarmee het een ononderbroken historische band had onderhouden, en die het altijd als zijn nationaal tehuis had
beschouwd. Maar — en dit moet ik onderstrepen — in principe gold dit
recht voor ieder willekeurig gebied, waar ook ter wereld. Als Erets Jisraeel
ontoegankelijk zou zijn geweest voor de joden (een allerminst hypothetische veronderstelling, want we hadden bijna de boot gemist; had de zionistische beweging nog zo'n twintig of dertig jaar gewacht, dan zouden we
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beslist niet meer zijn toegelaten) dan zou het joodse volk gerechtigd zijn
geweest ergens anders een gebied te bezetten. (Dit laatste is wèl een hypothetische situatie: het joodse volk gaf — en geeft — nauwelijks blijk naar
Erets Jisraeel te willen terugkeren, zodat het niet te verwachten valt dat
er één enkele jood naar, bijvoorbeeld, Oeganda zou zijn gegaan om daar
een staat te stichten.) Het bovenstaande kan worden geformuleerd in de
volgende algemene stelling: een ontheemd volk heeft het recht om, desnoods met

geweld, een deel van het vaderland van een ander volk over te nemen en daar zin soevereiniteit te vestigen.
Deze stelling geldt voor de Armeniërs en de zigeuners, maar niet voor
de Chinese of Vietnamese vluchtelingen. De Chinezen behoren naar China of Taiwan terug te keren, terwijl de Vietnamezen naar Vietnam zullen moeten gaan om voor hun rechten op te komen, op dezelfde wijze als
de onderdrukte bevolkingen van alle totalitaire staten voor hun rechten
moeten strijden.
De Arabieren die de hachelijkheid van het joodse bestaan erkennen (als
regel proberen de Arabieren aan feitelijkheden als de holocaust, antisemitisme en dergelijke voorbij te gaan), beweren dat zij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de situatie van de joden. Maar geen enkel
volk is als zodanig of individueel verantwoordelijk voor het feit dat de joden geen tehuis hebben: de hele wereld deelt deze verantwoordelijkheid.
En aangezien het onmogelijk is een land samen te stellen uit stukjes van
andere landen, kunnen de Arabieren — als een onderdeel van deze wereld — niet verhinderen dat iemand die het vege lijf probeert te redden,
hun huis binnenvalt.
De Arabieren kunnen zeggen: Waarom assimileren jullie dan niet met
de volken bij wie jullie wonen? Zoveel joden hebben dat immers gedaan.
Waarom zouden wij moeten opdraaien voor jullie wens om joods te blijven? Hierop kunnen twee logische antwoorden worden gegeven, een van
universeel morele aard, het tweede feitelijk-historisch.
1. Men kan iemands probleem niet oplossen door hem te elimineren. Iemand dwingen zijn identiteit te verzaken is hetzelfde als hem vragen om
te sterven — niet een fysieke, maar een geestelijke dood. Hoe zouden wij
reageren als de Irakezen de Koerden zouden zeggen dat ze geen Koerden
meer konden zijn maar Irakezen moesten worden, en dat hiermee het
Koerdische probleem was opgelost? Wat zouden de Palestijnen zeggen als
wij met hetzelfde argument bij hen kwamen: jullie huidige problemen zijn
een gevolg van jullie status van een volk zonder zelfbeschikking. Houden
jullie dus op Palestijnen te zijn, assimileren jullie in de andere Arabische
volkeren, worden jullie maar Syriërs, Irakezen, Saoediërs of Libanezen.
Zouden zij dit een moreel aanvaardbaar argument vinden? Natuurlijk niet
— en terecht. Om dezelfde reden kunnen ze dus niet verlangen dat wij zullen assimileren.
2. Het historische antwoord is, denk ik, nog leerzamer. Assimilatie is zowel
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afhankelijk van de wil van de assimilant als van de bereidheid van de samenleving waarin hij hoopt te kunnen opgaan. De Tweede Wereldoorlog
leverde het afschuwelijke bewijs dat zelfs joden die niets liever wilden dan
assimileren, er niet in slaagden aan de gaskamers te ontsnappen. Talloze
sovjetjoden waren bereid in de sovjetsamenleving te assimileren, maar de
regering gaf hun eenvoudig de kans niet. Assimilatie is niet een wilsdaad
zonder meer; het hangt er ook van af wat de ander wil.
Al eerder heb ik gezegd dat de eis tot assimilatie fundamenteel immoreel is. Het betekent dat we het individu en het volk dwingen voor hun eigen dood te kiezen, als we hier tenminste nog van kiezen kunnen spreken.
Vandaar dan ook dat het recht om te overleven een werkelijk, objectief geldig recht is, voortvloeiend uit een situatie die geen alternatief kent. Het
zionisme zag het vernietigingsgevaar naderen. De geschiedenis heeft bewezen dat het geen waanbeeld was.
De volgende vraag die alle betrokken partijen zullen stellen is: wat verstaan jullie onder een `gedeelte' van het land? Geheel overeenkomstig het
recht op overleving kunnen de aanhangers van de Groot-Israëlbeweging
stellen dat Erets Jisraeel aan weerszijden van de Jordaan het gehele land
is, waarvan wij maar een gedeelte willen nemen — namelijk het westelijke deel. Ik moet bekennen dat deze bewering inderdaad in de lijn ligt van
de door mij gehanteerde argumentatie. Anderen kunnen zeggen dat het
gebied ten westen van de Jordaanoever het geheel vormt, en dat ons recht
zich uitstrekt tot een gedeelte hiervan. De Palestijnen zelf hebben, tussen
twee haakjes, nog niet besloten wat zij als het geheel beschouwen. Volgens
het handvest van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie omvat het Palestijnse vaderland de beide oevers van de Jordaan. Overigens is dit een onderwerp dat zich beter leent tot een praktische dan tot een theoretische discussie. Maar wel eist mijns inziens de rechtvaardigheid dat de criteria ten
aanzien van `geheel dan wel `gedeeltelijk' niet uitsluitend in territoriale
zin worden geïnterpreteerd, maar ook betrokken worden op het gedeelte
van de bezette bevolking dat zijn plaats zou moeten afstaan Wat dit aangaat, is het duidelijk dat de meerderheid van het Palestijnse volk in het
westelijk deel van Erets Jisraeel woonde — en woont.
Het is een vaststaand feit dat de zionistische beweging op een gegeven
moment (in 1947) het recht van de Palestijnen — en het kwam in die dagen bij niemand op hun bestaan te ontkennen — op een stuk van westelijk Erets Jisraeel, en zelfs op een eigen, zelfstandige staat, erkende. Deze
erkenning door de officiële vertegenwoordigers van de zionistische beweging was geen tactische manoeuvre, maar was volkomen ernstig gemeend.
Wat zou het prachtig zijn geweest als de Arabieren toentertijd het Verdelingsplan hadden aanvaard. Ze zouden ons de moeizame Onafhankelijkheidsoorlog met zijn vele slachtoffers hebben bespaard. De Palestijnse verwerping van het Verdelingsplan in 1947 en de oorlog die ze sindsdien
onafgebroken tegen ons hebben gevoerd, heffen niet hun recht op, het
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principe van een verdeling van westelijk Εrets Jisraeel volgens de grenzen
van 1949-1967 alsnog te accepteren. Maar evenmin doet de weigering van
het joodse volk gedurende zijn eeuwenlange ballingschap om naar het
Land Israël terug te keren afbreuk aan het joodse recht om deze optie in
deze eeuw te realiseren, en wel op grond van het recht van de bedreigde.
Sommigen zullen willen beweren dat een volk dat in een oorlog wordt
verslagen, daarmee ook het recht op zijn land verliest, maar dit is uiteraard
absurd. Zelfs de Duitsers, die in Europa een vernietigingsoorlog ontketenden, miljoenen mensen vermoordden en alom dood en verderf zaaiden,
hebben daardoor niet hun recht op Duitsland verloren. Zelfs het joodse
volk, dat het allermeeste onder hun terreur heeft geleden, heeft nooit geëist
dat Duitsland als staat opgeheven en onder andere volken verdeeld zou
worden. Een volk is een niet aan tijd gebonden eenheid; het kan gestraft
worden, maar niet ontbonden. Hoeveel te meer geldt dit voor de Palestijnen, wier strijd in geen enkel opzicht met die van de nazi's kan worden
vergeleken. (Iedere poging tot een dergelijke vergelijking bagatelliseert alleen maar de enormiteit van de nazi-gruwelen.)
Samenvattend stellen wij dus: het recht op overleving van de bedreigde
vormde de morele basis voor onze vestiging hier, met het doel een gedeelte
van Εrets Jisraeel voor onszelf in te nemen. De zionistische beweging heeft
over het algemeen haar best gedaan het hieruit voor de lokale bevolking
voortvloeiende leed te minimaliseren. Nederzettingen werden gesticht op
braakliggende gronden, er werden geen bestaande dorpen verwoest, de
meeste landontginningen kwamen alle inwoners ten goede, en wapens werden uitsluitend voor zelfverdedigingsdoeleinden gebruikt. Tot aan het begin van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog bevond er zich geen enkele Arabische vluchteling in geheel Εrets Jisraeel. Integendeel, de opkomst van het zionisme stimuleerde de migratie naar dit gebied.
Maar geen van deze feiten en activiteiten vormen als zodanig een voldoende morele rechtsbasis. Ons morele recht berust op het feit dat zij die
in acuut of potentieel levensgevaar verkeerden, geen keus hadden. Niet alleen in Europa, waar de grote brand tenslotte oplaaide, werd een holocaust
voorspeld$ — de vlammen hadden ook in de Arabische landen kunnen
oplaaien. De oprichting van de Staat Israël redde de joden in de Arabische wereld uit een benarde positie die geen enkel verband hield met het
Arabisch-Israëlische conflict, maar wel met de bestaansonzekerheid van
een vreemde minderheid levend onder de tirannie van dictatoriale militaire regimes (vergelijkbaar met, bijvoorbeeld, de situatie van de minderheden in het huidige Iran). Maar zoals gezegd, gelden deze aanspraken
uitsluitend voor een gedeelte van het omstreden gebied. Zodra wij proberen
onszelf een vaderland te scheppen door een ander volk van zijn vaderland
te beroven, zal ons recht tot overleving tot stof vergaan. Dan helpen geen
woorden meer, en spreekt alleen nog het geweld. En dan moeten wij ons
ook niet verbazen wanneer zij die sterker zijn dan wij eveneens met de66

zelfde taal antwoorden — waaronder sommigen die er tot nu toe het zwijgen toe hebben gedaan.
Ik ben niet van plan hier in te gaan op de ingewikkelde kwestie van een
definitie van de Arabische inwoners van dit land. Vandaag heten ze Palestijnen, en aan het begin van deze eeuw waren ze Palestijnen in spe, evenals de Syriërs, de Irakezen en andere Arabische bewoners van het Ottomaanse Rijk in die jaren potentiële Syriërs of Irakezen waren. Een poging
de Palestijnen uitsluitend als Arabieren te definiëren, betekent dat ze de
enige resterende Arabieren in de hedendaagse wereld zouden zijn. Iedere andere Arabier is immers in de eerste plaats Syriër, Irakees, Egyptenaar, Saoediër of wat dan ook, en daarna pas Arabier. Laten we ons dus
niet met semantische spitsvondigheden bezighouden. De gehele wereld
(waaronder onze meest toegewijde vrienden) heeft de Palestijnen als volk
erkend. Iedere groep mensen heeft het recht zichzelf te definiëren zoals het
haar goeddunkt. Deze zelfdefinitie is onafhankelijk van enige erkenning
door wie dan ook, evenals ook wij het uitsluitende recht hebben te bepalen wie wij zijn. Het joodse volk heeft op grond van zijn historische ervaringen als een verstrooid levend volk de juiste definitie van nationaliteit
gevonden. De doorslaggevende factor voor nationaliteit is het nationale bewustzijn. Joden die duizenden kilometers van elkaar verwijderd wonen,
verschillende talen spreken, onder verschillende politieke systemen leven,
hebben, zelfs wanneer ze van specifieke culturele en religieuze bronnen
vervreemd zijn, het recht zichzelf joden te noemen uitsluitend op grond
van hun joodse bewustzijn. Hoe zouden wij durven zeggen dat ons bewustzijn doorslaggevend is, maar niet dat van de Palestijnen, terwijl de laatste
nog andere nationale factoren gemeen hebben, zoals een gemeenschappelijk geografisch gebied, een taal en een weliswaar korte, maar zeer intense
geschiedenis? Maar de discussie hierover loopt langzamerhand ten einde.
En ook de Palestijnen, die in hun handvest nog steeds beweren dat de joden geen volk, maar uitsluitend een godsdienst zijn, zullen moeten erkennen dat dit soort argumentatie een doodlopende weg is. Hoe eerder er een
punt wordt gezet achter dit vruchteloze debat, hoe meer bloed en tranen
ons bespaard zullen blijven. Maar hiermee betreden we al het terrein van
de politieke discussie. De morele aspecten die wij hierboven hebben afgetast, kunnen als een nuttige leidraad dienen bij ons zoeken naar praktische
oplossingen. De moraal is niet het enig zaligmakende antwoord op een probleem, maar wel een beslissend element van iedere duurzame oplossing.
Noten
1. Ned. vert. `Met het oog op de bossen'. In: A.B. Jehoshua, Drie dagen en een kind (vert. Maartje van Tijn. Amphora Books, Amstelveen 1982).
2. In wezen blijkt de discussie over het joodse recht op Erets Jisraeel ons al sinds de oudheid
te achtervolgen. Ze bestond zowel in de bijbelse tijd (zie het verhaal over Jefta de Gileadiet
in Richteren II) als gedurende de Tweede-Tempelperiode.
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3. Overigens hangt het ervan af over welke grenzen, uit welke periode, we praten. Jordanië
omvat een gebied van 90.000 km2, en de oppervlakte van het gebied ten westen van de Jor-

dααπ bedraagt 27.000 km2. Maar volgens de geldende opvattingen ten tijde van de Eerste
Tempel, en zeker in de Tweede-Tempelperiode, besloeg oostelijk Erets Jisraeel een veel kleiner
gebied, namelijk zo'n 40.000 km2.
4. Arieh Eliav is een voormalig leider van de socialistische Mapai-partij met een kleine aanhang in uiterst linkse ideologische kringen. Ze'ev Jabotinsky (1880-1940) was een militant
zionist. Hij richtte onder meer de rechtse Revisionistische Partij op. Betar is de jeugdbeweging van de Revisionistische Partij.
5. Niettemin moeten we een onderscheid weten te maken tussen wet en moraal. Soms vallen ze samen en soms niet. Het rechtssysteem van de Sovjetunie is verre van moreel, en ditzelfde geldt voor tal van andere landen. Ook de nazi's hadden een rechtssysteem. Het internationale recht kent geen bindende regels ten aanzien van historisch recht; hoogstens zijn
er enkele inleidende pogingen gedaan om het probleem te verhelderen. Een hiervan is Historic
Titles in International Law ('s-Gravenhage 1965), door prof. Yehuda Blum, dat zich evenwel
niet met het onderhavige probleem bezighoudt.
6. Mosje Sjarett (1894-1965) was zionistisch leider en socialistisch politicus. Hij was onder
meer minister van Buitenlandse Zaken en minister-president.
7. Nog een bewijs voor deze pijnlijke constatering vormt het recente boek Kesjer ha-Hasja,
door Eliahoe Ben-Elissar. Zie ook Britain and the Jews of Europe 1939-1945, door Bernard Wasserstein (Clarendon Press, Oxford 1979), en The Terrible Secret door Walter Laqueur (Weidenfeld & Nicolson, Londen 1980); Ned. vert.: Het gruwelijke geheim (Sijthoff).
8. `Als jullie de gola niet liquideren, zal de gola jullie liquideren,' schreef Jabotinsky omstreeks
1920; ook in sommige van Uri Zvi Greenbergs prachtige gedichten uit die jaren wordt de
holocaust op scherp intuïtieve wijze voorzien. (Gola = diaspora.)
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Landschap, rook en brandnetels
Giora Leshem *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

Wat zijn de kenmerken van de Hebreeuwse poëzie van de afgelopen vier decennia? Hoe verhoudt deze poëzie zich tot de oude bijbelse poëzie of tot de Hebreeuwse poëzie van de Gouden Eeuw in
Spanje? Een ding moet hierover gezegd worden: al is het Hebreeuws
als spreektaal honderden jaren in slaap geweest, het heeft zich voor
vergaande veranderingen weten te behoeden. Een hedendaagse lezer
van de bijbel of van de middeleeuwse Hebreeuwse poëzie kun je niet
vergelijken met iemand die Chaucer leest, want hij kan het gedicht
ook zonder speciale taalkundige kennis moeiteloos volgen. Een andere vraag die gesteld moet worden, een vraag die ondenkbaar zou
zijn bij een literatuur die een natuurlijke historische en taalkundige
continuïteit kent, luidt: Wat zijn de universele grondervaringen die
de hedendaagse Hebreeuwse poëzie voeden? Rusten die in het joodse verleden, of zijn het nieuwe, jonge ervaringen die uit de nieuwe
Israëlische werkelijkheid voortkomen?
Het begin ligt ergens midden in de jaren veertig. Op het hoogtepunt van de strijd voor onafhankelijkheid en naarmate de nationale,
territoriale aspiraties gestalte kregen, begon de Israëlische werkelijkheid, met zijn landschappen en geschiedenis, een centrale plaats
in te nemen in de poëzie van Haim Guri, Yehuda Amichai en Amir
Gilboa. Met het afnemen van de invloed van de dichters Alterman
en Shlonski, die in de jaren dertig en begin jaren veertig de absolute poetische hegemonie genoten, begon de joodse poëzie zich los
te maken van het symbolisme van de Russische en Franse poëzie,
en kwam in de jaren vijftig en zestig sterk onder invloed van het imagisme van de Duitse en Engelse poëzie.
Met de regels `Kijk, hier liggen onze lijken in een lange, lange
rij./ Onze gezichten zijn veranderd. De dood kijkt uit onze ogen.
We ademen niet./ Het laatste licht gaat uit en de avond daalt neer
op de bergen' van Haim Guri (uit: Vuurbloemen, 1949) werden de
intonatie en de onderwerpkeuze vastgesteld, die tot halverwege de
jaren vijftig als leidraad golden. De drukkende herinneringen aan
" Gíora Les/tem is criticus en dichter
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de holocaust enerzijds, en de ervaringen van de Onafhankelijkheidsoorlog, samen met een sterker wordend besef van het Israëlische
landschap anderzijds, werden een belangrijk thema in de poëzie van
Amichai en Gilboa. Zo ook het verdriet van het individu.
In die jaren zag de Israëlische poëzie zich geconfronteerd met een
nogal complexe werkelijkheid. Het waren de eerste jaren van de
staat. De Onafhankelijkheidsoorlog was nog maar net over of er
kwamen (1949-1951) de grote immigratiegolven van vluchtelingen
uit Europa, Azië en Afrika. De idealen van de pioniers, die tot dan
toe aan de samenleving en aan de poëzie ten grondslag hadden gelegen, leden zwaar onder de ideële chaos in een land dat ineens een
immigratieland geworden was. Het belang van het individu, van de
persoonlijke bijdrage aan de samenleving en het volk, ging verloren in een amorfe maatschappelijke werkelijkheid, waar pioniers en
vrijwilligers niet langer de hoofdrol speelden. Er ontstond een nieuw
ik, tegelijk Israëlisch en universeel, dat zich begon af te tekenen in
de poëzie van de groep `Likrat' — de hoofdstroming in de poëzie
van de jaren vijftig — en van anderen. Het werd een zeer persoonlijke poëzie, een poëzie die zich bezig hield met het individu en niet
met het collectief, de poëzie van dichters zoals David Avidan, Nathan Zach, Moshe Dor, Aryeh Sivan, Israel Pinkas, Moshe BenShaul en Ben-Zion Tomer. Dezen vormden geen eenheid, noch wat
thematiek noch wat stijl betreft, en de tegenstellingen illustreren hoe
groot de spanning was, en hoe inconsequent de poëtische visie van
die jaren: enerzijds de kosmopolitische opvattingen van Zach, die
geen bepaalde plaats of maatschappelijke visie voor ogen had, en anderzijds de traumatische breuk tussen het joods-zijn en het Israëlischzijn zoals die in de poëzie van Tomer weerspiegeld wordt.
Met de ontwikkeling van de nieuwe, anti-symbolistische poëzie
— zoals die in scherpe bewoordingen door Zach eind jaren zestig
naar voren gebracht werd in zijn felle kritiek op Shlonski en Alterman — ontstond er een nogal unanieme poëtische opvatting, die in
feite tot de dag van vandaag geldt, met als middelpunt het lyrische
gedicht dat een kleinere werkelijkheid behelst. Deze poëzie roept om
concretisering van de werkelijkheid, beperking van de poëtische analogie, een dialoog met biografische en historische feitelijkheden, dynamische en veranderlijke poëtische vormen, ironie, binnenrijm en
niet-mechanisch ritme, het overvloeien van de zin in de volgende
regel als retorisch middel. Hiermee werd ook het groene licht gegeven voor prozaïsche taal, zoals duidelijk te zien is in de gedichten
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van Avidan. Samen met de neiging om universele thema's te gebruiken, bleef ook het plaatselijk landschap en de sterke band met de
historische taal een belangrijke rol spelen.
De geschiedenis van de Israëlische poëzie vanaf de jaren vijftig
verschilt niet van die van andere ροΕzieën. Zodra de revolutionaire
golf van taal- en literatuurvernieuwing afnam, en het geestelijke klimaat `normaler' werd, begonnen de bekende dialectische principes
zich voor te doen: een bekende, geïnstitutionaliseerde opvatting
maakt plaats voor de volgende opvatting. Zo maakte de generatie
van Alterman plaats voor die van Zach, die op zijn beurt plaats
maakte voor de dichters van de jaren zeventig, de generatie van
Asher Reich, Vair Hurvitz, Vona Wallach en Meir Wieseltier. Interessant is dat de laatste stroming de vorige niet verving, maar een
vervόlg was op de generatie van Zach.
Een overzicht en een anthologie kunnen uiteraard niet alle dichters,
noch alle gedichten of poëtische verschijnselen recht doen. Zelfs een
diepgaand historisch onderzoek kan dat niet met een poëzie die zo
veelzijdig is als de Israëlische poëzie van de afgelopen veertig jaar.
Maar ook een kleine bloemlezing, die de lezer met nieuwe, onbekende geuren laat kennismaken, kan bijdragen tot het leesgenot van
de Nederlandse poëzielezer — vooral wanneer deze bedenkt dat de
oorsprong van de Hebreeuwse poëzie in de bijbel ligt, en het heden
in een jong land dat veel veranderingen en omwentelingen ondergaat, en dat zijn oud-nieuwe weg probeert te vinden in een complexe
moderne werkelijkheid.
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Anthologie

Mijn vriend Saïd Effendi*
Jacob Israël de Haan
Mijn vriend Saïd Effendi is de Arabische adviseur van de gouverneur van Hebron. Vroeger is hij officier geweest in dienst van de
Emir Feisul te Amman aan de overkant van de Jordaan. Dat is het
oude Rabbat Amman, de hoofdstad van de Ammonieten. Verwoest
en later herbouwd heette het Philadelphia, een van de Decapolissteden. Ik hoop er nog wel eens heen te gaan met Saïd Effendi samen. Hij is nu teruggekomen naar deze kant van de Jordaan. Want
de familiebezittingen liggen daar, tussen het dorp Tur op de Olijfberg en Jericho.
Wij zijn goede vrinden geworden rondom de petroleumblikken
met gloeiende houtskolen in het onvolprezen hotel: `De eik van
Abraham' te Hebron. En vele kopjes koffie. Hij is een zwaarmoedige, maar toch sterke kerel, Saïd. Voortreffelijk in zijn werk en onbegrensd vertrouwd.
Aan de overkant van de Jordaan, ook te Amman, wonen de Kaukasische Circassiërs. Zij hebben zich in die streken gevestigd sinds
Rusland in 1864 de Kaukasus veroverde. In het begin hebben zij
voortdurend stoute gevechten geleverd met de omwonende Arabieren. Nu is het vrede. Zij spreken Circassisch. Zijn mohammedanen,
maar ietwat meer Europees. De vrouwen verhullen zich niet. En ze
verbergen zich ook niet voor de gasten van de man.
Saïd Effendi is getrouwd met een Circassische vrouw. Zij hebben
drie kinderen gehad, drie jongens. Twee gestorven. `Min Allah,'
berust Saïd Effendi. Het oudste jongetje leeft nog. Hij is zes jaar.
En hij heet Daoud. Daarom heet Saïd Effendi ook Aboe Daoud. Zal
ik hem niet eens komen bezoeken in het dorp Tur, dat op de Olijfberg ligt? Goed, laten wij zeggen, zondag, wanneer het mooi weer
De driehοnderddrieënnegentig reisbrieven die Jacob Ιsrόël de Haan (1881-1924) als correspondent in Jeruzalem schreef voor het Algemeen Handelsblad, vormen wellicht de beroemdste inedita uit de Nederlandse
literatuur. Ιn deze feuilletons gaan lyrische beschrijvingen van het Palesttjnse landschap (en υαπ de `blote
pootjes' van Arabische jongetjes) samen met verslagen van de politieke strijd tussen zionisten en antizionisten,
waarbij de Haan steeds meer als woordvoerder υαπ het tweede kamp ging optreden. Ιn 1924 werd hij vermoord door zijn politieke tegenstanders. Er bestaan vier bloemlezingen uit de feuilletons: , jerusalem' (1921),
`Palestina' (1925), 'Brieven uit Jeruzalem' (1941) en `Correspondent in Palestina 1919-1924' (1981).
Dit verhaal is overgenomen uit Jerusalem'.
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is. Met een van de wagentjes, die Adil Effendi met zijn broers
exploiteert.

2
Het is mooi weer. Men moest hier eigenlijk niet spreken van de winter, maar van de regentijd. Welk een afwisseling! Wrede dagen,
woedend van regen en wind. Zoals wij die te Hebron hebben gekend. Er is in een korte tijd een geweldige hoeveelheid regen gevallen. Men zegt driekwart van de gemiddelde jaarlijkse regenval. Ik
ben bevriend met een regenbak, waarin binnen een week of drie,
een meter of drie water is komen te staan. Als nu de late regen ook
maar komt, zo tegen maart, april, dan krijgen we hier een goed gewassenjaar. Misschien dalen dan de prijzen. Maar tussen de regendagen, o, de zalige winterlentedagen. Een hemel ongebroken als in
de zomer. Maar dunner blauw. Een kussende, zoele wind. En de
zonneschijn. Een winter vol zon. En welk een mateloos mooie
morgen.
Adil geeft het wagentje, nummer 18. Dat moet gij later ook nemen. Het is een net wagentje. Het staat bij de Jaffapoort, en rijdt
met twee driftige Arabische paardjes. De koetsier is in Mekka geweest. Hij zou dus een groene doek mogen dragen rondom zijn fez,
die wij tarboes noemen. Maar dit doet hij niet. Hij zal het later doen,
wanneer hij ouder is geworden. 't Zou nu nog niet passen. Omdat
hij in Mekka is geweest, zegt zelfs de oneerbiedige Adil Hadj tegen
hem. En Machmoed, het staljongetje, eerbiedigt hem zeer. Natuurlijk eerbiedigt Machmoed de chawadja ook. Want die geeft baksjisj
en is een chawadja. `Een mooi wagentje, hè Machmoed?' `Maäloem,' zegt Machmoed, `ik twijfel, of er een mooier wagentje is in
geheel Kuds.'
En wij rijden. Door de buitenstadswegen. En dan over de landwegen naar de Olijfberg heen. Overal wordt gewerkt aan het land.
Winterkoren wordt gezaaid op ieder bouwbaar plekje grond. O, de
vertedering van de zachte dagen. En de adem van het bruine, opengebroken land. Tegen een heuvelhelling aan ligt het wijde kerkhof
met de Engelse gesneuvelden. Het huis van de Groot-Mufti. En de
uitzichten over heel de stad van Jeruzalem. De oude stad binnen de
Muur, nog gaaf bewaard aan deze oostzijde. En de voorsteden wijd
uitgeblokt. En dan ineens niets meer. Ver, ver, de heuvelen. Maar
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geen andere huizen, steden en dorpen. Zoals rondom Amsterdam,
dat ook een mooie stad is.
3
Langs het Engelse hoofdkwartier. O.ET.A. noemen wij dat hier. En
het Arabische dorp Tur. Saïd Effendi. Hartelijk welkom. O, zij zijn
al wat moderner mohammedanen. Daarom word ik ook voorgesteld
aan zijn zuster. Zij draagt toch nog de dracht van aanzienlijke Arabische dorpsdames. En een kostbaar bontgeborduurd borststuk. Ook
het Circassische moedertje. Zij is een klein, blond vrouwtje. Heel
weinig naast de grote, donkere Saïd. Ze verwachten weder een kindje. Saïd heeft het mij al verteld. Och, mocht het ditmaal een meisje zijn. En mocht het leven! Maar wat zal men er aan doen. 't Is alles
min Allah.
Ook het jongetje Daoud. Een heel mooi Arabisch-Circassisch jongetje. Het blonde gezichtje van de moeder. En de donkere, sterke
ogen van de vader. Hij spreekt Circassisch met de moeder. En Arabisch met de vader en de andere familieleden. Natuurlijk vindt hij
dat heel gewoon. Hij heeft de twee talen even vlug geleerd als andere kinderen hun ene taal leren. O, hij is helemaal niet bang voor
de vreemde chawadja. Trouwens, de chawadja heeft koekjes en bonbons meegebracht. Een tafeltje bij het raam met het mooie uitzicht
op Jeruzalem. En dan koffie, koekjes en bonbons. Waarom zou de
kleine Daoud de chawadja vrezen? Hij heeft een stemmetje als muziek. En hij zegt woordjes als bloemen. Hij lacht met witte tandjes
achter rode lipjes. Mag Daoud nog een koekje? Hier in het dorp
draagt hij een Arabisch japonnetje met een heel klein pittig fezje.
Maar als hij naar Jeruzalem gaat, dat daar beneden ligt en eigenlijk El Kuds heet, dan heeft hij een grijs Europees pakje aan, en een
bruin mutsje op.

4
Maar toch, Said Effendi heeft mij heel lief ontvangen. Ik heb het
huis gezien. En genoten van het uitzicht over de stad vlakbij. Er is
iets, dat Said Effendi hindert. Ik zie het. Natuurlijk komt het niet
te pas hem zonder meer daarnaar te vragen. Maar het is niet on75

gepast, wanneer ik hem de gelegenheid geef, het mij te zeggen. Ik
vraag en zeg dus héél voorzichtig. En hij antwoordt: Ja, hij heeft
een droeve zaak. De jongste broeder van zijn moeder is voor enige
dagen doodgeschoten in een twist aan de overzijde van de Jordaan.
In het gebied van de Emir Feisul. Toen Said uit Hebron thuis is gekomen, heeft hij het gehoord. Gisteren is het lijk overgebracht. En
vandaag is er een familievergadering in een dorp dichtbij, wat te
doen. Want men kan deze moord niet zomaar ongewroken laten.
Said is donker, woedend. Niet, omdat hij de dode oom zo liefhad.
Maar omdat een zeer ernstige belediging de hele familie is aangedaan. Men kan het niet ongewroken laten. Maar aan de andere kant
is zo een geval in de familie zeer lastig. Vooral omdat de familie van
de moordenaar een zeer machtige familie is.
Hij vraagt het mij dringend: 'Zal ik hem in alle vriendschap vergeven, wanneer hij nu naar de familieraad rijdt? Zal ik niet boos
zijn? Hij moet. Het is de laatste dag van zijn verlof. En hij moet weer
te paard naar Hebron.'
Hij rijdt weg. In een duistere woede. Op wie is hij woedend? Op
de oom of op de moordenaar?
5
Zijn jongste broer, die Chalil heet, zal met mij naar de hoge uitzichttoren gaan, naast de Russische kerk. Overal rondom Jeruzalem ziet
men de hoge, spitse toren, met die vier opengebouwde rondgangen.
Chalil weet alles. Meer dan tweehonderd traptreden van een ijzeren brandladdertrap. Maar dan het uitzicht, eindeloos door de helle
dag. Beneden het Kidrondal. En Jeruzalem dichtbij. De tempelberg,
die de Arabieren noemen Haram Esch-Scherif, dat is: het Grote
Heiligdom. De Omarmoskee met de zware grijze koepel en de moskee Aksa. Heel ver in de Jaffa-buitenstad de witte Russenkerk. En
de koepel van de Abessinische kerk vlak bij 't meisjesweeshuis. Anderzijds de Dode Zee, een uur of vijf, zes weg. Maar lijkt werpelings dichtbij. De weg naar Jericho. De kleine Chalil weet alles. Hij
spreek wat Engels. Maar ook de kleine Chalil is niet rustig: `Mijn
Heer,' zegt Chalil, die trouwens al veertien jaar is, `wanneer gij alles
hebt gezien, zouden wij naar beneden kunnen gaan. En ik zou ook
kunnen gaan, waar mijn broer Said is gegaan, want mijn oom is vermoord.' Ach, waarom zou ik de kleine Chalil afhouden van wat naar
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bloed ruikt! Wij dalen weer draaiend: `Over de tweehonderd treden,' zegt de kleine Chalil, 'ik ga te paard. De gehele familie zal gekomen zijn.'
6
Wij rijden terug, in het mooie wagentje, dat nummer 18 heeft. Want
Said Effendi wil niet, dat het mooie Arabisch-Circassische jongetje
thuis is, wanneer hij weer naar Hebron gaat voor lange tijd. Het jongetje en zijn tante gaan dus mee naar Jeruzalem. En ik denk, dat
ik het mooie jongetje zal laten fotograferen, een verrassing voor Said.
De zalige dag. En het heerlijke landschap. Het kleine jongetje praat
onverdroten. Als vogels en bloemen. Is het Arabisch? Is het Circassisch? Nee, nee, het is Arabisch. O, ik schiet al aardig op. Hij lacht.
Hij ziet iets, dat heel lief is. En hij is heel blij in 't mooie wagentje.
De fotograaf. Hij prijst zichzelf. Hij heeft lang in Duitsland gewerkt. Nee, hij heeft de keizer nooit gefotografeerd. Maar hij heeft
wel eens een negatief van de keizer ontwikkeld. Hij weet dus alles
van de Duitse politiek. `Mijnheer,' zegt hij, `gelooft u mij, ik weet
het, men doet die man onrecht.' Maar wat een onmogelijk jongetje is dit! Een joods jongetje! Nee. Circassisch-Arabisch. Juist, mijnheer, dat dacht ik wel. Wat kijkt dat kind ernstig. Een kind moet
vrolijk zijn, niet waar? Altijd vrolijk.
Het jongetje Daoud is niet bang. Het kijkt maar heel wonderlijk
naar die rare, drukke man, die hem plooit en vouwt. Die fluit, danst
en zingt. En het Arabisch-Circassisch jongetje Daoud wil niet lachen. In 's hemelsnaam. Morgen kan ik de platen komen zien. Wat
een onmogelijk strak jongetje.
En de volgende dag. Nog zaliger weer. 's Middags langs de Jaffaweg naar de fotograaf. En ik ontmoet mijn vriend, de stadsaanplakker en omroeper R. Leizer Schwartz. Heden heeft hij mij aangeplakt, voor een lezing, vanuit een grote hengselmand. En heel
waardig overhandigt hij mij een van de biljetten. Ζό geeft men een
doodvonnis.
1
En de fotograaf: `Mijnheer, de foto is prachtig, ik ken mijn vak.
Maar wat een onmogelijk kind is dit.'
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Light Verse

Vier gedichten
Simon Knepßer

Veeklacht
Onweerstaanbaar is de charme van het paard;
Niet alleen de slanke benen zijn vermaard,
Ook de zachtheid en souplesse van de staart,
Moeiteloos verstelbaar in diverse standen,
Deed al menig hart in dweperij ontbranden.
Volgens velen is het dan ook geen manier,
Dat zo'n uitgelezen pronkstuk van een dier
Zich behelpen moet met zulke paardetanden.

Afgelast ollekebolleke
Peth voor de liefhebber
Ludwig von Wittgenstein
Kan bij het vuil
Wegens overcompleet.
Uit zijn tractaten blijkt
Ontegenzeggelijk
Dat hij gewoon
Ludwig Wittgenstein heet.
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Berceuse presque serieuse
Daar midden in het veenmoeras,
Daar stond een schaapje klein.
Het was gewońd en blaatte zacht:
Zijn pootjes deden pijn.
De stormwind gierde langs het riet
En rukte aan de bomen;
Het bange schaapje zocht vergeefs
Een veilig onderkomen.
Arm schepseltje, waar moet je heen?
Zo aanstonds valt de nacht.
Raap liever al je moed bijeen
En bel de wegenwacht.
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Voor een keukenprinses
Dat uw speelse knoflooktenen
Uw verschijning smaak verlenen
Acht ik evident;
Tot uw minnaar uitverkoren
Gun ik zelfs uw bloemkooloren
Graag een compliment.
Wat mij echter in de pozen
Tussen maal en minnekozen
Nogal eens bezwaart}
Is de veelheid van kwetsuren
Die mij toevalt door het schuren
Van uw krentenbaard.
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Mijnheer Donselger zoekt een vrouw
Charlotte Μutsaers
MÿNHΕε R DONS6LAER Qo&vT
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Uit de cyclus `Saskia'
Alexander Pola
De dokter liet mij laatst een röntgenfoto zien.
`Dit is uw hart,' zei hij, `hoe komt u aan die wonden?
Ik heb in mijn praktijk nog nooit zo'n hart gevonden
Dat ook nog functioneerde bovendien...
Uw hart lijkt wel een Emmenthaler kaas!
Ja, die vertoont zelfs minder gaten!
Ik raad u aan een transplantatie toe te laten.
Zó verder leven zal niet gaan, helaas.'
`Ik weet het, dokter,' zei ik, 'ik bloed dood,
maar houd van haar die mij zo diep verwondde
En ruil dit hart niet voor het meest gezonde
Zolang nog elke wond mijn liefde staag vergroot.'
(De dokter, die dit vers las, zei: `Uw kwaal is:
Een duidelijke invloed van Vasalis.')
***

Ik heb jou heel mijn hart gegeven,
Maar 't maakte mij niet harteloos.
Ik heb jou al mijn liefde gegeven
En 't maakte mij niet liefdeloos.
Ik heb jou al mijn hulp gegeven
En 't maakte mij niet hulpeloos.
Maar dat ik jou niet mijn hoop kon geven,
Dat maakt mij hopeloos hopeloos.
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Het mollenfeest
Anthonis de Roovere
(Vertaling Peter Burger)
Hoort, beste mensen, hoort mij aan,
't Zij arm of rijk, van elke stand:
U bent gehouden heen te gaan,
U allen, naar een ander land.
De Hoogste Heer stuurt Zijn gezant:
Maak voort, want om u op te drijven
Draagt hij de prikkel in zijn hand.
Hier mag u nu niet langer blijven.
Uiteindelijk wordt u allemaal
In 't Mollenrijk onthaald als gast.
En geen gezeur, gemor, gedraal,
Al bent u niet zo enthousiast:
De bode komt, uw eind staat vast.
Hoe jong, hoe mooi, hoe sterk of wijs,
Zodra de Hoogste dat gelast
Gaat u naar Mollegem op reis.
Ja, arm en rijk trekt weg wanneer
De Schepper van dat blinde dier,
De Mollenvorst, de Hoogste Heer,
Hen roepen laat door Zijn koerier,
Genood bij 't onderaards vertier
Als gasten op het Mollenfeest.
Elk krijgt zijn loon, zo leert u hier,
Als 't vlees zal scheiden van de geest.
De Paus moet met zijn kardinalen
Vertrekken uit het Vaticaan
Om naar de mollen af te dalen.
Diaken, priester, Franciscaan,
Pastoor, kanunnik, kapelaan:
Ook u zult spoedig emigreren.
Kom, missionarissen, treedt aan,
U kunt de mollen gaan bekeren!
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Ifl DII MOLIIl?II5TI

Hoort, by gol& 6&I il gho"q00,
Ede1e, onedek, 00000 lIJO ihe,
Ghv ooj' oσthodε', 0000 oodo doy"o,
Τε aerkm m 00' 'IJlI wKke.
"y υ o"'gh000do' met ojoJoo pyeke
Da oppoo' PmØ mcvagial
1000k'" ghook, α14 ghd&o,
Ghy o' mØt "g' lιoghα bI'joo' ho'
AI"' dar Imochap ,o' dm molk'
1o00y ckrn, ιοηdα ω
ωddy d
of goollo',
To' mvh u helpm met 00' τραοη.
Al' de bode 000'op', 'a ghedvn.
Hoc ont, hoc ‚choono, boo vØm, hoc n.,
Al' d' Oppm¢ glκ6κdε, roe moet ghy gaol
Too'k"o' m't lood; can Μοlkngηι.

Al

do' '„glo" '"'yo'

"

Doc "'ollo" Hoe'", d' oppoo o puss,
Oto de mol '"loop, de blonde hoo'o,
Hoef' ontboden ho'" m guts
Ondeo" volck, onoto ende moo o,
Da' 'y common 'or molleo feate,
Doer ,y hof houden onder d' "odo
Al' dkchoom sil "hoede" ca" den ghoo e
Sal men elck d'e000 nao zyn wmde.

m

"

De Pa"' codo „‚ja Cordmakn
Ioe'm ille 'door feesten "if,
Loga'on, Ba'choppcn, Doken', Ofllc'alo',
Pcoch'opape. Peed'caeo. jYOpgn,
Freun'mouocn, Vrouwmbrucn, code Augustin,
Pno'or', Cinchen onde 100000' "03',
Dote moeten alle kamen cotton ‚commit
Treckm meo foo en α Mollenggs.

"

Benedictijnen, heremieten,
Verlaat uw kluis of uw abdij;
Maakt voort, Karthuizers, Karmelieten;
Begijntjes, nonnen, kom erbij!
Wie een habijt draagt of een pij:
Met al wie vroom en deugdzaam leven
Bent u te gast op de partij
Die door de mollen wordt gegeven.
Koningen, prinsen, edellieden,
Baronnen, ridders, hoge heren
Die over land en volk gebieden:
Wilt u toch tot de deugd bekeren
En goed de route bestuderen
Om naar het Mollenrijk te reizen;
En mogen zij die daar regeren
U er de hoogste eer bewijzen.
U wordt gedagvaard, magistraten,
Ministers, rechters en griffiers,
Burgemeesters en advokaten,
Tolwachters, klerken en cipiers.
Poortwachters, koks en kameniers:
Het hof verhuist naar 't Mollenrijk.
't Zij bankbedienden of bankiers,
Daarginds is ieder mens gelijk.
De burgerij die grote macht heeft
Het weversgilde, welgedaan,
En wie van woeker en van pacht leeft:
Αl heeft u geld in koffers staan,
En schuren vol met hooi en graan,
En kisten handelswaar en laken:
Ook u zult naar de mollen gaan
En hier uw nering moeten staken.
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SeeeIroo'en, Mosuucken, Regulieren
Logeerden. Lollueeden, ende Cluyaroeoen,
Freue', 'cd' u ghoeeedeo sλυειe'
Nonnen. Beghejeen, wil t mede cuero!
Clopeooeer, Sore' Bedelueen,
Ende 'Ile the buen nao don ghearc,
Merck' υ herred', sondee sparen:
Ghy 'noe' el 'eschen ta 'noblen (ergo.
ιιεγαm. Cαώughna. Heesoghen. Genren.
Baemdιm, Rnider ende Jοnokhσαen.
Εοα< roost alle 'joke ros' heren.
Wile η t' aum durchdm keerra:
Went den wδ die vØ leseo'
α MoRenpp:
Τα femm α oo'na
Merck' u ghereη. dee ghy ene' eten'
Duro nnarnh' ontGnghen lof ende pejs.
ØBeekons, ende Sουνα<yηι,
SohOmbeno', Aerposneers. ende D anra.
Sohepenon, leyes', ende CØ
On'(nngl'es'. Renoneeseest. ende Wheeler,,,
Hoo(enoeseeea, dar de salm honoren,
Ροrπαι, CØ (snurkt wel den heette!)
Lode dee edele Zeee'ee' none euren
Me' egnen 'diepe 're mollee (eerw,
Ghy nuchnge Pooe'ee' ende Boeegeoys,
Ghy joέe Fechters ende Renoerm;
Al m u soldera 'ob coren', noi hoyt,
U kurm col gliele ondeo (oe'dneeen,
Ghy nJ&e Caopheden ende Doepe'ueeen,
ΑΙ ojeo kor'ee' col e'eeeesen, col wollen,
Ghy 'el' 000h moeten 'recken logteren
ln dat I,ndachap "no den mollen.

Ontboden door de Mollenkoning,
Zijn alle ambachtslui present;
Ook zij verlaten werk en woning
Wanneer Hij hen Zijn bode zendt.
Bespreek dus snel een logement
— Let op, dit raad ik u met klem —
Want, kort maar krachtig, elk moment
Wacht u de reis naar Mollegem.
En ook de brassers zijn ontboden,
Die goedgekleed uit drinken gaan,
In korte mantels, naar de mode,
En schoenen met een punt eraan.
De messentrekkers raad ik aan
Om al hun wapens thuis te laten:
Komt eens Gods bode voor u staan
Dan mag een dolk u toch niet baten.
De dames die zo mooi gekleed zijn,
U, jongedames, edelvrouwen...
Zou zonder u een feest compleet zijn?
Maar lange slepen, als van pauwen,
Coiffures, robes, bonte mouwen,
Behoeft u niet als 't feest begint.
De mollen zal dat niet berouwen,
Want die zijn immers stekeblind.
De meisjes willen liedjes horen:
Met carnaval is het hun tijd.
(Vooral is 't zijn hobo d'amore,
Waarmee de speelman hen verblijdt.)
Hun jeugd en vrolijkheid ten spijt
Zijn zij te lang reeds hier geweest.
Zij worden wel ten dans geleid,
Maar ach, 't is op het Mollenfeest.
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De C000nck doe mollen hoef' doeσ on'bredeσ
Μη runen 6Ø, "'ji ende "reck.
Al ieeαmale de Awboch"kedcn,
Dat sy nick mieren lare" dweeck.
Dm rado 'oh ekko", da' hy neme e'eeck
Om goede heebeeghe ende loggs;
Win', doer gheseyo, ghy m«ο o'" ραε4
Ten feesten como" van Molleog'js.
Dee "ollo' Coon'ck boef' doen oeen'ano'
Alle longhe gborollen fι7n,
Μη coro' keereb, met langhen paloteo.
AO» hace schon" ende 'en hace pamjn.
Voor' ai1e "or'n'ekee', wo' sy "n.
Lego af u 'woorden, u 'eskche dolle",
Wmt ghy mας αι lanck εαoi π,
Trecken m't landschap orn den wollen.

Saldo'" enkoarn' de freire
Dior ironicen gbebeokon οfte,onckνtouwtn:
Dim 'ii', e oo'boden. en
ende ens
Τα "silbas Leone ø goeder αουωm;
Lotglse doypeemoten "('e bosteo eno'e'en'
Nook myren en durven η hebben trIsar'
De mdleu die dro' bare (',tro houw,",
Sy m 'oorden 't σieτ am: η Ø al blødt.
Dese mηakeoa sinn uock allo ghedaoeio.
Ρη
Eeα dιmσδσde.
ο& "moire.
D" bare voeren α das',enr ‚'enen;
Dore maerm "'rok. m room men.
Hoe introk Λ sina Ø bhjdε ven glo',,";
Dir dramma, du term Ø baer met dieren'
Sy maeten gam daoo'en 'er molien ('otre.

Vier gedichten
Het CDA

Kees Stip

`De feestneus neer! De bijbel opgeslagen,
en bidden voor het volksdeel in verval
dat op god Momus' kanonieke knal
een dansje met de duivel durft te wagen.'
En tegelijk loopt men zich overal
beneden de rivieren af te vragen
of de Moerdijkbrug het geweld kan dragen
van 't evangelische bazuingeschal.
Toen bliezen daar wat schrieler maar heel schel
de coalitionistische klaroenen
om onverzoenlijkheden te verzoenen
in 't Christen Democratische Appel,
waarin nu ter verdubbeling der kansen
de handen bidden en de benen dansen.

De PvdA
Wie heeft er nog het morgenrood zien gloren
voorbij de kim van een geknecht bestaan
toen nog de hoop niet was teloorgegaan?
Wij zijn precies een eeuw te laat geboren.
Twaalfurenarbeidsdagen met daaraan
verdriet verbonden in geen drank te smoren —
dat mag tot de geschiedenis behoren,
ach vader niet nog meer moet er gedaan.
Mijn morgenrood tot avondrood verkleurd
mompel ik woorden in de geest van Gorter,
de allereerste arbeidstijdverkorter,
en met de bijstand die ik heb gebeurd
stort ik, o arbeiders, mij in mijn zee
van vrije tijd tot aan mijn AOW.
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De zondagen
Er hielp geen lieve moeder aan, ze moesten
op zondag naar de dienst of naar de mis.
Rook dominees gedreig al niet zo fris,
de roomsen kon je wierook horen hoesten.
En kon je nu maar zeggen: goedsdienst is
een middel tot kalmering van de woesten.
Niks hoor, hun vurig zwaard mocht niet verroesten
en wees de weg naar jouw verdoemenis.
Maar ik, een goddeloze kleine vent,
liep lekker met mijn kleverige cent
naar Benjamin Rabinowitz, de oude
die zaterdag al zondag had gehouden
omdat de man een zoon was van het soort
dat vrijdag Jezus Christus had vermoord.

De preek
Zaterdagavond in de pastorie.
De leeslamp bijt een kegel uit de nacht.
Hier wordt weer eens het resultaat verwacht
van sterke koffie en theologie.
`Had ik,' zo heeft hij menigmaal gedacht,
`maar wiskunde gekozen of chemie.
Daarbij is 1 + 2 tenminste 3.
Bij de drieëenheid is dat niet van kracht.'
Met schrijven, schrappen, schrijven, schrappen, schrijven
moet er tenslotte toch iets overblijven
waarmee hij, als hij in zijn kerkje staat,
als daar vannacht de bliksem niet in slaat,
met luider stemme, of het stond gedrukt,
uitleggen mag wat God niet is gelukt.
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28 augustus 19.. *
Tr~n je Torrebak

Uit 't kerkje, twintig pas van hier,
tot ver in d'omtrek, klinkt getier
waardoor het schuim waait van mijn bier.
Een paap balkt luid en toegewijd
het meest uitzinnige lawijt
waartoe zijn slag is opgeleid.
De wind voert 's mans misbaar met loom
gedruis gestaag langs struik en boom.
't Is wel niet mooi, maar ijslijk vroom.
De dienaar Gods kent rust noch duur.
Hij tiert maar voort van uur tot uur.
Ook ik raak allengs overstuur.
k Ben heus de Kerk niet ongezind —
ik ben en blijf een Hollands kind.
Maar deze dove slaat mij blind.
Gij protestant, of katholiek,
verlangt gij mooie kerkmuziek,
betrek die dan niet van de Griek.

Mytilene, 28 augu * *

* Feest van Johannes de Doper, tegens sterfdag an Trzjnt e Torrebak. Dit gedicht werd gevonden οp een
tafeltje oaf het café παb ί de kerk τη kwestie. Luidsprekers aan de kerkgevel aldaar maken de dienst ook buiten
het godshuis toegαnkel~k voor trage kerkgangers en zelfs ongelovigen De blijkbaar niet met een ongeooelzg
oor bedeelde mejuffrouw Torrebak stortte zich nog voor het einde van de dienst van een rots in de Lesbische
Golf. Dit is het enige, ons door welwillend toeval in handen gespeelde gedicht van deze Bataafse Sappho
ons bekend. Ιn haar breitas werd nog de volgende tekst aangetroffen, in een ander handschaft achter op een
foto van Brigitte Bardot: Hoe is Trijntje Torrebak?/ V,rl van huid en schraal van bloed, / sΙυιk van haar,
juten hoed,/ platte hak, zό is Τr~n je Torrebak.
Wie τnlichtingen over en ander werk van baar kan verschaffen melde dit aan de redactie.

* * Hier breek de tekst af.
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Tekeningen
De weg naar Jeruzalem
(olieverf en pastel)
Reineke Hollander*

* Reineke Hollander werd in 1948 in Rotterdam geboren, studeerde Spaans en zat op de toneelschool voor
ze zich in 1978 definitέef beroepsmatig wijdde aan de schálderkuπst. Ζ j werkte in 1980 en 1985 langere
tijd in Jeυuzalem, de laatste keer op uitnodiging van de culturele stichting Míshkenot Sha'ananim. Uit die
periode stammen de afgebeelde werken: de weg van Tel Aviv naar Jeruzalem.
De lezer moet hier helaas de schitterende kleuren missen, evenals de volgende ervaring die mij ten deel viel
ten huize van de kunstenares te mogen luisteren naar een cassettebandje waarop de tocht van de Egged-bus
van Tel Aviv naar Jeruzalem in zί n geheel wordt gereproduceerd: een donker, monition motorgeraas, Jiarden
van onverstaanbaar gesp rek en nieuwsberichten op de radio — door verzwakte batterijtjes alles iets te langzaam. Dit gebeurde ttjdens een maaltijd en onderwierp de schilderes en haargast gedurende ongeveer anderhalf uur aan een lacherig zwtjgen.
Sprekend over haar werk neemt Rezneke Hollander regelmatig het woord Fernweh in de mond. Op mijn
vraag of de weg naar Jeruzalem zo stil is als op haar werken, antwoordt zij: `Ik heb maar zo nu en dan
een auto neergezet voos het kleureffect. Het blijft tenslotte min weg. ' (Nico Slothouwer)
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Vertaald proza

Vriendschap
S.Y. Agnon *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

Mijn vrouw was terug van weggeweest en ik was zeer verheugd.
Maar mijn vreugde werd vertroebeld door een wolkje ergernis, want
misschien zouden de buren langskomen en mij storen. Ik zei tegen
mijn vrouw: laten we bij meneer zus of mevrouw zo langsgaan, want
als zij bij ons komen, zijn we hen niet gauw kwijt, maar als wij bij
hen op bezoek gaan, kunnen we weggaan wanneer we willen en dan
zijn we meteen van ze af.
We gingen gauw bij mevrouw Klingel op bezoek. Omdat mevrouw Klingel vaak bij ons over de vloer kwam, gingen we eerst bij
haar langs.
Mevrouw Klingel was een beroemde vrouw en ze was voor de
oorlog hoofd van een school geweest. Toen de wereldorde ontwricht
raakte, viel zij van haar voetstuk en werd een gewone lerares. Maar
ze deed nog steeds bijzonder gewichtig en sprak tot de mensen op
neerbuigende toon. Ze zocht het gezelschap van mensen die naam
hadden gemaakt, en kwam bij hen vaak over de vloer. Mijn vrouw
had haar leren kennen toen ze nog schoolhoofd was, en daarom was
ze aan mijn vrouw gehecht, zoals zij aan iedereen gehecht was die
haar in haar glorietijd gekend had. Ze gedroeg zich uiterst vriendelijk jegens mijn vrouw en noemde haar zelfs bij haar voornaam.
Ook ik had mevrouw Klingel in haar glorietijd gekend, maar ik betwijfel of ik ooit met haar gesproken had. Voor de oorlog, toen de
mensen elkaar nog niet zo hatelijk bejegenden, kon een mens een
ander als een vriend zien, ook al spraken ze niet met elkaar.
Mevrouw Klingel lag op haar bed. Iets van haar af zaten op een
fluwelen bank drie van haar vriendinnen die ik niet kende. Toen ik
* Shmuel YosefAgnon werd in 1888 geboren in het Galicische Buczacz en ontving traditioneel rabbinaal
onderwis. H j debuteerde zeer vroeg in het Jiddisch (1903) en trok al in 1907 naar Palestina (Jaffa); sindsdien schreef hij in het Hebreeuws Van 1913 tot 1924 woonde Agnon in Duitsland, waarna hij zich definitief vestigde in Jeruzalem. Agnon geldt als een groot stilist en een der grondleggers van het twintigste-eeuwse
literaire Hebreeuws. H j schreef driegrote romans en ruim tweehonderd verhalen, waaronder vele `chσssτdische moraalsprookjes'. Z jn werk heeft een surreile, soms mystieke inslag en wordt wel getypeerd als 'metarealistisch' Agnon, wiens werk in achttien talen vertaald is, kreeg in 1966 de Nobelprijs voor Literatuur Hij stierf in 1970
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binnenkwam, groette ik alle drie maar ik zei mijn naam niet en ik
gaf mezelf de moeite niet hun naam te vernemen.
Mevrouw Klingel glimlachte ons vriendelijk toe en bleef zoals gebruikelijk doorkeuvelen. Ik hield mijn mond en dacht bij mezelf: ik
heb eigenlijk niets tegen haar, maar ik vind haar lastig. Ga ik de
straat op en wil ik niet gezien worden, dan kom ik haar ineens tegen en vraag hoe het met haar gaat en raak in de war. Moet ik mijn
hele leven lang aan haar vastzitten alleen maar omdat ik haar een
paar jaar geleden gekend heb? Ik was kwaad en daarom zei ik niet
tegen mezelf: als je iemand tegenkomt en je weet niet wat je met hem
te maken hebt, dan moetje weten datje hem vroeger te kort hebt
gedaan, en datje allebei weer terug op aarde bent gekomen, opdat
je kunt goedmaken wat je hem in een andere incarnatie misdaan
hebt.
Terwijl ik daar kwaad zat te wezen, zei mevrouw Klingel tegen
mijn vrouw: `Lieverd, jij bent op reis geweest en ondertussen heeft
je man nachten vol plezier beleefd. ' En al pratend hief zij haar vinger
tegen mij op en zei lachend: `Ik vertel uw vrouw niet dat u knappe
meisjes op bezoek hebt gehad.'
Wat waren die dagen voor mij allesbehalve plezierig geweest! Zelfs
mijn dromen waren niet te genieten, en nu zat deze vrouw tegen
mijn vrouw te beweren: er zijn knappe meisjes bij je man op bezoek
geweest en je man heeft plezier met ze gehad. Ik werd zo woedend,
dat mijn gebeente ervan beefde. Ik sprong op en begon haar allerlei scheldwoorden toe te voegen. Alle smaadwoorden die ik kende,
wierp ik haar in het gezicht. Zij en mijn vrouw keken mij verwonderd aan. Ook ik was verbaasd over mezelf, want mevrouw Klingel had het gewoon als scherts bedoeld, en waarom zou ik zo kwaad
zijn en haar dermate beledigen? Maar mijn hart was vol woede en
ik kon geen woord uitbrengen of het was een scheldwoord. Uiteindelijk pakte ik mijn vrouw bij de arm en vertrok zonder een woord
van afscheid.
Toen ik de kamer verliet, kwam ik langs de drie vriendinnen van
mevrouw Klingel en ik geloof dat ik een van hen tegen haar vriendin hoorde zeggen: `Het was een rare grap die mevrouw Klingel
maakte.'
Mijn vrouw liep moeizaam achter mij aan. Aan haar zwijgen was
te merken dat ze verdriet had. Niet zozeer omdat ik mevrouw Klingel had geschandaliseerd, als wel omdat ik kwaad was geworden.
Maar uit liefde zweeg ze en zei niets.
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Zo liepen wij voort zonder iets te zeggen. We kwamen drie mensen tegen. Twee van hen kende ik niet maar één kende ik wel. De
man die ik wel kende was een leraar Hebreeuws die naar het buitenland was gegaan en rijk terug was gekomen, en nu tijdschriften
vol zat te schrijven. Die leraren blijven hun leerlingen, zelfs wanneer ze groot zijn geworden, als schoolkinderen behandelen en ze
leren ze onbenullige dingen. Maar in een van zijn artikelen had ik
iets goeds gelezen en nu ik hem was tegengekomen, prees ik hem.
Zijn gelaat lichtte op en hij stelde me voor aan zijn vrienden, van
wie er één een Poolse senator was en de ander de broer van een van
de drie vriendinnen van mevrouw Klingel, maar misschien vergis
ik me en heeft die geen broer.
Het was passend geweest de eerwaardige gasten te vragen of de
stad hun beviel, enzovoort, maar mijn vrouw was moe van de reis
en verdrietig en ik kon moeilijk blijven staan. Ik hield het kort en
ging ervandoor.
Mijn vrouw had niet op mij gewacht en was doorgelopen. Ik nam
het haar niet kwalijk dat ze niet gewacht had. Een jonge vrouw kan
zich moeilijk onder de mensen vertonen wanneer ze moe en verdrietig is.
Al lopend stak ik mijn hand in mijn zak, haalde er een envelop
of een brief uit en bleef staan om te lezen: de beproeving van Job
gold in hoofdzaak als het ware niet Job zelf maar de Heilige, geloofd
zij Hij, want Hij had zijn knecht in handen van Satan gegeven. Met
andere woorden, de beproeving van God was groter dan die van
Job, Hij had een vroom en oprecht mens en Hij gaf hem in handen
van Satan. Na het lezen van wat ik geschreven had, verscheurde ik
de envelop en de brief en liet de snippers op de wind wegdwarrelen, zoals ik met elke brief doe, soms ook voor ik hem lees en soms
al lezend.
Nadat ik dat gedaan had, zei ik bij mezelf: ik moet mijn vrouw
vinden. Ik was in gedachten verzonken en van mijn weg afgedwaald,
en ineens zag ik mezelf in een straat staan waar ik nog nooit geweest
was. Die straat was niet anders dan alle andere straten van de stad,
en toch wist ik dat ik terechtgekomen was op een plaats die ik niet
kende. Alle winkels waren intussen al gesloten en in de etalages
brandden kleine lichtjes tussen allerlei koopwaar. Ik merkte dat ik
ver van huis was en wist dat ik een andere weg moest nemen, maar
ik wist niet welke. Ik zag een trap met aan weerszijden een ijzeren
hekwerk, klom hem op en kwam in een bloemenwinkel. Daar zag
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ik een kleine groep mensen staan met hun rug naar de bloemen gekeerd. In het midden stond dr. Rischel zijn nieuwe ideeën op het
gebied van taal en grammatica uiteen te zetten.
Ik groette hem en vroeg: `Hoe kom ik in...' Voor ik de naam van
de straat kon noemen, begon ik al te stotteren. Ik was de straatnaam
niet vergeten, maar de woorden bleven steken in mijn mond.
Het is gemakkelijk te begrijpen hoe iemand zich voelt die op zoek
is naar zijn eigen adres en op het moment dat hij ernaar vragen wil,
de naam niet kan uitspreken. Maar ik vermande me en deed alsof
het maar een grapje was. Ineens brak me het koude zweet uit. Wat
ik wilde verbergen moest ik wel te kennen geven. Toen ik opnieuw
wilde vragen waar de straat lag, gebeurde mij hetzelfde.
Dr. Rischel wachtte geduldig, hij was bezig geweest zijn nieuwe
ideeën uiteen te zetten en ik was hem in de rede gevallen. Intussen
hadden zijn vrienden zich van hem afgewend en toen ze wegliepen,
keken ze mij spottend aan. Ik keek om mij heen. Ik probeerde op
de naam van mijn straat te komen, maar het lukte mij niet. Nu eens
dacht ik dat de straat Humboldt heette en dan weer Ma'arav. Maar
zodra ik mijn mond weer opendeed, wist ik dat de straat Humboldt
noch Ma'arav heette. Ik stak mijn hand in mijn zak. Misschien zou
ik daar een brief vinden waarop mijn adres stond. Ik vond twee brieven die ik nog niet verscheurd had, maar de een was naar mijn oude
adres gestuurd, waar ik niet meer woonde, en de andere was poste
restante. Op mijn huidige adres had ik maar één enkele brief gekregen en die had ik zojuist vescheurd. Ik begon uit mijn hoofd namen
op te noemen van steden en dorpen, van koningen en vorsten, van
geleerden en dichters, van bomen en bloemen en allerlei straten, in
de hoop dat de naam van mijn eigen straat me te binnen zou schieten, maar dat deed hij niet.
Dr. Rischel verloor zijn geduld en begon met zijn voet op de
grond te schrapen. Ik dacht bij mezelf: ik heb het moeilijk en hij wil
me alleen laten. Zijn we geen vrienden, zijn we geen mensen, hoe
kan een mens een ander zo in de steek laten? Mijn vrouw is vandaag thuisgekomen en ik kan haar niet vinden, om de eenvoudige
reden dat ik vergeten ben waar ik woon. Toen zei dr. Rischel: `Stap
in de tram en ga met mij mee.' Ik vroeg me af waarom hij mij zo
verkeerde raad gaf. Maar hij pakte me bij mijn arm en stapte met
mij in.
Ik reed tegen mijn zin met de tram en vroeg me af wat Rischel
ertoe bewogen had mij deze tram in te slepen. Niet alleen bracht die
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mij niet naar mijn straat, ik raakte er nog verder vandaan. Ik herinnerde me dat ik mezelf in een droom met Rischel had zien worstelen. Ik sprong uit de tram en liet hem achter.
Toen ik de tram uitsprong, zag ik dat ik bij het postkantoor was.
Ik bedacht dat ik daar naar mijn adres kon vragen. Maar mijn hart
waarschuwde me en zei: wees voorzichtig, de beambte kan denken
dat je gek bent, want een gezond mens weet doorgaans waar hij
woont. Dus vroeg ik een man die daar stond om het aan de beambte
te vragen.
Er kwam een dikke, keurig geklede man binnen, een verzekeringsagent, die zich tevreden en genoeglijk in de handen wreef,
tussenbeide kwam en ons onderbrak. Mijn hart werd vervuld van
woede en ik zei: `U bent wel brutaal, hier staan twee mensen te praten, hoe durft u ze in de rede te vallen?' Ik wist dat ik me onbeleefd
gedroeg, maar ik verkeerde in een crisis en lette niet op mijn manieren. De verzekeringsman keek me bevreemd aan, als wilde hij
zeggen: heb ik u iets misdaan dat u me zo beledigt? Ik wist dat hij
het van mij zou winnen als ik zweeg, dus begon ik weer te schreeuwen en zei: `Ik moet terug naar huis, ik zoek mijn woning, ik ben
de naam van mijn straat vergeten en ik weet niet hoe ik bij mijn
vrouw moet komen.' Hij en alle mensen die er bij het horen van
mijn geschreeuw bij waren komen staan, begonnen me uit te lachen.
Ondertussen had de beambte het loket dichtgedaan en was weggegaan zonder dat ik mijn adres te weten was gekomen.
Tegenover het postkantoor stond een koffiehuis. Ik zag daar meneer Jacob Tzorev zitten. Jacob Tzorev was bankier geweest in een
andere stad en ik kende hem van voor de oorlog. Toen ik naar het
buitenland was gegaan, hoorde hij dat ik krap zat en stuurde me wat
geld op. Nadat ik hem had terugbetaald, had ik hem nooit meer geschreven. Ik zei altijd: vandaag of morgen ben ik terug in Israël en
dan maak ik het goed met hem. Intussen waren er twintig jaar verstreken zonder dat we elkaar hadden gezien. Nu ik hem zag, schoot
ik het koffiehuis in, greep zijn beide handen van achteren, kneep ze
van blijdschap en riep zijn naam. Hij draaide zijn hoofd om en zei
niets. Ik vroeg me af: waarom zwijgt hij, waarom bewijst hij mij
geen vriendschap. Ziet hij niet hoe graag ik hem mag, hoeveel ik
van hem houd?
Toen fluisterde een jonge man mij toe: `Vader is blind.' Ik keek
en zag dat hij aan beide ogen blind was. Het was moeilijk om niet
blij te zijn dat ik mijn vriend zag, en het was moeilijk om er wel blij
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om te zijn, want toen ik afscheid van hem had genomen en naar het
buitenland was gegaan, waren zijn ogen helder en nu waren ze
blind.
Ik wilde vragen hoe het met hem ging en hoe zijn vrouw het
maakte. Maar zodra ik mijn mond open deed, begon ik over mijn
huis te praten. Onder zijn ogen verschenen twee rimpels en het leek
of hij daaruit gluurde. Ineens kneep hij in zijn handen, wendde zich
tot zijn zoon en zei: `Deze meneer was mijn vriend.' Ik knikte en
zei: `Dat klopt, ik was uw vriend en ik ben het nog steeds.' Maar
de woorden van zijn vader noch mijn eigen woorden hadden enige
indruk gemaakt op de zoon en hij lette niet op mij. Na een ogenblik stilte zei meneer Tzorev tegen zijn zoon: `Ga hem helpen zijn
huis te vinden.'
De jongen stond even te treuzelen. Je kon duidelijk zien dat hij
zijn vader niet graag alleen wilde laten. Tenslotte sloeg deze zijn
ogen op en keek mij aan. Zijn beide mooie ogen lichtten op en ik
zag mezelf bij mijn huis staan.
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De bedelares
Mossel Birstein *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

Het was niet mijn bedoeling geweest de oude bedelares, die met de
rug tegen de muur zat te slapen, wakker te maken. Ze werd het vanzelf bij het gerinkel van de eerste munt die ik in haar blik liet vallen. Toen ik ze allemaal kwijt was, lichtte ze de rand van haar bivakmuts op, deed een oog open en vroeg hoe laat het was. Het was al
bijna middernacht. Enkele mensen hingen rond op het centrale
busstation van Tel Aviv. De laatste bussen vertrokken en tussen de
ijzeren hekken bleven de rijbanen leeg achter.
Ook de bedelaars gingen ervandoor. Eén voor één zochten ze hun
spullen bij elkaar en glipten de nacht in. Er lag alleen nog een hoopje
vodden bij de ingang van het gebouw, en aan de andere kant van
de ingang zat de oude bedelares, die ook al op het punt stond te vertrekken. Ze zat op haar zoon te wachten, zei ze. Elke nacht kwam
haar zoon op dezelfde tijd, om haar naar huis te brengen. Ze durfde niet alleen door de lege, donkere straten te lopen. Vanwege de
straatrovers. Gewelddadig waren die geworden. Eerst doodslaan en
dan pasje geld pakken. Jammer dat ze niet eerst vroegen. Stel dat
de moord niets opleverde? Wat hadden ze eraan, als ze die dag nog
geen honderd sjekel bij elkaar had gekregen?
Al pratend draaide ze het blik om, smeet het handjevol munten
dat ik haar gegeven had in een versleten oude tas die naast haar lag,
en zei in vlekkeloos Iwriet dat angst tegenwoordig heerste over heel
het land. Ze kon zich niet herinneren dat oude mensen in Zafed,
waar ze geboren was, ooit werden aangevallen. Zo'n chaos was vroeger ongehoord, maar tegenwoordig, ja, wat was de mens tegenwoordig nog waard? En ze wees als bewijs op het hoopje vodden aan de
andere kant van de ingang.
De vodden kwamen in beweging en er kwam een oude man uit.
Hij tastte om zich heen en de bedelares vertelde dat zijn jonge zoon
* Mossel Birstein werd in 1920 geboren in het Poolse Biala-Podolsk; in 1937 probeerde h j per schip naar
Palestina te komen, maar belandde na veel omzwervingen in Australië. Na in WO ΙΙ in het Australische
leger te hebben gediend, emigreerde hί j in 1950 alsnog naar Israël waar h werkte als schaapherder en bankbediende voor h ί zich ontwikkelde tot een schrijver van, met name, koste schetsen over het stadsleven in Israël. Bírstein schrijft zowel in het Jiddisch als in het Hebreeuws.

106

zo meteen zou komen om hem van zijn dagelijkse opbrengst te beroven. Die zoon kwam, pakte het geld en liet zijn vader weer achter, die dan tot de ochtend op de stoep bleef slapen. Dag en nacht
lag hij zo, hij kwam nooit van zijn plaats vandaan.
`En hoe eet hij dan?' vroeg ik verbijsterd.
De bedelares keek mij met minachting aan. Wat was dat voor
domme vraag? Wat moet die man met eten? Ze antwoordde met
twee woorden: `Die Roemeen?!'
Ze kon die oude man niet uitstaan, en ze begreep ook niet waarom hij zich naast haar had genesteld en niet een andere plek zocht.
Ze sprak zachtjes en de rimpels op haar gezicht waren droog en
scherp.
Ik gaf haar een biljet van vijftig sjekel; ze streek het eerst glad tussen duim en vinger en begon het toen op te vouwen. Ze deed het
langzaam en heel precies. De Roemeen naast haar had ondertussen de schoenen gevonden die hij gezocht had, legde die onder zijn
hoofd en werd weer tot een voddenhoopje. Zijn zoon kwam niet. Het
was de zoon van de bedelares die kwam. Hij sleepte zich voort als
iemand die ziek is of dronken. Hij pakte de rode tas met het geld
en legde er een soortgelijke, lege tas voor in de plaats. Hij had het
opgevouwen biljet in de hand van de bedelares niet gezien. Toen
hij weer weg was, maakte ze nog een vouw in het biljet en viel in
slaap.
In het licht dat uit het gebouw kwam, zag ze er onbezorgd uit.
Ook de rimpels in haar gezicht leken nu zachter. Haar vingers verslapten, het biljet viel in haar schoot. Het ging langzaam open, en
één oor bleef overeind staan.
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Psjisjpasj en de worstelkampioen
Hanoch Leuin *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

Het had Psjisjpasj de dief altijd dwars gezeten dat hij 's nachts moest
werken, terwijl de mensen die hij bestal sliepen. Eigenlijk hoorde
hij, uit de aard van zijn beroep, zijn werk 's nachts en in het geheim
te doen, bij slapende mensen die hem niet in de peiling konden krijgen; eigenlijk had hij met die situatie dan ook blij moeten zijn. Per
slot van rekening is de slaap, objectief gezien, een verschrikkelijke
toestand, omdat de mens in zijn slaap zo zwak is. Hij raakt buiten
bewustzijn, hij geeft zich met een hart vol kille onzekerheden over
aan een onbestemd lot. Wie weet wat hem in zijn slaap overkomt;
elke peuter die wij ons in wakkere toestand met een achteloze trap
van het lijf kunnen houden, kan ons in onze slaap de hersens inslaan
met een stuk keukengerei of zwaar speelgoed. En de wereld staat bol
van de peuters, honden, vrouwen en ziektes, en hoe kun je van tevoren weten wie je wel en niet kan vertrouwen. Een grote angst, omringd door een hele stoet kleine onzekerheden, vertrapt ons en loopt
voortdurend over ons heen, als waren wij zijn vloerkleed. Welnu,
van deze toestand, waarin de bestolene slaapt en de dief wakker is,
profiteert de dief; maar Psjisjpasj weigerde de zaak vanuit dit gezichtspunt te bekijken. Door zijn chronische jaloezie zag hij alleen
dat hij gedoemd was zijn krachten te verspillen aan afmattende
nachtarbeid en aan de angst ontdekt en betrapt te worden door mensen die in hun bed liggen te rusten en in blinde zorgeloosheid ademen. (Het is trouwens waar dat iemands angst voor de slaap wegvalt op het moment dat hij in slaap valt, en dat hij zich daarom zorgeloos gedraagt, alsof hij zich in een perfecte, gevaarloze toestand
bevindt, en niet zorgwekkend kwetsbaar is. Dat is het absurde van
de slaap. Konden we maar een manier vinden om tegelijk te slapen
en bang te blijven voor de slaap, dan hadden we een fundamenteel
menselijk probleem opgelost.)
" Hanoch Levin (Tel Aviv, 1943) studeerde Hebreeuwse literatuur en fzlosofie in Tel Aviv. H is vooral
bekend als auteur van politiek cabaret en satirisch toneel. Βουenstaande verrassende burleske maakt deel uit
van een cyclus verhalen met `Psjisjpasj de dief als centrale figuur.
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De laatste tijd had Psjisjpasj' wrok hierover het punt bereikt dat
hij op de plaats van de diefstal opzettelijk herrie maakte, om de slaap
van de bewoners, met hun open mond en knusse beweginkjes, te
verstoren. Het kon hem niets schelen wanneer dat ten koste ging van
zijn succes als dief. Degeen die als eerste ontwaakte, kromp gewoonlijk ineen en vroeg: `Wie is daar?' Waarop Psjisjpasj de benen nam,
of anders gegrepen werd door de moedige bewoner die uit zijn bed
sprong en zijn warme lichaam de duisternis injoeg. De tweede bewoner die wakker werd, vroeg ook: `Wie is daar?' en deed, als de
eerste bewoner `Een dief! Een dief!' riep, het licht aan. Meestal
kreeg Psjisjpasj in zo'n geval, als hij dus betrapt was, niet al te harde
klappen, omdat mensen die net uit hun slaap ontwaakt zijn, niet in
topconditie verkeren. Op sluwe en vleierige wijze smeekte hij ze hem
te laten gaan, de politie niet te roepen. Meestal schiep zijn vleierij
een goede sfeer en begon het juist ontwaakte gezelschap te lachen.
Men lachte met een goed, licht hart. En waarom ook niet? De
diefstal was toch verijdeld, er was geen schade geleden. Het was
vooral de eerst ontwaakte die lachte, want naast zijn blijdschap over
het verijdelen van de diefstal, was hij ook trots op zijn eigen scherpe
zintuigen. Hij voelde zich meer dan lofwaardig, was barmhartiger
dan de rest en stelde voor Psjisjpasj te laten gaan. En dat gebeurde
ook. De bewoners gingen weer naar bed en hun slaap was nog zoeter
dan daarvoor, want er was niets van hen gestolen, en tegelijkertijd
was hun leven verrijkt met een opwindende belevenis in de criminele sfeer, waarbij zij zich aan de goede kant der wet hadden bevonden. Het doet de mens goed om aan de kant van de wet te staan,
het is aangenaam om je in de schoot van het fatsoen te koesteren.
Koppige, gemene oude vrouwen die Psjisjpasj te pakken kregen, wilden van het roepen van de politie echter beslist niet afzien, en in de
loop der jaren had Psjisjpasj geleerd die niet wakker te maken, en
zijn werk met succes te voltooien. Zij vormden dan ook zijn bron
van inkomsten. Ha, domme vrouw, je bent gemeen omdat je arm
bent, en je bent arm omdat je gemeen bent; wee jullie, domme vrouwen. Maar de winst die bij zulke vrouwen te halen viel, was mager
en Psjisjpasj, die de andere bestolenen bleef wakker maken, raakte
professioneel gezien steeds meer op zijn retour. Hij kon de kleinzielige jaloezie niet bedwingen die steeds bij hem opkwam als hij de
bestolenen rustig in hun nachtkleren zag liggen.
Op een nacht klom Psjisjpasj zoals gewoonlijk langs de regenpijp
omhoog, en dacht eraan dat het water in de regenpijp omlaag
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stroomde, terwijl hij zelf langs de pijp omhoog ging — de analogie
van een simpele ziel die hij vanwege zijn lage dunk van zichzelf niet
van zich af kon zetten. Aan de bovenste verdieping van het huis
stond een raampje open, en Psjisjpasj klauterde op de vensterbank
en keek naar binnen. Na een paar seconden kon hij al een kleine,
slordig gemeubileerde kamer onderscheiden, de kamer van een vrijgezel, waarin de komende en gaande vrouw, ieder naar haar eigen
smaak, kleine snuisterijen had achtergelaten, die met elkaar geen
eenheid vormden. Op de vloer lagen kranten verspreid, en aan de
muur hingen plaatjes die uit tijdschriften waren geknipt. Op het bed
lag een forse, zwaargebouwde jongeman, met alleen een wit onderbroekje aan en zonder deken. Hij lag verzonken in een goede, diepe
slaap, het soort slaap waarbij de slapende er uitziet als een groot wijsgeer die belangrijke ideeën te verkondigen heeft. Het is bekend dat
mensen die aan het slapen of eten zijn een diep nadenkende gelaatsuitdrukking hebben, omdat ze in die bezigheden inderdaad diep verzonken zijn. Mannen die op de wc zitten, krijgen de dromerige uitdrukking van een dichter: hun ogen dwalen door de ruimte en hun
mond valt open. Vrouwen met kunstzinnige neigingen kunnen, als
ze een man in deze toestand zien, verliefd op hem raken.
Psjisjpasj sprong geruisloos naar binnen. Hij keek de kamer rond,
op zoek naar de plek waar deze man zijn geld zou kunnen hebben
verstopt. Hij keek naar de broek die op de grond lag en wilde die
oprapen voordat zijn gebruikelijke wrok jegens slapenden in hem
zou opkomen en hem in zijn werk zou frustreren, maar hij was te
laat: toen hij zich over de broek boog, wist hij dat de wrok hem al
te pakken had en dat hij er niet meer aan kon ontkomen. Met gebogen hoofd stond hij boven de broek, ten prooi aan de wrok en de
woede die, orgaan voor orgaan, bezit van hem namen: hier sta ik
nou, op een snikhete zomernacht, in klamme kleren, een dievenmuts over mijn hoofd en een dievenmasker voor mijn ogen, ik klim
langs pijpen, ik tuur in het donker, op zoek naar andermans, altijd
weer andermans geld en spullen, als een bediende die toegeeft aan
de sterke drang om in andermans kleren te snuffelen, hier sta ik dan
tegenover deze forse jongeman wiens borst bij het ademhalen op en
neer gaat alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld is, en niet een
handeling die de benauwdheid moet tegengaan, een jongeman die
mij met een kalm gezicht laat rondhuppelen en zijn broek luchten,
terwijl hijzelf van succes, van respect, van mooie vrouwen droomt!
Psjisjpasj hield het niet langer, hij liep op het bed af, en terwijl hij
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steeds dichterbij kwam, werd de gestalte van de man die op bed lag
steeds groter, en voor het eerst realiseerde Psjisjpasj zich dat het een
uitzonderlijk stevige en grote vent was, met bergen van harde spieren op zijn kuiten en dijen. Psjisjpasj werd steeds woedender over
de extra kracht die deze man nog verzamelde in zijn slaap.
Toen kwam het moment dat Psjisjpasj zo goed kende — het verlangen om de man wakker te maken, maakte zich van hem meester
en werd dwangmatig. Maar het voordeel van de wakkere dief boven de slapende bestolene behoort tot de grondbeginselen van het
dievenberoep, en Psjisjpasj zou zijn beroep openlijk hebben verloochend als hij dit voordeel had prijsgegeven. Daarom deed hij alsof
hij beroepshalve tot de conclusie was gekomen dat een man als deze
ongetwijfeld op zijn geld sliep en dat het daarom nodig was een vinger onder zijn lichaam te steken. Op deze manier kon hij de man
zogenaamd onopzettelijk wakker maken. Hij stak een vinger uit en
begon onder de rug van de liggende man te peuteren, iets boven de
lendenen. De man draaide zijn hoofd om en slaakte een tevreden
zucht, maar Psjisjpasj bleef friemelen met zijn vinger.
`Mmm?' sprak de man kort tijdens de vluchtige overgang van
slaap naar ontwaking, en sloeg zijn ogen op. Hij zag een zwarte
schaduw en hief allereerst zijn hand, om te grijpen. Zijn hand rees
en kwam tot aan het gezicht van Psjisjpasj, daalde, bij gebrek aan
houvast, weer af naar zijn hals, hield daar stil en greep de hemdskraag. Met zijn andere hand drukte de man op de knop van zijn
leeslamp en de kamer werd verlicht. Psjisjpasj, nog steeds over de
man gebogen, met een vinger onder zijn rug gestoken, was tevreden over de schade die hij de slaap had berokkend, maar begon aan
de andere kant ook bang te worden. Hij zei zachtjes: `Heb ik u
gestoord?'
En na een korte pauze: `Dat zal zeker wel.'
En weer viel er een korte stilte, waarna hij zei: `Nou goed, ik ben
betrapt.'
En na een nieuwe pauze: `Sorry.'
Hij trok zijn vinger voorzichtig los en zei: `Dank u.'
De beleefdheidswoorden werden gezegd om aan de klappen te
ontkomen. De man liet Psjisjpasj' kraag niet los, maar hij trok hem
ook niet naar zich toe en hij maakte geen aanstalten om hem te slaan.
Kennelijk lag hij nog in de greep van de slaap, en wachtte hij tot hij
zijn zintuigen weer bij elkaar zou hebben, die hem de juiste reactie zouden ingeven. Psjisjpasj zelf wachtte al ongeduldig op de klap,
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niet alleen omdat hij wist dat die onontkoombaar was en dat het beter was zo snel mogelijk van de spanning af te zijn, maar ook omdat hij er nu spijt van had dat hij de man had wakker gemaakt, omdat hij zichzelf haatte en snakte naar straf. Het wachten op een klαρ
is een vreselijke kwelling, omdat je niet weet hoe hard die klαρ zal
zijn en in hoeverre die je, behalve de belediging, ook lichamelijk
schade zal aandoen. Met gespannen nieuwsgierigheid wacht je en
hoopje datje lichaam heel en gezond zal blijven, en datje geen enkele pijn zult voelen. O, wat willen wij het graag alleen maar fijn
hebben. Om het wachten kort te houden, zei Psjisjpasj: `Dief.'
En om misverstanden te voorkomen: `Ik bedoel mezelf.'
Stiekem uit zijn ooghoek kijkend, zag hij dat de kranteknipsels
die aan de muur hingen foto's waren van de man die onder hem op
het bed lag. Op die foto's zag je hem, op een kort broekje na naakt,
in de lucht springen in een boksring, met zijn in donkere leren handschoenen gestoken handen omhoog. Op alle foto's zag je zijn rivaal
op de grond liggen, of uitgeput in de touwen hangen, of zijn geslagen, voorovergebogen hoofd in zijn handen houden. Nou, dacht
Psjisjpasj, deze keer ben ik in handen van een professionele worstelaar gevallen. Deze keer word ik goed in elkaar geramd. Ik zal nu
door elkaar gerammeld worden als nooit tevoren, de organen opzij van mijn wervelkolom zullen alle kanten heen vliegen, mijn hart,
maag, lever en nieren zullen omlaag zakken en zich, losgescheurd
van hun slagaders, op de bodem van mijn buik opstapelen. Wat
heeft de mens toch veel kwetsbare organen. Ja, deze keer zal de
rechtvaardige hand hard toeslaan. En ik zal lijden, ik zal lijden, ik
zal liggen te kronkelen onder de sterke hand. Wat is het toch heerlijk om te kronkelen en je te wentelen van de pijn onder een echte,
harde hand. Psjisjpasj zag zichzelf al om de hand heen draaien als
een gelovige om het altaar, schreeuwend en gillend van de helse pijn
en van het verlangen om de hand op te hemelen en te bedanken.
Hier is de hand waarvan ik de klap mijn hele leven al zoek.
De worstelaar gaf een lichte ruk aan Psjisjpasj' kraag en trok hem
moeiteloos naar zich toe. Door het gemak waarmee hij dat deed,
werd de worstelaar zich bewust van zijn kracht en van de volstrekte
moeiteloosheid waarmee hij het leven in het algemeen het hoofd
bood. Hij richtte zijn bovenlichaam op, zette het kussen tegen de
muur en leunde er halfzittend tegenaan. Vaak genoeg had het leven
de worstelaar geconfronteerd met situaties waarin hij zich zeker voelde, sterk en krachtig en in staat om alles en iedereen onmiddellijk
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kort en klein te slaan. Maar deze keer was zijn zelfverzekerdheid groter, want zorgelozer dan ooit tevoren. Nog nooit had de worstelaar
zo makkelijk iemand de hersens in kunnen slaan. Hij was nu klaarwakker, keek uit zijn ooghoek naar zijn eigen bruine schouder, liet
zijn blik verder glijden, langs zijn bovenarm, onderarm en hand,
tot zijn ogen op het gezicht van Psjisjpasj kwamen te rusten. Het
verschil tussen zijn schouder en het gezicht van Psjisjpasj was enorm
en viel zeer in het nadeel uit van de bezitter van het gezicht. Niet
alleen door de tegenstelling tussen de bruine, gezonde, zonríjke kleur
en de met rode vlekken doorschoten bleekheid van het gezicht, maar
vooral die tussen de verbluffende, schitterende eenvoud van de gladde schouder, en de wirwar van lichaamsdelen — neus, lippen, ogen,
voorhoofd, kin, e.d. — op zo'n klein oppervlak, de ophoping van
vorm en substantie die de natuur op dit minderwaardige, stinkende
hoofd had gekwakt. De worstelaar voelde zich bij het zien van de
dief zo lekker, dat hij wat slap werd, en de hand die Psjisjpasj bij
de kraag hield viel op het bed. Zoals vaak gebeurt met mensen die
door blijheid overweldigd zijn en door die grote blijheid gewoonweg
verlamd raken, zo gaf het besef van zijn eigen kracht de worstelaar
een plotseling gevoel van onmacht. Met een zwakke stem zei hij:
'Haal een glas melk uit de koelkast voor me.'
Psjisjpasj aarzelde niet. Zijn lichaam was heel blij dat het nog geen
klap had gekregen en hij liep ietwat uitgelaten naar de kleine keuken. Hij kwam meteen terug met een glas melk. De worstelaar
bracht het glas met trillende hand naar zijn lippen, keek er even naar
en verwijderde het weer van zijn mond.
`Ik kan niet drinken,' zei hij. `Je maakt me zwak.'
Uit het trillende glas spatte wat melk op het bed. Psjisjpasj haalde een zakdoek uit zijn zak en wreef de vlek snel schoon. Hij wreef
heel energiek, want hij wist dat hij iets nuttigs aan het doen was.
`Hou onmiddellijk op. Je maakt me zwak,' zei de worstelaar. `Midden in de nacht een glas koude melk in bed opgediend krijgen, alles schoongemaakt en gepoetst — het is allemaal zo prettig dat ik
er niet meer tegen kan.'
Het gevoel van aangenaam welbehagen groeide in zijn hersenen,
verspreidde zich door zijn hele lichaam en verlamde hem. Angstig
keek hij naar het glas in zijn hand, gaf het aan Psjisjpasj die het op
het nachtkastje zette, en liet zijn hand naast zich neerploffen, als na
een grote inspanning.
`Schoft, je hebt een vlieg van me gemaakt,' sprak hij moeizaam
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— ook zijn tong was al slap — terwijl Psjisjpasj zich bezorgd over
hem heenboog, `en overmorgen is het kampioenschap.'
Psjisjpasj, wiens blijdschap om het uitblijven van de verschrikkelijke klαρ ondertussen plaats had gemaakt voor de angst dat hij
helemaal geen klαρ zou krijgen, hád het nu niet meer. Hoe kon het
dat hij, hijzelf, anderen zwak maakte? Als hij anderen zwak kon maken, dan was hij niet langer waardeloos, dan had hij een zekere
kracht en dus ook een zekere mate van verantwoordelijkheid. En dat
ging hem te ver, dat zou leiden tot te veel complicaties. Psjisjpasj
was bereid veel lasten te dragen, maar niet zijn eigen last. Hij moest
dus iets doen om deze fantastische worstelaar, deze schepping van
de wijze natuur, zijn kracht terug te geven. Deze man moest overmorgen om het kampioenschap worstelen en hij liep het gevaar door
hem, door Psjisjpasj zelf, te verliezen. Psjisjpasj werd overspoeld
door een golf van zelfdestructie, en hij zou iets onherroepelijks hebben gedaan, ware het niet dat hij wist dat niemand hem tegen zou
houden, dat niemand hem zou redden. Want in zijn binnenste wilde
hij toch leven. Maar zo geen zelfvernietiging, dan moest er toch iets
gedaan worden om de schade te herstellen, om de worstelaar zijn
kracht te hergeven. Psjisjpasj stak een vinger op, bracht die dicht
bij de ogen van de worstelaar en begon langs zijn wimpers heen en
weer te strijken, terwijl hij met zijn mond zoemde: `Zzzz... Zzzz...'
Hij stopte even, boog zich over de worstelaar, bekeek hem van
dichtbij en ging door.
`Zzzz... Zzzz...'
Na een minuut of twee, drie van deze hinderlijke plagerij begon
de worstelaar het vervelend te vinden. Langzaam nam zijn woede
toe. Steeds weer hield Psjisjpasj even op en keek naar het gezicht van
de worstelaar, om te zien hoe zijn woede groeide, en daarmee ook
zijn kracht. Eerst knipperde de worstelaar met zijn ogen, om Psjisjpasj' vinger te verjagen, maar Psjisjpasj ging uiteraard door, met
de geestdrift van een gelovige die weet dat hij het belang van de ander dient. De woede van de worstelaar nam steeds toe, een fantastische kracht stortte zich uit in zijn armen, en zie... O lente, hij strekte
een vlugge, sterke arm uit, greep de vinger die voor zijn ogen heen
en weer danste en verboog die. Er klonk een onaangenaam gekraak
en Psjisjpasj slaakte een luide gil. De hand van de worstelaar plofte
naast hem neer en zijn hoofd viel op het kussen.
`Het is zo makkelijk om vingers te breken,' fluisterde hij met zijn
laatste kracht, `zo makkelijk dat ik te zwak ben om me nog te kun114

nen bewegen. Ik ben verloren.'
Psjisjpasj, die heel duur betaald had voor zijn enthousiaste toewijding aan het leven van de worstelaar, lag nu op de grond de gebroken vinger met zijn hele lichaam te koesteren en te kreunen van
de pijn. Dit is mijn beloning, dacht hij, hij zal me alle botten breken tot ik hem weer op krachten breng. Ik smeer 'm. Voor mijn part
verliest hij de wedstrijd. Laat hij maar de vloer van de ring gaan
dwijlen. Bij de allerlichtste pijn vergat Psjisjpasj heel gauw zijn zelfhaat. Zoals iedereen, wilde hij koste wat het kost gezond en heel blijven. De zelfkwelling stelde hij dan ook uit tot na zijn herstel.
Psjisjpasj sprong op de vensterbank en greep de regenpijp met zijn
beide benen en ene hand. Eerst wilde hij nog zonder een woord te
zeggen en zonder om te kijken naar beneden glijden, want zijn aandacht was nu geheel op zijn pijn gericht. Maar aan de andere kant
wilde hij ook enige bevrediging putten uit het zien van de man die
zwak en verloren op zijn bed lag. Toen hij zijn hoofd omdraaide en
vanuit het vierkante, donkere raam naar de worstelaar keek, zag hij
dat diens gezicht zich langzaam naar hem toekeerde en dat zijn lippen mompelden: `Zo makkelijk... Zo makkelijk... Ik sta nooit meer
op.'
Nog even probeerde Psjisjpasj plezier te putten uit wat hij zag,
maar vergeefs. Met zijn ene kromme vinger in de lucht gestoken
gleed hij de pijp af.
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Schuld en boete
Yitzchak Oren *
(Vertaling Mira Rafalowicz)

Elektrocardiogram. Wat een lang woord. Alle vreemde woorden zijn
lang vergeleken bij het Hebreeuws, vooral medische termen.
Elektrocardiogram.
Joel Carmí lag op zijn rug op de hoge bank, iets tussen een tafel
en een bed. De dokter legde een klein plaatje op zijn borst. Draden
liepen van het plaatje naar een bruin kastje waarover de dokter gebogen stond.
`Wilt u uw horloge afdoen, meneer Carmi?'
Carmí maakte de sluiting van zijn metalen horlogebandje los en
overhandigde de dokter zijn horloge.
`Wilt u alstublieft uw broekspijpen opstropen?'
Carmí stroopte zijn broekspijpen op tot boven zijn knieën. Om
iedere knie bond de dokter een ring. `Rubber,' dacht Carmí.
De dokter drukte op een knopje en een regelmatig getik klonk uit
het kastje, precies als het getik van de klok die, vele jaren geleden,
in zijn vaders huis aan de muur hing.
Elektrocardiogram.
Het was voor het eerst dat een particuliere arts een cardiogram
van Joel Carmí maakte. Tot nu toe was hij alleen medisch behandeld bij het ziekenfonds, maar dit keer was hij naar een particuliere arts gegaan. En niet zomaar eentje, nee een schitterende ster aan
het medische firmament, een van de beroemdste cardiologen, die
voor ieder bezoek een aardig bedrag (enkele tientallen ponden)
rekende.
Het kastje tikte. Een waas van slaperigheid benevelde Carmi's
brein. Hij wilde zich net op zijn rechterzij draaien toen hij zich herinnerde dat hij hier niet voor zijn plezier lag maar voor een hartonderzoek en hij hield zich in.
`Niet bewegen, meneer. Wilt u alstublieft niet met uw voeten te* Yitzchak Oren werd in 1918 geboren, in Siberië, en leerde Hebreeuws van zijn vader. 1n 1924 verhuisde
het gezin naar China en in 1936 volgde immigratie naar Palestina, waar Oren in Jeruzalem literatuur,
geschiedenis en filosofie studeerde. Hj debuteerde in 1946 als schrijver, publiceerde een tiental boeken en
was daarnaast werkzaam als hoofdredacteur van de Encyclopaedia Judaica in het Russisch.
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gen de muur steunen! Blijf rustig liggen, ontspan u.'
Carmí hield een ogenblik zijn adem in en toen slaakte hij een
diepe zucht. Een puur lichamelijke reactie, veroorzaakt door kortademigheid, verder niets. Geen gekreun van zielepijn, geen gekerm
van lichamelijke smart. Hij was gewend geraakt aan de druk op zijn
borst die jaren geleden begonnen was en hij lette er niet meer op.
De pijnscheuten die van tijd tot tijd zijn linkerzijde doorboorden
duurden niet meer dan een paar seconden. Nu voelde hij ze niet.
En wat zijn ziel betrof, op dit ogenblik was hij kalm en ontspannen.
Of beter nog: Joel Carmí voelde zich blij en tevreden. Een soort
vreugde maakte zich van hem meester en verspreidde zich door al
zijn ledematen. Eerlijk gezegd, aan de periferie van die vreugde
schuilde een vleugje verborgen verdriet, maar zo'n druppeltje in
zo'n zee van vreugde kon zijn gevoel niet verstoren. Integendeel,
het kon alleen zijn vreugde versterken, zoals de schaduwpartij in een
clair obscur het licht beter doet uitkomen.
Vijftigduizend Israëlische ponden!
Joel Carmí had vijftigduizend pond gewonnen in de loterij van
de Bank van Lening.
Vijftigduizend pond. Geen kleinigheid! Zeker niet voor Joel
Carmí. Drie dagen geleden had hij het geld gewonnen en twee dagen geleden had hij zijn ontslagbrief overhandigd in het regeringsbureau waar hij zijn laatste negen jaar gesleten had. Hij had alles
opgegeven: zijn ontslagpremie, zijn pensioen en zelfs de drie maanden jaarlijkse vakantie die hij opgespaard had. En dat alles vanwege die vijftigduizend pond. Volgens andere maatstaven dan die van
een regeringsambtenaar was vijftigduizend pond geen groot kapitaal. Eigenlijk een nogal bescheiden bedrag. En het was een grote
stommiteit dat hij alle schepen achter zich verbrand had.
Ach wat, voor één keer mocht hij toch zeker wel een stommiteit
begaan! De laatste vijfentwintig jaar had hij alleen verstandige dingen gedaan. Iedere ochtend was hij opgestaan, had zijn koffie gedronken terwijl hij zijn krant las of zijn krant gelezen terwijl hij zijn
koffie dronk en was naar zijn werk gegaan. Rekeningen, dossiers,
administratieve rompslomp, vergaderingen. Daar stond tegenover:
een academisch geschoolde vrouw, die naar het buitenland uitgezonden was om haar studie voort te zetten (hij had haar gisteren een
telegram gestuurd) na vijfentwintig jaar diensttijd als lerares en administratrice van een school voor moeilijk opvoedbare kinderen. Zijn
dochter, die net haar militaire dienst bij een semi-militaire jeugd117

brigade beëindigd had en om de een of andere reden had besloten
in de nieuwe grensnederzetting te blijven, en... een woning. Een
aangename woning, vrij ruim — nu hij alleen was zelfs een beetje
te ruim — met het gebruikelijke meubilair: gasstel, ijskast, radioplatenspelercombinatie en zijn boekenkast. Ja, hij had een behoorlijk
uitgebreide boekenkast. Veel boeken, ook zeer waardevolle boeken.
In ieder geval had hij meer boeken dan al zijn vrienden en kennissen, waaronder zelfs intellectuelen. Literatuur, filosofie, wetenschappelijk onderzoek in zes talen, zelfs Latijn en Grieks; boeken over economie, boekhouding, bestuurskunde, tot de werken van Spinoza en
Heidegger toe.
Tot zo'n vierjaar geleden kwam hij slaap tekort om hele nachten zijn boeken te kunnen lezen, maar toen de steken in zijn linkerzij
begonnen en zijn hartkwaal ontdekt werd, hield hij op met nachtenlang te lezen. Kantoor, de radio, een praatje met vrienden, een
enkel bioscoopje. Een concert of een toneelvoorstelling lagen soms
binnen de mogelijkheden van zijn salaris. Al die pleziertjes eindigen tenminste als ze afgelopen zijn, maar nachtelijke lectuur kan je
meeslepen tot de zon opgaat, terwijl het de plicht van een regeringsambtenaar is om, wat er ook gebeurt, om zes uur op te staan. De
steken, de pijnen, de druk in zijn hartstreek waren erger geworden.
En aangezien hij — tot drie dagen geleden — alleen maar verstandige dingen had gedaan, was hij met lezen gestopt. Ja, tot nu toe,
louter verstandige dingen.
De dokter pakte zijn instrumenten bij elkaar.
`U kunt opstaan, meneer.'
Hij had een uitgesproken Engels accent. Vreemd, Carmi hoorde
dat nu pas.
Uit een hoek van de kamer haalde de dokter een trapje met drie
treden en zette het bij Carmi neer.
`Vijftien keer, alstublieft.'
`Wat vijftien keer?' vroeg hij verwonderd.
`Vijftien keer dit trapje op en af.'
De dokter ging de kamer uit.
Carmi klom, naar boven, naar beneden, naar beneden, naar boven, hijgend, puffend, tong uit zijn mond, zwetend, tellend: `...
twaalf, dertien, veertien...'
Uitgeput viel hij neer op de hoge bank. Scherpe steken schoten
door zijn borst, een ogenblik werd alles om hem heen nevelig en in
die nevel ontwaarde hij het gezicht van de dokter. Als Zeus, die door
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de dichte nevelen op de top van de Olympus neerkijkt op de wereld
der stervelingen.
Langzamerhand kalmeerde hij, zijn ademhaling werd regelmatig en de nevel trok op.
Carmí zuchtte nog eens. Ja, het was duidelijk, hij was tot geen
enkele lichamelijke inspanning meer in staat. Vijftien maal drie is
vijfenveertig. Hij was vijfenveertig treden op en af geklommen en
hij kon niet meer. En hij was pas vijfenveertigjaar. Er was een tijd
geweest dat hij in de wegenbouw had gewerkt, sinaasappels geplukt,
de oogst binnengehaald. Wanneer ook weer? Honderd, tweehonderd, driehonderd jaar geleden? Nee, pas vijfentwintig jaar geleden.
Toen hij studeerde aan de universiteit. U-ni-ver-si-teit! Ha-ha-ha!
Wat had hij, Joel Carmí, niet een colleges gevolgd aan de Faculteit
der Letteren: literatuur, filosofie, geschiedenis. In één van zijn laden bewaarde hij zijn bul: doctorandus in de letteren. De waarheid
moet gezegd worden, zeker tijdens een elektrocardiogram: in zijn
jeugd, dat wil zeggen tot hij achttien jaar was, had hij ervan gedroomd schrijver te worden. In de zesde klas van het gymnasium,
in het buitenland nog, had hij een liefdesgedicht geschreven dat hij
opgedragen had aan een van de meisjes in zijn klas. Zijn tweede liefdesgedicht had hij voor zijn vrouw geschreven, een paar maanden
voor hun trouwen. En hij had nog een gedicht geschreven, een zeer
vaderlandslievend gedicht. In de onafhankelijkheidsoorlog, dacht
hij. Of nee... nee.. , tijdens de ongeregeldheden van 1936, toen hij
nog met een geweer op wacht stond. In de onafhankelijkheidsoorlog had hij leiding gegeven aan een militaire intendance-eenheid.
Een ervaren ambtenaar met een lage gezondheidsclassificatie.
Het gedicht uit 1936 had hij verscheurd. Joel Carmí studeerde
immers literatuur aan de universiteit en hij had goed van slecht leren onderscheiden. Tenminste, als dat onderscheid niet al te moeilijk
te maken was. Het vaderlandslievende gedicht was zijn laatste geweest. Desondanks herinnerde hij zich nog een paar regels:
Wj ploegen diepe voren, de dorre aarde bloeit;
Maar b j hun eerste aanval, str jden w j onvermoeid.
Walgelijk! Smakeloos gerijmel! En zijn dochter Tirtsa zat in een nederzetting, aan de grens van de Gazastrook, Egyptische kanonnen
tegenover zich, en had nog nooit een gedicht geschreven. Integendeel, zij had juist duidelijk aanleg voor de concrete vakken: wiskun119

de, natuurkunde, scheikunde. En haar moeder... Carmi's vrouw...
was in het buitenland. Een ambitieuze vrouw in de goede zin van
het woord, cursussen, carrière...
Het kastje stopte met tikken. De dokter bestudeerde de papierstrook met de zigzaglijnen.
Eerst fronste de dokter zijn wenkbrauwen, toen tuitte hij zijn lippen en begon in zijn onderlip te knijpen.
Carmí kwam van de onderzoekstafel af en trok zijn overhemd
aan. Bloedrood scheen de ondergaande zon door de ramen.
De dokter richtte zich op en wierp hem een sombere blik toe. Carmi glimlachte. Na een ogenblik vroeg hij: `Ernstig?'
De dokter knikte.
`Ernstig. Angina Pectoris... vergevorderd stadium.'
`De diagnose kan me niet schelen. Hoelang nog?'
`Wat bedoelt u?'
`Hoelang heb ik nog te leven?'
`Een dokter is geen profeet, maar als u de aanwijzingen van uw
artsen volgt kunt u nog jaren mee.'
`En als ik dat niet doe?'
`Hoezo?'
`Als ik nu eens goede zware sigaren rook, champagne drink, alles
eet wat lekker en verboden is, en in grote hoeveelheden, het 's nachts
Iaat maak, met vrouwen uitga en zo...?'
`Dan sterft u.'
`Wanneer?'
`Dat weet ik niet. Misschien zelfs.., binnen een week.'

2
De volgende ochtend belde Carmi zijn kantoor.
`Hallo. Kunt u mij het adres van Sjosjanna Cohen geven?
`Met wie spreek ik?'
`Herkent u mijn stem niet?'
`O, meneer Carmí! Neemt u me niet kwalijk, ik zal u met Sjosjanna verbinden.'
`Nee, nee, dat hoeft niet. Weest u zo vriendelijk en zoek haar
adres voor me op.'
De telefoniste gaf hem het adres van Sjosjarina.
's Avonds ging hij naar haar huis en belde aan. Sjosjanna's man
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opende de deur. Zij hadden elkaar nooit ontmoet.
`Zou ik Sjosjanna kunnen spreken?'
`Komt u binnen.'
Sjosjanna's man had droevige ogen. Hij ging Carmi voor naar
de hal en bood hem een klapstoel aan, half hout, half stof.
Een standaardflat: een hal, twee kleine kamers. Alles gepoetst,
geboend, gewit, glanzend. Aan de muur een suikerzoet olieverfschilderij van een landschap.
Haastige voetstappen in de gang, Sjosjanna stond in de deuropening. Ze schrok toen ze Carmi zag, deinsde terug en bleef onbeweeglijk staan.
Carmi stond op.
`Dag Sjosjanna.'
Haar gezicht was bleek zoals altijd, haar grote ronde ogen sprankelden als blauwe diamanten; haar lichtbruine haar was in een
mannenkapsel geknipt, de huid van haar wangen was strak, zonder onderhuids vet; haar neus was aan de bovenkant een beetje gebogen; zij tuitte haar lippen als een baby die haar moeder net een
kusje wil geven. Al was ze de moeder van een kind van vier, ze had
het figuur van een meisje van vijftien, slank maar niet mager.
Nee, dat was het niet. Haar ogen, die ogen met hun stralende
glans als een koele ochtendwind, alleen vanwege die ogen was hij
hier.
Het was alsof die ogen zijn geheim ontdekt hadden, zij schitterden verblindend.
`Meneer Carmi?'
Zij was niet meer geschrokken, alleen verbaasd. Ze liep op hem
af, stak haar hand naar hem uit en zei tegen haar man: `Efraim, dit
is mijn baas.'
`Ex-baas,' verbeterde Carmi haar met een glimlach.
Efraim probeerde een vriendelijk gezicht te trekken, maar hij
slaagde er niet in. Zijn gezicht stond zuur.
`Die heeft een maagzweer,' besloot Carmi.
`Je gezicht komt me bekend voor,' zei Efraim zonder zich voor
te stellen. `Ik heb je een keer in je kantoor gezien en gisteren was
de tweede keer. Je foto stond in de krant.'
`Welke krant?'
`In een van de avondbladen.'
`Heb ik niet gezien.'
`Ja, met een grote kop,' viel Sjosjanna haar echtgenoot bij,
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breng een stoel en kom hier zitten. Ik ben blij dat u gekomen bent,
meneer Carmí. Maar... maar... om u de waarheid te zeggen, ik ben
wel verbaasd. Ik had u niet verwacht. Al die jaren heeft u me nooit
opgezocht. U bent zelfs niet gekomen toen ik u samen met de hele
afdeling uitnodigde voor ons feest, toen we hier pas kwamen wonen.'
`Ik was toen ziek.'
`ο ja, u was toen ziek. Ik weet het weer. U hebt bloemen
gestuurd.'
Efraim kwam binnen, in de ene hand een stoel, met de andere
trok hij een theewagen achter zich aan.
`Waarom breng je een lege theewagen? Meneer Carmí, wat wilt
u drinken? Thee? Koffie? Mijn moeder heeft net vandaag eigengebakken cake gebracht. Wilt u een stukje?'
Zij wachtte niet op een antwoord en verdween.
Sjosjanna was er niet meer, maar de stralen van haar ogen
dansten nog door de kleine kamer, braken, versplinterden en huppelden rond de plafonnière.
Efraim ging op de stoel zitten die hij meegebracht had en zweeg.
Carmi's lippen begonnen te trillen. In een wanhopige poging een
glimlach te onderdrukken sperde hij zijn mond wijdopen. Hij bedekte zijn mond met zijn hand.
Sjosjanna kwam binnen met een dienblad en met dezelfde bewonderenswaardige handigheid waarmee zij op kantoor door de dossiers
bladerde, spreidde ze een kleedje over de theewagen en schonk thee
in. Toen dat gebeurd was, viel ze neer op een krukje naast de theewagen. Efraim duwde zijn bordje met cake weg.
Zie je wel, een maagzweer.
Carmi wierp een doordringende blik op Sjosjanna. Drie rode blosjes waren op haar gezicht verschenen: twee op haar wangen en één
op haar voorhoofd. Die op haar wangen waren rond, die op haar
voorhoofd rechthoekig. Ze vroeg: `Waarom kijkt u zo naar me, meneer Carmí?'
Carmí antwoordde haar niet. Hij richtte zich tot Efraim: 'Hebben jullie een ijskast?'
`Nee,' antwoordde Efraim zonder enige verbazing.
`Zou u een grote ijskast willen hebben?'
`Natuurlijk,' antwoordde Sjosjanna in zijn plaats.
`En een gasfornuis?'
`Dat krijgen we één dezer dagen.' Dit keer antwoordde Efraim
zelf.
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`Luistert u eens, meneer Efraim... pardon, meneer Cohen, ik ben
bereid u de helft te geven van het bedrag dat ik gewonnen heb.'
`Waarom?'
`Als ik het u geef, neemt u het dan aan?'
`Nee.'
`Waarom niet?'
`Waarom zou ik?'
`Vijfentwintigduizend pond!'
`Kan me niet schelen...'
`Maar mij wel...' onderbrak Sjosjanna hen. `Maar wat doet het
ertoe, het is toch een grapje.'
`Ik maak geen grapje. Luister, Sjosjanna, ik ben doodziek. Mijn
vrouw en dochter leiden hun eigen levens, zij hebben mij niet nodig, alleen soms om sentimentele redenen. Gisteren heeft de dokter mij verteld dat ik nog een week te leven heb. Eén week maar.'
`Ach, flauwekul.'
`Nee, dat is geen flauwekul. Over een week is mijn leven afgelopen. Ik ben bereid vijfentwintigduizend pond over te maken op
naam van Efraim Cohen, maar die week die ik nog te leven heb,
wil ik met Sjosjanna Cohen doorbrengen.'
`Doorbrengen? Wat wil dat zeggen?' vroeg Efraim.
`Samenzijn. Wij tweeën alleen, Sjosjanna en ik. Ik zal haar in
mijn armen nemen, ik zal haar kussen en...'
`U wilt dat ik u mijn vrouw verkoop voor vijfentwintigduizend
pond?'
`Nee, zo moet u het niet zien. Dat zou zo zijn als ik nog een van
jullie was, als ik zou blijven leven, een maand, eenjaar, twee jaar.
Maar ik heb op zijn hoogst nog één week te leven. En als de dokter
zoiets zegt mag je hem geloven. Is het dan een zonde als ik die laatste
week van mijn leven wil genieten? Tot nu toe heb ik alleen naar Sjosjanna mogen kijken. Wie zou het mij kwalijk nemen als ik, op het
randje van de dood, mijn genotsgevoelens ook met andere zintuigen en ledematen wil beleven? Ik ben er zeker van dat zelfs haar
echtgenoot de eerste steen niet zal werpen. Wij — Sjosjanna en ik
— zullen naar een badplaats gaan, in een hotel wonen. Ik zal de
mooiste jurk voor haar kopen die zij uitzoekt, een gouden horloge,
een ring met juwelen — wat ze maar wil. En ik zal champagne drinken, havanna's roken en met Sjosjanna zijn. Misschien dat ik wel
binnen een dag of twee sterf. Langer dan een week blijf ik zeker niet
leven. Niemand hoeft er iets van te weten. Alleen wij, wij drieën die
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hier zitten. Jullie huwelijksleven zal ook na mij zo puur zijn als het
nu is. Mijn voorstel is volstrekt eerbaar, er kleeft geen enkele smet
of smaad aan. Integendeel, vijfentwintigduizend pond betekenen een
verlichting van de economische druk. Het is misschien geen geweldige rijkdom, maar het kan een familieleven juist op een geestelijk
niveau verrijken, het glans geven, het beter maken als men vrij is
van de dagelijkse zorg waar het geld vandaan komt. Dat is toch de
zorg die aan ieder mens vreet, hem deprimeert, vernedert, zijn ziel
verziekt.
Anderzijds, geen mens is immuun voor de slagen van het leven
en zijn verrassingen. Soms barsten emoties onverwachts uit als lava,
het lot komt onaangediend binnen als een onverwachte gast. Sjosjanna is mooi, mannen lopen achter haar aan, worden tot haar aangetrokken. Het zal bijna onvermijdelijk gebeuren... Laat het dan
met mij gebeuren en het geheim zal op zijn hoogst over een week
met mij in het graf verdwijnen. Het is beter zo, meneer Efraim Cohen, beter met uw toestemming dan zonder. Ik weet het wel, volgens de normen van de banale moraal is mijn voorstel immoreel,
des te meer omdat ik er een financieel aanbod aan verbind, waardoor ik in de ogen van iedere zedenmeester het kwaad zelve ben.
Maar probeert u dit te begrijpen, morele regels zijn op mij niet meer
van toepassing. Over een week ben ik ver van iedere moraal, van
geldzorgen. Zou u zich niet voor die ene week in mijn gevoelens willen inleven? Een week maar en daarna... Vijfentwintigduizend zou
jullie leven grondig veranderen. Uit ervaring heb ik geleerd dat geld
het antwoord op alles is. Ik ben geen cynicus, maar denk je eens in,
ik ben bijna dood. Ik mag naar de naakte, droge feiten kijken zoals ze zijn, hard en wreed. En als het wel een zonde zou zijn, ach,
ik ben toch al ten dode opgeschreven.'
Plotseling had Carmi het gevoel dat zijn toehoorders geen woord
begrepen van wat hij zei. Hij zweeg. In de kamer heerste een zware,
gespannen stilte, geladen met gevaar.
Efraim stond op uit zijn stoel. Hij was bleek, maar kalm. De droevige uitdrukking was van zijn gezicht verdwenen. Zijn ogen waren
donker en uitdrukkingloos.
Hij gaat me vermoorden, ook goed. Een week meer, een week
minder; met champagne, zonder champagne; met Sjosjanna of zonder, wat doet het ertoe?
Efraim liep op Sjosjanna af. Tussen zijn op elkaar geklemde tanden zei hij met zachte maar krachtige stem: `Zeg wat, Sjosjanna.'
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Hij heeft geen maagzweer. Carmi herzag zijn eerdere diagnose.
Hij wendde zijn ogen af van het paar en richtte zijn blik op een vlieg
die over het olieverfschilderij kroop.
Sjosjanna zei: `Ik ben de moeder van een kind.'
`Is... dat... all.. , es?' vroeg Efraim.
Sjosjanna zei niets. Carmi staarde nog steeds naar de vlieg. Hij
kon het gezicht van Sjosjanna niet zien, toen hij Efraims stem
hoorde: `Meneer Carmi. Morgen kunt u het geld overmaken.'
Zelfs toen keek Carmi niet naar Sjosjanna, maar hij wist zeker
dat haar ogen straalden en hun glans vervulde hem tot het diepst
van zijn wezen met verrukking.

3

De zee was blauw en vol golven. Een koel windje waaide op het balkon. Carmi rookte een Havanna en Sjosjanna staarde naar de zee.
Zij droeg dezelfde kleren als op kantoor: een rok en een blouze. Hij
had aangedrongen, maar ze wilde absoluut geen nieuwe jurk van
hem aannemen. Geen ring, geen halsketting. Zij weigerde alle cadeaus. De helft van het eten dat zij kregen opgediend ging onaangeroerd terug. Beiden hadden hun eetlust verloren. De meeste tijd
zweeg Sjosjanna. De eerste dag hadden haar ogen gestraald als altijd, de tweede dag waren ze uitgeblust, de derde dag glinsterden
er tranen in. Zij gaf het excuus dat zijn sigaar haar ogen deed tranen.
Hij doofde zijn sigaar en stelde voor naar een nachtclub te gaan
die nog maar net geopend was. Zij stemde toe, kleedde zich om en
ging met hem mee. De zangers waren vreselijk, de danseressen
plomp en zwaar. De voortreffelijke wijnen die hij dronk maakten
hem misselijk. Verlammende pijnen schoten onophoudelijk door zijn
borst. De minste geringste beweging van hoofd of handen vereiste
ondraaglijke inspanning.
Sjosjanna's gezicht was wat gezwollen. Niet bleek meer, maar
groenig. Haar ogen waren troebel, dof, zonder glans, vonkje of
sprankeling. Met een schok kwam hij tot het gruwelijke besef: Sjosjanna was lelijk.
De natte droom was een nachtmerrie geworden.
Diezelfde avond nog betaalde hij de hotelrekening en bestelde een
taxi om hen naar Jeruzalem terug te brengen. Sjosjanna zei niets.
In afwachting van de taxi pakte zij haar koffer.
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De koplichten van de taxi doorboorden het duister en kleurden
de weg in een groenig geel. Carmi deed alsof hij sliep. Toen de taxi
bij Sjosjanna's huis stopte, opende hij de deur, stapte het eerst uit
en wachtte op haar. Zij glipte langs hem heen en rende weg.

4
Joel Carmi leefde nog vele jaren. Hij volgde angstvallig alle aanwijzingen van zijn artsen en hield zich, als het met zijn gezondheid te
maken had, aan het onbelangrijkste detail. Hij rookte niet meer, was
voorzichtig met wat hij at, zorgde ervoor regelmatig te rusten.
Toen hij zijn kantoorbaan had opgegeven, besteedde hij weer alle
tijd aan zijn boeken en hij publiceerde zelfs enige artikelen over de
groten in de wereldliteratuur. Zijn artikelen werden opgemerkt, men
moedigde hem aan, stak hem een hart onder de riem en hij publiceerde twee wetenschappelijke boeken. Een paar jaar later werd hij
benoemd tot docent in de algemene literatuurwetenschap aan de
universiteit.
Op een dag kwam een leerlinge bij hem thuis om een mondeling
tentamen te doen. Hij stelde haar een paar geijkte vragen over Schuld
en boete van Dostojewski. Het meisje gaf de geijkte antwoorden.
Carmi knikte. Zij zag het als een teken van aanmoediging en glimlachte. Een glimlach die haar ogen deed stralen. Carmi bewoog in
zijn leunstoel. De stralende glimlach raakte het diepst van zijn wezen en een vloed van herinneringen brak door.
Hij keek in zijn agenda en zag daar staan: Edna Cohen.
`Kom je uit Jeruzalem?' vroeg hij.
`Nee,' antwoordde het meisje een beetje verbaasd, `dat wil zeggen, ik ben wel in Jeruzalem geboren, maar het grootste deel van
mijn leven heb ik in Sjaron gewoond.'
`Zo, je bent in Jeruzalem geboren. Hoe heet je moeder?'
`Sjosjanna.'
`En je vader?'
`Hij heette Efraim.'
`Waarom zeg je heette?'
`Hij is gestorven. Gedood toen zijn geweer per ongeluk afging
toen hij reservist was.'
`Wanneer?'
`Toen ik vier jaar was.'
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Carmi bedekte zijn gezicht met zijn handen. Na een korte stilte
vroeg hij: `En je moeder.., is ze getrouwd?'
Het meisje bloosde en antwoordde niet.
Carmi stond op en begon door zijn kamer op en neer te lopen.
Na een tijdje hoestte hij en wendde zich weer tot zijn studente: `Kunt
u mij in het kort iets vertellen over de overeenkomst en het verschil
tussen Dostojewski's en Shakespeares benadering van het vraagstuk
van schuld en boete?'
Het meisje dacht een paar minuten na. Toen begon ze gehaast
te spreken. Carmi probeerde te volgen wat ze zei, maar het lukte
hem niet.

5
Die dag had ik een afspraak met meneer Carmi om met hem te
praten over het onderzoek waar ik mee bezig was: de brieven van
Koener (één van de eerste critici in de Hebreeuwse taal) aan Dostojewski. Zoals bekend was Koener tot vierjaar dwangarbeid veroordeeld wegens juwelendiefstal en er zijn geleerden die beweren dat
zijn brieven aan Dostojewski, de grote Russische schrijver, het materiaal verschaften en hem zo inspireerden tot het schrijven van
Schuld en boete. Ik kwam voor een consult bij meneer Carmi, die beschouwd werd als een autoriteit op het gebied van Dostojewski.
Zijn vrouw opende de deur en vroeg mij te wachten. Na ongeveer een half uur kwam een meisje uit Carmi's kamer en ik ging
naar binnen. Carmi zat in zijn leunstoel, in gedachten verzonken,
met nerveus knipperende ogen. Iedere poging ons gesprek op het
onderwerp te brengen waarvoor ik gekomen was, namelijk mijn onderzoek over Koener, liep op niets uit. Hij scheen zich totaal niet
bewust te zijn van mijn aanwezigheid en vertelde mij alles wat ik
hierboven beschreven heb.
Toen hij zijn verhaal beëindigd had, zei hij dat hij niet van plan
was door te gaan met literair onderzoek en dat hij van nu af aan alleen zelf zou schrijven en niet meer in het werk van anderen zou
wroeten. Misschien zou hij een eigen literaire school beginnen, gebaseerd op een principe dat in één woord opgesomd kan worden:
extract. Het was des schrijvers plicht het leven samen te vatten, te
concentreren en een vorm te vinden voor de meest bondige uitdrukking van de essentie, zoals een wiskundige formule; het werd aan
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de lezer overgelaten dit extract met zijn geestelijk vocht aan te lengen, volgens zijn eigen smaak, kennis, mogelijkheden, zoals het de
consument is en niet de producent die de whiskey met soda aanlengt,
de koffie met melk en de thee met water.
Ik was mij ervan bewust dat ik niet op het juiste moment gekomen was. Ik mompelde iets, dat ik hem snel zou bellen, drukte hem
de hand en vertrok.
Diezelfde nacht stierf Joel Carmi onverwachts achter zijn bureau.
Volgens zijn arts bleef zijn hart tegen de ochtend stilstaan, kennelijk terwijl hij nog aan het werk was. Op zijn tafel werden vier verhalen in zijn handschrift gevonden. Ik weet niet of deze losse aantekeningen in de terminologie van de literatuurwetenschap `verhalen' genoemd mogen worden. Ik vind dat ze meer lijken op parabelen uit de oudheid, die geschreven zijn om hun moraal, duidelijk
of verkapt. Maar uit respect voor de nagedachtenis van Carmí en
vanwege het verband met wat hij mij de dag van zijn dood vertelde, zal ik ze `verhalen' noemen. Hier zijn ze alle vier woordelijk
afgedrukt.
DE KRIJGSGEVANGENE

De oorlog was wreed. Ondanks de internationale overeenkomsten
die door beide strijdende partijen getekend waren, had de militaire
eenheid in het geheim bevel gekregen alle krijgsgevangenen die hun
in handen vielen te doden. Een van de gevangenen haalde een foto
van zijn vrouw uit zijn zak en kuste die. De sergeant, verantwoordelijk voor de terechtstelling, kreeg medelijden met de jonge, mooie
vrouw op de foto en hij spaarde het leven van de man.
Toen de oorlog voorbij was en de krijgsgevangene thuiskwam,
ontdekte hij dat zijn vrouw hem tijdens zijn afwezigheid ontrouw
was geweest. Hij vermoordde haar. Desondanks kuste hij van tijd
tot tijd de foto die zijn leven gered had.
DE VLEK

Een beroemd oogarts zag vlekken in de ogen van zijn patiënten. Volgens zijn aanwijzingen werden de patiënten geopereerd en tijdens
de operaties bleek dat zij helemaal geen vlekken hadden. Pas toen
werd de beroemde oogarts zelf onderzocht en bleek dat hij zelf oogvlekken had.

128

DE KAT OP HET DAK
Een man klom op het dak van een gebouw om ervanaf te springen
en zich van het leven te beroven. Op het dak zag hij een hond een
kat najagen. De kat had geen uitweg en sprong van het dak af. De
hond stond aan de rand te blaffen.
De man dacht: de één springt van het dak om een eind aan zijn
leven te maken, de ander springt om zijn leven te redden.

DE BRIEVENBUS
Er was eens een man die zijn hele leven op een brief wachtte die zijn
leven zou veranderen.
Hij kreeg veel brieven, maar geen enkele veranderde zijn leven.
Op een keer zag hij dat zijn hond naar zijn lege etensbakje liep,
dat aan het eind van de gang stond, het begon af te likken en met
zijn tanden de bodem te schrapen. Toch was er zelfs geen etenslucht
meer aan het bakje, want de man had het zojuist nog met een borstel
en zeep schoongemaakt en met heet water afgespoeld.
De man nam de sleutel van zijn brievenbus die naast de deur van
zijn woning hing. Hij opende zijn brievenbus en begon hem af te
likken en met zijn tanden de bodem te schrapen.
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Het trappistenklooster
Amos Oz *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

1

In het najaar nam het aantal provocaties toe. Εr was geen reden
meer er niet op in te gaan. Ons regiment zou die nacht de grens
oversteken en het dorp Deir an-Nasjef aanvallen.
`Vannacht zal een moordenaarshol van de aardbodem worden
weggevaagd,' zei onze commandant met zijn diepe, rustige stem.
`De kustvlakte zal weer ruimer kunnen ademhalen.' Het regiment
antwoordde met een luid gejuich. Itsjes gebrul klonk boven alle
andere stemmen uit.
De barakken stonden er met hun mooie gewitte muren proper en
vrolijk bij . De vlugge foeriers waren al bezig met de ijzeren deuren
van het wapendepot. Mortieren en zware mitrailleurs werden voor
de dag gehaald en opgesteld in precieze rechthoeken aan de rand van
het exercitieplein.
De laatste zonnestralen verloren zich in het westen. Al gauw vervaagde de scheidslijn tussen de toppen van de oostelijke bergkam
en de wolkenmassa's die erboven hingen. Hen kleine groep stafofficieren met windjacks aan beraasdslaagden rond een landkaart
waarvan de vier hoeken met stenen verzwaard waren vanwege de
wind. Ze beschenen de kaart met een zaklantaren en spraken met
gedempte stem. Ineens maakte iemand zich van de groep los en ging
er met grote sprongen vandoor, richting hoofdkwartier. Het was Rosenthal, een slanke, altijd onberispelijk geklede officier van wie verteld werd dat hij de zoon was van een beroemde snoepfabrikant.
Daarna riep een stem in het donker: `Schiet op, Itamar, 't wordt
*Amoz Oz (Jeruzalem, 1939) brak als a jienjarige met zin streng religieuze milieu om lid te worden ran
een kibboets. Híj studeerde literatuur en filosofie in Jeruzalem en debuteerde in 1962 met korte verhalen,
waarvan `Het trappistenklooster' er ééπ is. Een gevoel van dreiging en onzekerheid geldt als kenmerkend
voor het werk van Oz, maar satirische humor blijkt daar uitstekend mee samen te gaan. Van Oz zijn drie
boeken in Nederlandse vertaling gepubliceerd: Min Michael' (Uiig. Nelissen, 1973), zin verfilmde roman die in twaalf talen is verschenen, `Tot der dood' (Amphora, 1983) en `De heuvel van de boze raad'
(Amphora, 1985). Oz is altijd kibboetsnik gebleven: behalve schrijver is hij leraar aan de middelbare school
van zin kibboets Choelda.
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laat.' Een andere stem antwoordde: `Laat me met rust. Ga een ander afzeiken.'
Het regiment trad aan voor het vertrek. Aan de rand van het excercitieplein, tegenover de soldaten die zich slaperig en traag in slordige rijen van drie opstelden, stond een groepje manschappen van
de verzorgingscompagnie. Die zagen er allerminst slaperig uit, integendeel, ze waren opgewonden aan het fluisteren, wezen met de
vinger en grinnikten beschaamd of boosaardig. Er was er een die
steeds over zijn wangen wreef, omdat zijn huid brandde van het gehaaste scheren en de geprikkelde puistjes. Nachoem Hirsch heette
hij, een hospitaalsoldaat. Hij zette zijn bril af, staarde naar de combattanten en maakte een grap waar niemand van zijn collega's om
moest lachen. Nachoem Hirsch herhaalde zijn grap in andere bewoordingen. Ook deze keer vonden ze er niets aan, misschien omdat de grap te intelligent of subtiel voor ze was. Iemand zei: `Hou
je bek. ' En hij zweeg. Maar de nacht zweeg niet; die begon allerlei
geluiden ten gehore te brengen. Uit een verre sinaasappelboomgaard
klonk het getik van een waterpomp, alsof hij de tijd daarmee in gelijke blokken verdeelde. Al gauw begon nu de generator met zijn dof,
hardnekkig gedreun en gingen de schijnwerpers langs de hekken
aan. Ook het exercitieplein werd ineens overstroomd met geel lamplicht, waardoor de soldaten en hun wapens spierwit leken.
In de verte, onderaan de oostelijke bergen, steeg een lichtbundel
uit het zoeklicht van de vijand op en begon zenuwachtig en onsystematisch de lucht af te tasten. Een paar keer kruiste de lichtbundel
de baan van een vallende ster en verslond zijn licht. De combattanten ontfermden zich over hun laatste sigaret. Enkelen hadden de
laatste teug al diep ingeademd en drukten de peuk nu met de rubberhak van hun zware laarzen uit. Anderen probeerden zo langzaam
mogelijk te roken. Een konvooi vrachtauto's kwam met verduisterde
koplampen aanrijden en stond aan de rand van het exercitieplein
stil, met nog draaiende motoren. De commandant zei: `Vannacht
gaan we Deir an-Nasjef van de kaart vegen om de kustvlakte een
beetje rust te gunnen. We opereren in twee kolonnes, met twee versperringseenheden. We zullen ons best doen het aantal slachtoffers
onder de burgerbevolking tot het minimum te beperken, maar we
laten geen een steen op de andere in dat moordenaarshol. Iedereen
doet precies wat hem opgedragen is. Bij onverwachte omstandigheden, of als je afgesneden bent van je onderdeel, gebruik dan het ver131

stand dat God jullie gegeven heeft en dat ik voor jullie gescherpt heb.
Dat was 't voor nu. En wees voorzichtig. Geen koud water drinken
als jullie transpireren, want dat heb ik je moeder beloofd. En nu
ingerukt.'
De soldaten reageerden met het vastklikken van gespen: ze laadden de bepakking op hun schouders. Zonder verdere instructie begonnen ze allemaal op hun plaats te huppen, de oren gespitst op het
gerinkel van metaal of het klotsen van water in een halfvolle veldfles. Toen snelde er een groepje verzorgingssoldaten op de manschappen toe, met in hun handen pannen vol roet. Terwijl ze de rijen afliepen, dompelden de soldaten hun vingers in het roet en smeerden het op hun wangen, voorhoofd en kin. Mocht het zoeklicht van
de vijand op hun gezicht vallen terwijl ze op het doel afkropen, dan
zou het roet voorkomen dat hun zwetende gezicht hen zou verraden. In de ogen van Nachoem Hirsch, de hospitaalsoldaat, was het
een soort oeroud inwijdingsritueel, met de roetdragers als priesters.
Het regiment sjokte naar de vrachtwagens en de meisjes kwamen
op de soldaten afgestormd: secretaresses, typistes en verpleegsters;
ze deelden zuurtjes en ander snoep uit, voor onderweg. Sommige
soldaten konden absoluut niet vechten zonder kauwgom in hun
mond. Itsje greep Broerja, van de Intendance, met zijn bereklauwèn om haar middel, zwaaide haar in een wijde boog door de lucht
en brulde: `Zorg dat de cognac klaar staat, anders krijgen jullie geen
kleurige kaffía's!''
Er werd gelachen. Toen werd het weer stil.
Nachoem Hirsch had graag woede of walging in zich voelen opwellen, maar ook bij hem kreeg de lach de overhand; hij lachte met
iedereen mee en lachte nog bij zichzelf toen de soldaten in de vrachtwagens begonnen te klimmen, die hen met verduisterde koplampen
stonden op te wachten.
2
En toen schoot de vijand drie zenuwachtige raketten af: rood, groen
en paars. Deir an-Nasjef lag aan de voet van de oostelijke bergen
angstig nagels te bijten. Alle lichten waren uit. Een duisternis van
schuld of van angst lag over de huizen. Ervandaan kwam alleen de
lichtbundel van het zoeklicht, die de hemel afzocht alsof daaruit het
1. Arabische hoofddoek
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onheil zou losbreken. Op dat moment baande onze verkenningseenheid zich al een weg door de dichte boomgaarden en begaf zich
naar de kruispunten die geblokkeerd moesten worden om eventuele vijandelijke versterkingen tegen te houden.
De non-combattanten, degenen die nooit op expeditie gingen en
daarom door Itsje `de zielepoten' werden genoemd, dromden samen
rond de vrachtwagens. Ze keken wat besmuikt naar de combattanten. Ze probeerden die aan het lachen te maken. Nachoem Hirsch
sloeg zijn arm om kleine Jonitsj, klopte hem twee keer op z'n schouder en fluisterde: `Een schaap in wolfskleren, hè?' Het was ironisch
bedoeld, maar zijn stem speelde hem parten en het klonk venijnig.
Jonitsj zat niet bij de gevechtstroepen maar bij de verzorgingscompagnie. Hij was een vluchteling uit Joegoslavië, een kleine, treurige
overlevende die ons regiment vanachter de kantinetoonbank bediende, en die door sommigen Generaal Gevulde Koek werd genoemd.
Over zijn gezicht lag een permanente grimas, door een verminking.
De rechterhelft van zijn mond glimlachte altijd, alsof hij alles en iedereen uiterst vermakelijk vond, terwijl de linkerhelft doodernstig
was. Er werd gezegd dat de Duitsers in het kamp of bij de selectie
zijn gezicht eens en voor al uit het lood gewrongen hadden. Of misschien waren het juist de Joegoslavische partizanen die zijn kin of
kaak met een vuistslag gebroken hadden, zodat hij zou ophouden
iedereen het leven zuur te maken met zijn joodse zieligheid.
Waarom had men deze keer besloten uitgerekend kleine Jonitsj
aan de speciale gevechtseenheid toe te voegen, en hem aan de actie in Deir an-Nasjef te laten deelnemen? Misschien namen ze hem
mee als een soort amulet tegen het boze oog. Onder de riemen van
zijn lompe bepakking zag zijn kleine lijf er bespottelijk, bijna stupide of zelfs meelijwekkend uit. Kennelijk had een van de officieren het wel een leuke grap gevonden om Jonitsj aan de gevechtseenheid toe te voegen. Als persoonlijk koerier van de commandant
moest hij die in voor- en tegenspoed als een schaduw volgen, en zonodig naar de ondercommandanten rennen om een boodschap over
te brengen. `Ja, jongen,' zeiden ze tegen hem, `wat zul jij rennen!
Je moet 't zo zien: hier liggen de gevulde koeken, daar staat de klant,
en tegelijkertijd wacht iemand op 'n flesje prik en een ander op sigaretten en lucifers.'
Nachoem Hirsch zei: `Jonitsj, je trekt ten strijde alsof je een held
in wording bent, je snapt niet dat ze je gewoon voor de gek houden.
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Wat een geluk dat de Arabieren niet zien tegen wie ze moeten
vechten.'
J onitsj draaide zich om en Nachoem zag de halflachende, scheve mond, en daarna de twee voortanden die tussen de gespleten lippen uitstaken. En hij liep weg.
Op dat moment startten ineens de motoren van de tanks die vlakbij het dennebosje stonden, en de grond beefde. Die tanks zouden
niet meedoen aan de overval op Deir an-Nasjef, ze zouden zich in
de passen tussen de heuvels opstellen om mogelijke ontwikkelingen,
hoe onwaarschijnlijk die ook leken, in de kiem te smoren. Het gedreun van de enorme motoren deed alle harten bonzen. Het sein
werd gegeven en de kolonne zette zich in beweging naar het begin
van de wadi. Daar zouden de manschappen uitstappen, te voet de
boomgaarden doorsteken en dan de grens overgaan om Deir anNasjef vanuit het noordwesten en zuidwesten te bereiken. Alle meisjes zwaaiden: tot ziens en succes.
Nachoem verliet het exercitieplein. Hij ging onder een witgekalkte
eucalyptus zitten. Kleine korreltjes kalk vielen van de boomstam,
en enkele prikten op zijn bezwete voorhoofd. Zoals altijd dacht hij
aan mannen en vrouwen en niet aan de andere schepsels waarvan
de nacht vol was. En toen kwamen de nachtgeluiden en verdreven
zijn gedachten.
3
Ons regiment kon prat gaan op een veelgeprezen commandant en
vele dappere officieren, maar Itsje was onze trots. Onze koning.
Broerja was niet de enige die van hem hield en alles zwijgend verdroeg. Wij allen deden dat. Itsje kneep graag en hij kneep iedereen:
soldaten, meisjes, Broerja zelf. Die zei dan: `Doe niet zo walgelijk,
hou op.' Maar deze woorden kwamen warm en vochtig uit haar
mond, alsof ze zei: `Ga door, ga door.' En hij beledigde en vernederde haar graag waar iedereen bij stond, vanaf de commandant tot
de allerlaagste verzorgingssoldaat, iemand als Jonitsj of Nachoem
Hirsch. Hij brulde dat ze hem met rust moest laten, dat ze niet de
hele dag achter hem aan moest lopen, dat ze alleen 's nachts moest
komen, en dat ze moest ophouden aan hem te hangen alsof ze zijn
moeder was of hij haar vader: basta, hij werd doodziek van haar.
Als zijn beledigingen haar te veel werden, ging Broerja soms naar
het hoofdkwartier om zich te laten troosten door Rosenthal, de ver134

bindingsofficier. Het kon haar niks schelen of Itsje het zou horen,
hij mocht gerust jaloers zijn, 't zou haar een zorg wezen, hij had erom gevraagd. Rosenthal was heel anders dan Itsje. Hij zou nooit
onverwachts haar rok omhoog trekken of zijn hand onder haar hemd
steken in het bijzijn van chauffeurs en foeriers. Zijn hofmakerij leek
van de bioscoop afgekeken, en om haar te bekoren sprak hij vaak
Engels met een bijna-Amerikaans accent. Hij was slank, smetteloos
gekleed, sportief en even vlug met complimenten als met de tennisbal. Vaak vertaalde hij voor Broerja, als hij met haar alleen was in
het hoofdkwartier, de inhoud van pornoblaadjes die zijn broer uit
het buitenland meegebracht had. Maar hij durfde, of misschien wilde, haar niet aanraken, behalve dan heel eventjes en beleefd. Uiteindelijk ging ze altijd toch weer terug naar Itsje: nederig, kreunend,
bijna smekend om straf, die ze dan ook kreeg; en daarna was alles
weer als vanouds. Het hele regiment wachtte op de dag dat Itsje zijn
jaloezie niet meer de baas zou zijn en de gladde verbindingsofficier
op zijn lazer zou geven. Maar Itsje verbaasde ons allemaal en vertoonde geen spoor van jaloezie; hij lachte alleen maar en zei tegen
Broerja dat ze op moest donderen, dat ze hem met rust moest laten, dat hij schoon genoeg van haar had en van iedereen trouwens,
en wat moest ze hem toch de hele dag achterna zitten.
Na elke vergeldingsactie lag Itsjes naam op de lippen van menige
hoge piet. Hij was tot twee keer toe in het bioscoopjournaal te zien
en één keer stond zijn foto op het omslag van de legerkoerier. Hij
was het die het Slangepad had ontdekt, waarlangs je vanaf zuidelijk Jeruzalem, via de woestijn van Judea en vijandelijk grondgebied, Een-Gedi aan de Dode Zee kon bereiken in een mars van één
nacht. Hij was het die na lange tijd afgerekend had met de bedoeïenen van de stam Arab al-Attata. De districtscommandant zelf had
hem eens bestempeld als de geestelijke broeder van de krijgers van
Koning David in Adulam of van de benden van Gideon en Jeftha.
Op een van de expedities was hij in zijn eentje een grot binnengesprongen waar tientallen gewapende vijandelijke soldaten zich gelegerd hadden; met zijn wild, bloedstollend gegil joeg hij ze de stuipen op het lijf, en toen ze voor hem wegvluchtten, schoot hij als de
bliksem door de donkere nissen en liet er handgranaten inrollen.
Versteend van verbijstering of van schrik, capituleerden de vijanden, als betoverd door zijn mitrailleurvuur. In zijn eentje was hij
die grot binnengegaan en in zijn eentje kwam hij er weer uit: zwaar
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hijgend, wíldharig, brullend en zwaaiend met zijn wapen boven zijn
hoofd.
Itsje had een woeste baard. Zijn hoofdhaar was dik en kroezig en
leek altijd vol stof. De baard begon bij de slapen, vermengde zich
haast met zijn dikke wenkbrauwen, liep langs zijn wangen en hals
en ging zonder onderbreking over in de berenacht die zijn borst en
armen, en misschien ook de rest van zijn lichaam bedekte.
Soms overviel Itsje Nachoem Hirsch in het blikken douchehok.
De hospitaalsoldaat droogde zich dan gehaast af en ging ervandoor
zonder het zeepschuim onder zijn oksels af te spoelen, want het was
bekend dat Itsje genoegen schepte in het vernederen van de foeriers,
de chauffeurs en de hospikken, zijn grootste bewonderaars, die hij
`de zielepoten' noemde. Daarentegen verraste hij ze ook wel eens
met een verbijsterend edelmoedige daad. Hij gaf een van hen bijvoorbeeld een pistool cadeau, dat hij op een dode Syrische officier
had buitgemaakt, of hij stond soms even met een foerier te praten
alsof het een gelijke was, en vroeg wat hij vond van de toestand en
de meisjes, waarbij zijn geshockeerde gesprekspartner dan geen
woord meer wist uit te brengen.
De mannen- en vrouwendouches waren van elkaar gescheiden
door een dunne wand van blikken platen. De verzorgingssoldaten
hadden er minuscule loergaatjes in geprikt en daar stonden ze uren
voor, vooral op vrijdag en zaterdag. Itsje leunde graag met zijn enorme naakte rug tegen de blikken wand, tot die begon te kraken en
te kreunen. Aan de andere kant van de wand krijsten de meisjes van
angst of verwachting. Itsje begon dan te brullen van het lachen en
aan beide kanten van de wand lachte iedereen mee. Op een dag had
Itsje zijn enkel verstuikt op het voetbalveld van het kamp. Hij strompelde naar het lazaret, waar hij Nachoem Hirsch betrapte op het uitknippen van naaktfoto's uit een vreemdtalig tijdschrift. Nachoem
betastte de enkel om er absoluut zeker van te zijn dat het een verstuiking was en geen fractuur. Itsje maakte zoals altijd grapjes. Ook
toen de hand langs zijn been omhoogkroop en zijn hele lichaam deed
trillen, bleef Itsje grapjes maken. Hij voelde niets. Toen wond Nachoem een zwachtel om het enkelgewricht en trok die meedogenloos aan. Itsje slaakte een diep gekreun, maar hij voelde en vermoedde nog steeds niets. Na afloop glimlachte hij, bedankte de hospik
voor de behandeling en gaf hem zelf een hand. Nachoem legde zijn
vingers in de brede handpalm. Itsje nam de vingers in een wurgende
greep. Golven van pijn, trots en plezier liepen de jonge hospik over
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de onderkant van zijn rug. Itsje drukte nog harder, Nachoem gaf
zich over aan de zoete, deinende pijn, maar op zijn gezicht lag alleen een beleefde glimlach, alsof hij zeggen wilde: Ik heb toch alleen
maar je enkel verbonden omdat het mijn plicht was. Toen verslapte
Itsjes greep en hij liet de hand van Nachoem los. Hij zei: `Misschien
nemen we jou bij de volgende expeditie mee. Het wordt tijd dat we
een veldhospik van je maken, hè?'
De zoete lucht van kauwgom werd Nachoem in het gezicht geblazen en hij kon niet op de juiste woorden komen.
Itsje was zijn belofte kennelijk vergeten en misschien was het alleen maar een gewoonte van hem om de verzorgingssoldaten zulke beloftes te doen. Nou was notabene Jonitsj uitgekozen. Die rende
op dit moment waarschijnlijk gebukt in de dichte duisternis of kroop
over de grond, met een gezicht dat voor de helft een stupide glimlach vertoonde en voor de andere helft als een stenen beeld was. Nog
steeds heerste er absolute stilte, was er geen geluid te horen behalve de krekels en de jakhalzen en een zangeres op de radio in een van
de woonbarakken. Het was nog niet zover.
4
Een zware nachtwind kwam op en streek door de toppen van de bomen. De neerslag van kalkkorreltjes nam toe. Nachoem voelde de
moeheid van iemand die de hoop had opgegeven. Ineens merkte hij
dat zijn vingers voortdurend kleine takjes doormidden knapten, zonder dat hij het wist.
Nog steeds grifte het zoeklicht van de vijand strepen in de kale
lucht. En de betreden grond bleef golven dichte, zwaargeurende hitte
afgeven.
Nachoem hoorde lichte voetstappen naderen. Hij herkende die
voetstappen. Hij stond op en drukte zich tegen de stam van de eucalyptus; loerend in het donker liet hij zich eventjes meeslepen door
een dol fantasiebeeld. Toen ze langs hem liep, schoot hij tevoorschijn
en versperde haar de weg. Ze slaakte een angstkreet. Maar meteen
herkende ze hem.
`Hallo,' zei de hospik met doffe stem.
`Ga opzij, schei uit,' zei ze, `doe niet zo kinderachtig.'
`Hij zal gewond raken,' zei Nachoem spijtig en mild.
Broerja zei: `Idioot.'
`Vannacht zal hij gewond raken. Zwaargewond zelfs.'
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`Laat me voorbij. Ik wil je niet zien en ik wil je ook niet horen.
Je bent gek.'
`Hij zal ernstig gewond raken, maar hij zal niet doodgaan. Ik behofje dat ie niet doodgaat.'
`Schiet op.'
`Ben je boos? Ik ga zijn leven redden, waarom zou je boos op mij
zijn? Vannacht nog zal ik hem redden.'
`Laat me niet lachen. En kom me niet achterna. Ik wil dat soort
dingen niet horen. Ik heb je niet gevraagd om achter me aan te lopen. Donder op. Ik heb niet gezegd dat je binnen mocht komen.
Vooruit, hoepel op, of ik roep de majoor. Maak datje wegkomt als
je geen problemen wil.'
Nachoem volgde al haar bewegingen met een verlangende blik.
Ze knipte het licht aan. Zenuwachtig, verstrooid begon ze de papieren die verspreid lagen over de stoel en de tafel op te ruimen, schoof
iets onder de kast en ging op een rommelig veldbed zitten, met haar
gezicht naar de muur en haar rug naar hem toe.
`Ben je er nou nog steeds? Wat wil je van me? Wat heb ik jullie
gedaan dat je me komt sarren en lastig vallen? Ga weg. Laat me met
rust. Ik word doodmoe van jullie.'
`Je hebt me in nog geen tien minuten twee keer beledigd,' zei Nachoem Hirsch, `maar ik ga vannacht niet pietluttig doen. Vannacht
zal ik zijn leven redden.'
Broerja zei: `Jacqueline kan ieder moment terugkomen. Als ze
jou hier vindt, dan benijd ik je niet. Je kan beter meteen weggaan.
Ik weet niet eens wie je bent. Je bent Nachoem de hospik. Oké, Nachoem de hospik, donder op.'
Plotseling scheurde Nachoem zijn kaki hemd met een wild, hysterisch gebaar open; het meisje drukte zich tegen de muur en legde
haar hand over haar mond. Haar ogen waren opengesperd en panisch. Ze kon geen geluid uitbrengen. Nachoem wees op zijn ontblote, magere borst: `Kijk nu goed,' fluisterde hij als een waanzinnige. `Kijk, hier dringt de kogel binnen. Hij krijgt zijn kogel
rechtstreeks in de keel. Hier komt ie binnen en hier gaat ie er weer
uit. Onderweg scheurt ie zijn luchtpijp open. Ook de aderen zijn
doorgesneden. Hier begint het bloed te stromen, omlaag en naar
binnen, direct in zijn longen.'
De bleke vingers tekenden de weg van de verwonding op zijn
borst, en hij ging koortsachtig door met zijn voordracht: `Vanaf de
luchtpijp, hierzo, stroomt al dat bloed in zijn longen. Het gevolg van
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zo'n bloeding is bijna altijd datje stikt en doodgaat.'
`Stop ermee. Hou je mond. Hou alsjeblieft op.'
`Je stikt gewoon omdat er geen plaats meer is voor lucht alsje longen vol bloed zitten. Hij wordt dus van het slagveld rechtstreeks bij
mij gebracht, in het lazaret. Hij ziet al helemaal blauw, hij reutelt
al, hij braakt bloed, hij spuugt bloed, zijn kleren zitten onder het
bloed, zijn baard zit onder het bloed, zijn ogen zijn weggedraaid,
je ziet alleen nog het oogwit. Maar ik raak niet in paniek. Ik pak een
mes, een rubber slang en een zaklantaren, en ik snij de luchtpijp
open Als een slager, alleen doe ik het om zijn leven op het laatste
nippertje nog te kunnen redden. Ik ben niet uit op prijzen of onderscheidingen. Ik red hem omdat we allemaal wapenbroeders zijn. Ik
snij de luchtpijp heel laag open... Kijk maar, hier... Nog lager hier.
En dan steek ik de gummislang door de opengesneden luchtpijp direct in zijn long. Zo.'
Broerja zat kaarsrecht, met gespannen nek, gebiologeerd, betoverd, en keek naar de dunne, vlugge vingers die op zijn borst heen
en weer dansten, alsof ze met naald en draad bezig waren, alsof ze
naar een onzichtbare opening zochten. Ze zweeg. Nachoem bleef
aan één stuk door praten, met gesmoorde, koortsachtige stem: `Nu
neem ik het eind van de slang in mijn mond. Ik begin bloed uit zijn
longen op te zuigen, om plaats te maken voor lucht, dat ie niet stikt.
Kijk maar, ik zuig en spuug, zuig en spuug, met overgave, zonder
ophouden, nu komt mijn adem al in zijn longen, kijk, in en uit, in
en uit, in en uit, zoals je iemand redt die verdronken is.'
Langzaam, onbewust, ging ook Broerja anders ademen. Ze begon het ademhalingsritme van de hospik te volgen. Er viel een korte
stilte.
`Nu komt hij bij,' schreeuwde Nachoem ineens, `ik zie zijn oogleden trillen. En zijn knieën ook. Hij begint tekens van leven te
geven.
Broerja sperde haar mond open, als om te huilen of te schreeuwen, maar ze huilde niet en ze schreeuwde niet, ze bleef alleen zwaar
ademen.
`Nu ademt hij al op eigen kracht, niet door zijn neus en mond,
maar door het slangetje dat ik in zijn longen heb gestoken. Kijk. Hij
spuugt bloed. Dat is goed voor hem. Hij rochelt. Ook een goed teken. Hij zal nu niet meer doodgaan. Hij zal leven. Hier, hij doet
een troebel oog open. Kijk maar. Het linker. Nu weer dicht. Wat
is ie bleek. Nu mag je naast de brancard knielen en zijn hand vast139

pakken en proberen tegen hem te praten. Hij kan niks terugzeggen,
maar het kan zijn dat ie al iets hoort. En nu ga ik ervandoor. Ja.
Probeer me niet tegen te houden: ik vraag geen bedankje. Ik heb
gewoon mijn plicht gedaan. Ik ga ervandoor, ik hoor de ambulance
buiten al loeien en ik zie dat de arts er ook al is. Een anonieme hospik
heeft op eigen initiatief onder de blote hemel een ingewikkelde operatie verricht en het leven van een volksheld gered. Itsje en ik in
elkaars armen op een krantefoto. Je bent me niks schuldig. Integendeel. Gaan jullie maar trouwen. Ik wens jullie veel geluk. Ik heb gewoon mijn plicht gedaan. En ik blijf op een afstand van jullie allebei houden. Dag, dag, ik ben al bijna weg, dag.'
Nachoem nam afscheid, maar hij liep niet weg; uitgeput plofte hij
naast het veldbed aan Broerja's voeten neer en begon zachtjes te huilen. Ze legde een troostende hand op zijn nek. De kamer was overgoten met het ziekelijke licht van een kale, gele peer. Een stapel lege
formulieren lag in de hoek op een metalen kist. Her en der lagen
meisjeskleren verspreid, misschien zelfs ondergoed; Nachoem durfde
er niet naar te kijken, hij drukte alleen zijn gezicht tegen Broerja's
knie aan en wreef er zijn gloeiende wang over. Zij streelde zijn haar
en zei steeds weer, alsof ze in de war was: genoeg, genoeg, genoeg.
De. eerste geluiden kwamen onverwachts, als het ware voorbarig.
Broerja had een geweldige knal verwacht, maar de veldslag begon
met haperende, voorzichtige, heel zachte verkenningsschoten.
`Nu stemt het orkest zijn instrumenten. Straks begint het,' zei
Nachoem.
`Stil maar,' zei Broerja, `stil maar, jongetje. Je magie hoofd in
mijn schoot leggen als je maar stil blijft. Niet praten, en niet meer
huilen. Wat ben je toch een kind, je snapt er niks van, helemaal niks.
En je praat nog onzin ook. Itsje wordt helemaal niet terug naar dit
kamp gebracht. Itsje wordt direct naar het ziekenhuis gebracht, en
jij krijgt geen kans. De beste chirurgen staan vannacht in het ziekenhuis paraat. Niemand zuigt daar het bloed uit de longen met een
slangetje. Ze hebben een operatiekamer en allerlei instrumenten en
ze zullen Itsje duizend keer beter en sneller redden dan jij. Je bent
gewoon een klein kind. Je krijgt geen enkele kans. Laat me niet lachen. Alleen je hoofd, zei ik, en niet bewegen want dat kietelt. Stil,
zei ik. Zo. Brave jongen. Stil. Sst. En hou je handen thuis. Wat een
hand heb jij. Kuikentje van me. Misschien mag jij ook een keertje
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met Itsje mee, en dan kunnen jullie elkaar redden zoveel je maar
wilt, want ik heb er schoon genoeg van, jullie hangen me allemaal
de keel uit en het kan me niks meer schelen wat er gebeurt, als de
tijd maar opschiet. Leg je bril op tafel. Zo. Nu kan ik je aanraken.
Rustig. Ik zal een wiegeliedje voor je zingen. Ik kan Itsje overhalen om je bij de volgende actie mee te nemen. Zelfs om een veldhospik van je te maken. Als Itsje van zijn keelverwonding hersteld
is, vertel ik hem hoe braaf je was en datje niet wou dat ie dood zou
gaan en datje hem zelfs wilde redden. Ik zal zeggen datje niks gezegd hebt en dat je alleen maar rustig lag. Ja. Zo.'
Op het plafond waren grote vochtvlekken te zien, net donkere
monsters. Af en toe stak een muisje de kamer over en verdween tussen de spleten van de vloertegels, om dan weer uit een onverwachte
hoek te voorschijn te komen. Broerja trok haar witte sandaal uit en
probeerde de muis te raken. Mis. Op dat moment klonken in de
verte de onheilspellende geluiden. Lange salvo's verscheurden de
stilte. Vlak daarna barstte een mortier los in een schorre, nijdige
hoest. Het klonk alsof er buiten in het donker donderslagen ratelden.
Nachoem zei: `Ik kan krachtig en snel achter elkaar in zijn longen blazen, ik kan hem opblazen tot hij barst. Ik kan er ook het slangetje uittrekken, dan wordt ie meteen weer blauw en hij stikt. Maar
ik zal niks van dat alles doen. Ik zal hem redden ondanks het feit
datje me voortdurend beledigt. En hou op met dat wiegeliedje, ik
mag nu niet in slaap vallen, ik moet klaar staan om naar het lazaret te rennen en de operatie uit te voeren, om te zorgen dat jij hem
niet kwijt raakt. En duw me nou niet weg, want ik ben sterker dan
jij. Het moet een cadeau zijn, een cadeau dat ik verdien omdat ik
zijn leven heb gered en hem levend bij jou terug heb gebracht.'
Nu klonk ook de lange-afstandartílleríe: vanaf de berghellingen
begonnen de batterijen van de vijand de grensplaatsen te bestoken
en lichtgranaten verhelderden de nachtelijke hemel. En de explosievenjongens maakten Deir an-Nasjef huis voor huis met de grond
gelijk, terwijl de voorhoede afrekende met hardnekkige verzetshaarden. Het kanongedonder onderbrak de smeekbede van de hospik.
`Jij wordt 'n tussendoortje,' zei Broerja. Ze zuchtte en gaf toe. De
jongen droop van het zweet en zijn ogen rolden. Zij spreidde haar
armen als een gekruisigde en zei: `Als het maar snel afgelopen is.'
En zie, haar woorden bleken onnodig te zijn.
Het gejaagde geratel van een machinegeweer spatte alle kanten
uit. Op de achtergrond klonken verre, doffe salvo's. Het mitrailleur141

vuur werd nu gesmoord in een krankzinnige explosie. Geleidelijk
raakte het strijdrumoer in evenwicht, begon als het ware een geheim
ritme te volgen: herhaalde golven van verlegen, zachte, aarzelende
vragen werden beantwoord door een dof, schor gedreun. Het wilde gejank van snaren werd vermengd met krankzinnige trommelslagen. Uiteindelijk werd ook dit ritme verstoord: een bonte cascade
van laaiende geluiden rees op tot aan de einders van de uitgestrekte
duisternis. Toen klonken nog een paar krampachtige salvo's, totdat ook die wegstierven. De verscheurde stilte herstelde zich weer
met zacht en barmhartig geduld. De hospik vertrok zonder nog één
woord te zeggen, en haastte zich naar het lazaret, om de chirurgische instrumenten uit de steriele tas te halen, waar ze voor noodgevallen bewaard werden. De nachtstilte daalde neer op het laagland. Al gauw vervielen de krekels weer tot hun oude ondeugd en
het koor van de jakhalzen sloot er zich bij aan.
5
Onze commandant zei: `Het ging gesmeerd. Precies volgens het
boekje. Geen problemen. Geen missers. Zo clean als een fuga van
Bach. Kom meisjes, ga snel een fles arak openen voor de maestro.'
Schor, vuil, overstromend van hese extase, begon Itsje vrolijke
vuurstoten de lucht in te schieten.
`Hebbes!' brulde hij. `We hebben lamsvlees, we hebben aardappelen, we hebben arak, we hebben alles, we hebben alleen geen Drek
an-Nasjef meer! Geen kat is er nog te vinden! Wat zeg ik? Geen kat?
Geen hond! Geen ene klootzak! Wáár is Broerja, waar blijft die hoer!
En waar zijn alle schoonheden gebleven!'
Zo brulde hij, en toen zweeg hij ineens, toen de hospikken het lijk
van Jonitsj van de vloer van de vrachtwagen trokken en naar het verlichte lazaret droegen. Het lijk was bedekt met een vuile deken, maar
Nachoem sloeg die even op en zag de ogen van de dode gekwetst en
verbaasd kijken, alsof hij weer voor de gek gehouden werd. Zelfs zijn
eigenaardige glimlach leek nu ontspannener. De ene mondhoek bleef
wel glimlachen, maar de andere had zich eraan aangepast. Nachoem
zei tegen Itsje: `Wat hebben jullie met Jonitsj gedaan?'
`Wat kijkje mij aan, wat wou je nou?' verdedigde Itsje zich. `Zijn
naam stond op de eerste kogel geschreven. Hij was dood nog voor
het allemaal echt begon. Een salvo miste mij op een paar meter en
hij stond in de weg.' Al pratend begon Itsje zijn bepakking en zijn
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wapen af te doen. Hij trok zijn viesgeworden hemd uit en vroeg met
kalme stem: `Waar is ze, waar heeft ze zich verstopt?'
`Hoe moet ik dat weten,' zei Nachoem.
`Ga dan zoeken en zorg dat ze hier komt. Je hebt vijf minuten,'
beval Itsje met een vermoeide, schorre stem. `Maar geef me eerst
een glas koud water.'
Nachoem gehoorzaamde.
Hij schonk in, gaf Itsje het glas, wachtte tot hij het leegdronk,
schonk het opnieuw vol, wachtte weer, spoelde het glas in de
gootsteen af en haastte zich om Broerja te gaan zoeken.
Hij begaf zich bijna zonder aarzeling naar de plek waar de schaduwen het donkerst waren, achter de opslagloodsen op de helling.
En daar zag hij Broerja dan ook tegen de muur leunen: haar hemd
was opengeknoopt, haar ene borst puilde uit haar beha, en Rosenthal de verbindingsofficier hield de tepel tussen wijsvinger en duim
en fluisterde haar schertsend toe, maar zij lachte niet en ze bewoog
niet, ze stond stil alsof ze staande in slaap was gevallen, of alsof alles verloren was en geen zin meer had. Toen hij het zag, voelde Nachoem een zachte, pijnlijke droefheid in zich opkomen. En hij wist
niet waarom, hij wist alleen dat het allemaal verkeerd was. Alles,
van begin tot einde. Hij draaide zich om en ging zich weer bij Itsje
melden.
`Ze is er niet,' loog hij, `ze is weg. Een paar mensen hebben gezien dat ze samen met de jeep zijn weggereden, nog voordat jullie
terugkwamen. Ze is hier niet.'
'zei Itsje heel mat. `Oké. Hij heeft haar mee naar Jeruzalem genomen. Ze had op z'n minst kunnen wachten om te kijken
of ik al dood was of niet.'
Nachoem beefde en zei niets.
`Kom, jongen,' zei Itsje, `kom op. Wij kunnen ook een jeep vinden. Heb je misschien nog een sigaretje voor me? Nee? Dan maar
niet. Geeft niks. We gaan ze achterna. Hoe lang geleden zijn ze vertrokken? Een uur? Een half uur? We halen ze nog voor de afslag van
Hartoev in. 't Is vannacht de ene pogrom na de andere. Vooruit,
stap in, laten we opschieten. Er is geen tijd meer te verliezen. Rosenthal mag de witte vlag gaan hijsen op zijn jeep. Wat zei je? Ik
dacht dat je wat zei. Kom, laten we ze achterna gaan. Dan maar
zonder koffie. Jammer van dat kleintje. Zomaar meegegaan en zomaar, zonder enige reden doodgegaan. Volgende keer neem ik niemand mee die daar niet per se moet zijn. Je bent een klootzak als
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je grapjes maakt over de dood en je bent een nog grotere klootzak
als je het niet doet. Nou? Zeg 's wat. Heb je niks te zeggen? Zeg iets.
Eén woord maar. Zeg tenminste hoe je heet. Ik ben je naam vergeten. Ik weet heel goed datje in het magazijn werkt, maar ik weet
niet meer hoe je heet. Ik ben moe. Hé, moet je zien hoe hard we
gaan. Zeker honderdtwintig, honderddertig. Op z'n minst. En dit
is nog niks.'
De nachtelijke weg was treurig en verlaten. In de verte, onderaan
de oostelijke bergen, reflecteerde de nachthemel de uitdovende vlammen van het verwoeste dorp. In de irrigatiekanalen tussen de boomgaarden vloeide het zwarte water geruisloos en verdween in de aarde
van het laagland.
6
Nachoem leunde achterover op de versleten bank en keerde zich
naar Itsje om hem aan te kijken. Hij zag alleen een haarbos en een
dikke baard. Even moest hij denken aan de profeet Elia uit de bijbelles: een wilde, fanatieke man die alle profeten van de Baäl onderaan
de berg Karmel afslachtte en die hij zich ook als een gezichtsloze reus
voorstelde, een en al baard en haar. Itsje beteugelde de wagen met
slaperig geweld, de ene hand op het stuur en de andere vermoeid
op zijn knie rustend. Zijn zware lichaam leunde naar voren als een
ruiter die zich aan de nek van zijn paard vastklampt. Zou hij in het
geheim slechte ogen hebben? De jeep scheurde langs de weg, gierde
en jankte in de bochten. Stormachtige windstoten sloegen hen in het
gezicht, met vlagen bedwelmende citrusgeur.
Een voor een glipten de lichtjes van de dorpen in het laagland
voorbij en trokken zich haastig terug achter de ruggen van de reizigers. Hier en daar zagen ze burgers die uit bed gekomen waren
onder een lantarenpaal in de hoofdstraat van een slaperig dorp staan;
ze wisselden vermoedens uit, wachtten op het naderende daglicht
en op de eerste nieuwsuitzending, om erachter te komen wat de
nachtelijke geluiden en het vuur boven de oostelijke heuvels te betekenen hadden. Itsje en Nachoem konden niet stoppen om de
toestand uit te leggen, ze bleven even hard doorrijden. Alleen één
keer, bij een donkere kruising, remde Itsje met krijsende banden:
aan de kant van de weg stond een verdachte gestalte, gewikkeld in
een jas of een deken, op de loer. Itsje pakte het machinepistool dat
aan de voeten van Nachoem lag, richtte het op de gestalte en vroeg
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wat ie daar moest. Het licht van de koplampen viel op een jonge
man, een talmoedstudent, gekleed in een kaftan, helemaal zwart;
alleen zijn gezicht en zijn sokken waren spierwit. De student droeg
een bril en zag er radeloos uit. Hij begon in het Jiddisch te ratelen.
Tot zijn grote verbazing hoorde Nachoem Itsje antwoord geven; hij
antwoordde geduldig en rustig en in het Jiddisch ook nog. Toen
wenste de man hun een goede reis en ze reden verder. De jeep schoot
van zijn plaats, scheurde door de bocht en reed verder de helling op,
in de richting van de bergen van Jeruzalem.
Andere mensen kwamen ze die nacht niet meer tegen.
Itsje zei niets en Nachoem vroeg niets. Zijn hart was vervuld van
verborgen blijdschap en geheime trots. Hij wist de waarheid en Itsje
wist die niet. Itsje bestuurde de jeep als een bezetene, en hij bestuurde Itsje. De weg begon te kronkelen. De gehoorzame jeep scheurde
met woeste heftigheid en hatelijk gejank door de bochten. Nachoem
vroeg zachtjes: `Hoe zit het met jou, Itsje, hoe zit je eigenlijk in
elkaar?'
De vinnige wind verslond zijn woorden. Itsje had kennelijk iets
anders gehoord, want hij gaf antwoord op een heel andere vraag:
`Uit Roemenië. Ik ben in een plaatsje vlakbij Boekarest geboren.
Een buitenwijk van Boekarest, zou je kunnen zeggen. In de oorlog
zijn we naar Rusland gevlucht en daar raakten we uit elkaar. De een
ging dood, de ander verdween, en weer anderen gingen later terug
naar Roemenië. Mijn zusje en ik kwamen via Polen en Oostenrijk
in Noord-Italië, en vandaar zijn we door de Jeugd-Alíeja2 naar Israël gebracht, naar het religieuze jeugddorp. Daar zijn we opgegroeid. Er zijn er nog een paar die ergens in Rusland leven, ik heb
alleen geen idee waar, en het kan me nu niet meer schelen ook.'
`Jij wordt beroeps,' zei Nachoem, `Over tien jaar ben je op z'n
minst kolonel. En daarna word je en groot generaal.'
Itsje wierp een verbaasde blik op de hospik: `Hoe kom je daarbij? Over een jaar of zo zwaai ik af. Ik spaar nu voor een aandeel
in de busmaatschappij, en ik maak een goeie kans om bij Hapoël
Petach-Tikwa midvoor te spelen. Niet nu. Later. Ik moet nog veel
leren. En wie weet krijgen we in dit land ooit nog betaald voetbal,
dan zit ik helemaal op rozen. Ik zal m'n zusje aan de man helpen
en eindelijk als een mens gaan leven.'
`Heb je dan tot nu toe niet als een mens geleefd?'
`Als een hond,' zei Itsje moe en geërgerd.
2. Organisatie die kinderen en jongeren naar Israël bracht.
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`Zeg, wat zei je zonet in het Jiddisch tegen die gozer?'
Ik vroeg wat er was en hij zei dat ie schoten had gehoord en dat
ie bang was. Ik zei: laat de Arabieren maar bang zijn, de tijd dat
de joden voor schoten in de nacht bang moesten zijn, is voorbij. En
ik heb hem voor mijn speech een half pakje sigaretten laten betalen. Wil je 'n sigaret? Nee? Dan maar niet. We halen ze nog voor
het Qastel in en we gaan die Rosenthal nu een keertje goed aftuigen. Broerja nemen we mee naar Jeruzalem. Ken je Jeruzalem?
Kunnen we daar een restaurant vinden dat de hele nacht open
blijft?'
`Een dooie stad,' zei Nachoem, `Jeruzalem is hartstikke dood
's nachts. Overdag trouwens ook. Bovendien, als je niet wat harder rijdt, veel harder zelfs, halen we ze helemaal niet in. Rosenthal
neemt haar mee naar z'n huis en duikt meteen met haar het bed in
en dan staan wij als een stelletje idioten midden in Jeruzalem zonder
te weten waar we heen moeten. Net een film van Laurel en Hardy.
Geef gas, Itsje, vooruit, plankgas, laat zien wat je kan, kom op!'
Itsje trapte woedend op het gaspedaal. De motor spande zich tot
het uiterste in. De snelheid nam toe, grijs, zwart, gierend, brullend.
en Nachoem werd vervuld van ontzag en plezier. Hij wist waar
Broerja nu zat, en waar die boef van een Rosenthal. En Itsje wist
dat niet. Hij had de grote Itsje voor niets de nachtelijke wegen opgedreven. En Itsje wist het niet. Hij proefde nog steeds de geur van
haar huid, de geur van sterke, eenvoudige zeep, en hij voelde haar
vingers nog steeds op zijn nek. En Itsje wist dat niet. Hij stak zijn
hand in zijn hemdzak en betastte de instrumenten: het steriele lancet, de verbanden, de morfinecapsule, het rubberslangetje, alles Wat
hij nodig had voor een noodoperatie, zodra de jeep in de afgrond
langs deze bergweg zou donderen. Ook dat wist Itsje niet, en hij kon
het ook niet weten. Hier, naast hem, zat degene die zometeen zijn
leven zou redden. Een verantwoordelijke en treurige opdracht die
Nachoem zonder mankeren zou uitvoeren. Een anonieme hospik
heeft 's nachts bij het licht van een zaklantaren een volksheld geopereerd en zijn leven gered. Vindingrijkheid. Toewijding. Zelfbeheersing. Wapenbroederschap. Deskundigheid. Dat alles in stilte,
zonder geluid, alleen een beweging van de lippen. En met liefde ook.
Ineens viel een van de koplampen uit: hij flikkerde een paar keer,
aarzelde, gaf het op en werd zwart. De wagen joeg voort naar het
oosten bij het licht van één enkel brandend cyclopenoog, dat alle
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schaduw van de bergen overrompelde. Als een spook vloog de jeep
steeds verder, steeds harder, aangespoord door Itsje, die over het
stuur gebogen zat, op zijn lippen beet en het gaspedaal tot op de bodem indrukte.
Hij zal ernstig gewond raken, Broerja, hij zal in levensgevaar verkeren, maar ik zal hem niet laten doodgaan. Ik zal hem met toewijding opereren en verzorgen, en ik zal mijn eigen verwondingen negeren. Jij zult me eeuwig dankbaar blijven en ik zal me bescheiden
terugtrekken. Wat is die Itsje toch een groot, onwetend berejong:
hij weet niks, hij begrijpt niks. Luister, nou begint ie ineens te neuriën en hij vermoedt niet eens wat hem te wachten staat.
Misschien dacht Itsje aan de bleke student die aan de voet van de
bergen op hun weg had gestaan en aan zijn smekend Jiddisch. Misschien dacht hij aan andere plaatsen en andere tijden. Hij zong tussen zijn tanden een melancholieke melodie: `Onze Vader, onze Koning, verhoor ons en wees ons genadig, al hebben we geen goede
daden gedaan, wees ons gerechtig en weldadig en he-elp ons...'
`Amen,' fluisterde Nachoem Hirsch hartstochtelijk. En zijn ogen
schoten vol.
Bij de afslag van Sjaär-Hagai, waar de weg naar Jeruzalem langs
de voorposten van de vijand in de Latroen-enclave loopt, werden
de reizigers getroffen door een vlaag koude lucht: de lucht van Jeruzalem, ijskoud en vol dennegeur. De motor begon te kreunen,
kuchte een paar maal lelijk, haperde en viel stil, zo stil als alle dingen waarvan de nacht vol was.
7
Itsje kwam traag en vermoeid uit de jeep en trok de motorkap open.
Nachoem haalde de zaklantaren, die de noodoperatie had moeten
bijlichten, uit zijn zak en richtte het schijnsel op de motor. Hij keek
hoe Itsje contactpunten schudde, hier en daar in den blinde trok en
duwde, met een begerige vuist op het metaal bonkte. Met zijn sterke
nagels draaide hij een schroef vast. Genadeloos, misschien ook gedachteloos, trok hij aan de draden. Dit maakte de motor alleen nog
gemener: ineens, zonder waarschuwing, ging ook de andere koplamp uit. De wagen werd zwart. Itsje pakte Nachoem de zaklantaren af en smeet die op de rotsen naast de weg. Kapot.
`Ze mogen allemaal doodvallen,' zei hij.
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Nachoem knikte, alsof hij wilde zeggen: Ja, inderdaad, zo is dat.
Maar het was pikdonker geworden en Itsje kon zijn gebaar niet zien.
Nachoem liet de ene na de andere flikkerende lucifer branden. Met
de allerlaatste staken ze allebei een sigaret aan, van de sigaretten die
Itsje de student had afgenomen.
Eerst vloekte Itsje op de motor, toen op Nachoem, op Broerja, op
vrouwen in het algemeen, op hemel en aarde. De meeste vloeken
waren in het Russisch en klonken meedogenloos, sommige waren
in het Arabisch. Ook de Arabieren werden uitvoerig vervloekt.
Tenslotte vervloekte Itsje zichzelf. Daarna zweeg hij. Zijn stem was
al schor geweest van het brullen νόόr de aanval, tijdens de strijd,
en na zijn terugkeer in het kamp. Nu was hij hem helemaal kwijt
en kon alleen nog een haperend, lachwekkend, wanhopig gepiep uitbrengen. Hij liet zich als een harige berg op de kap van de dode jeep
vallen. En hij lag daar stil en zwijgend.
Even later, toen hun ogen al wat gewend waren aan de duisternis, ontdekte Itsje een donkere, sombere massa voorbij de grens bij
Latroen. Het was de wazige, bovenmatig grote schaduw van het
Trappistenklooster dat aan de andere kant van de wapenstilstandslijn
op vijandelijk gebied stond.
`Een gebouw,' rochelde Itsje stemloos.
`Een klooster,' zei Nachoem opgewekt. Ineens werd zijn hart vervuld van een pedagogische impuls. Hij was klaarwakker, koortsig,
niet in het minst vermoeid. `Het Trappistenklooster. De monniken
hebben zichzelf voor eens en voor altijd het zwijgen opgelegd. Tot
de dag van hun dood.'
`Hoezo?' vroeg Itsje fluisterend.
`Omdat woorden de bron van alle kwaad zijn. Zonder woorden
zijn er ook geen leugens. Simpel. Ze leven daar jarenlang en ze wisselen onderling geen woord. Stel je voor wat een Godsstilte daar
heerst. Als je daar monnik wil worden, moet je een gelofte afleggen.
net als in het leger. Je moet het spreken afzweren.'
`Ik snap het niet,' piepte Itsje.
`Natuurlijk snap je het niet. Je bent in staat een heel dorp van de
kaart te vegen zonder iets te weten, of zelfs te willen weten, over de
bewoners en de geschiedenis van dat dorp. Gewoon erop los. Als een
dolle stier. Natuurlijk snap je het niet. Je snapt niks en je weet van
niks. Alleen neuken en doden. En voetbal. En een aandeel in de
busmaatschappij. Een beest ben jij, geen mens. Een gemeen, dom
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beest. En ze nemen je allemaal in de maling. Rosenthal neukt met
Broerja, de officieren doen het, de ‚
P-ers, zelfs iemand als ik. Gehofje echt dat ze nu met Rosenthal in de jeep op weg naar Jeruzalem is? Geloofje dat echt? Ja, omdat je geen mens bent maar een
beest, daarom denk je dat iedereen net zo is als jij. Maar niet iedereen is zoals jij. Niet iedereen is zijn hele leven bezig met doden en
kapotmaken. Integendeel. Ze lachen je uit. Rosenthal naait jouw
Broerja en hij naait jou ook. Ik heb haar genaaid en nu heb ik jou
ook genaaid. Waarom ben je er als een gek vandoor gegaan, hè?
Waarom heb je eenjeep en een geweer en mij gepakt en ben je als
een dolle stier op hol geslagen, hè? Ik zal je zeggen waarom. Omdat je geen mens bent, daarom. Omdat je een gemeen en dom beest
bent. Daarom.'
Met zijn laatste stem zei Itsje: `Vertel me nog wat over dat
klooster.'
Nachoem Hirsch, een magere, bebrilde hospitaalsoldaat, trok zijn
knie omhoog en plaatste zijn schoenzool op de band van de jeep. Hij
rookte en voelde energie en mannelijkheid als wijn in zijn aders
kloppen.
`Het stofvan de dode woorden is aan je blijven kleven. Reinig
je ziel met stilte.' Dat schreef Rabindranath Tagore, een Indίase
dichter en filosoof. Nu moet ik je zeker nog uitleggen wat een dichter
is en wat een filosoof is en wat Indiaas betekent. Maar wie heeft nou
de tijd en het geduld om een mens van je te maken? Het is zonde
van de moeite. Het helpt allemaal toch niks. Maar goed. Latroen
is Latroen genoemd naar een vesting die hier halverwege de middeleeuwen stond. De kruisvaarders hadden hier een vesting gebouwd
om de meest gunstige doortocht van de kustvlakte naar Jeruzalem
te blokkeren, namelijk: de bergpas van Beth-Horon. De naam Latroen is een verbastering van de naam van die vesting: Le Toron
des Chevaliers, ofwel: de toren van de ridders. Toron is toren. Net
als tour. Zoals Tour Eiffel. Weet je wel? Slaap je al? Is het allemaal
te veel voor één keer? Niet? Sommige wetenschappers wijzen op een
andere, oudere oorsprong van de naam Latroen: Castellum Boni
Latronis, ofwel: het kasteel van de goede dief, die samen met Jezus
gekruisigd werd. Heb je wel 's van de kruisiging gehoord, van Jezus, van de goede dief? Heb je ooit van je leven wel een boek gelezen? Geef antwoord. Wat heb je? Voel je je niet lekker? Geef
antwoord!'
Itsje zweeg.
149

De lichtjes van verre nederzettingen flikkerden in het donker. De
voorposten van de vijand in Latroen, waar het goede nieuws van
de verwoesting van Deir an-Nasjef zeker al vernomen was, bestookten de dichte bossen op de bergen van Judea nu en dan met een onverwachte stoot van het zoeklicht. Een enkel, bijna lachwekkend
schot rolde tussen de bergen en bleef nog lang daarna echoën.
`Zeg, is het niet een beetje gevaarlijk hier de hele nacht te blijven?' vroeg Nachoem met plotselinge onzekerheid.
Itsje zweeg.
`Zeg, is het niet te gevaarlijk? Moeten we niet gaan lopen? Misschien is hier ergens in de buurt een kibboetz of een dorp.'
Itsje wendde zijn harige gezicht naar Nachoem Hirsch, keek hem
even aan en draaide zich weer om. Hij zei niets. Nachoem ging achter de jeep pissen. Ineens schrok hij bij de gedachte dat hij Itsje in
het donker kwijt zou raken. Hij zei met heldere stem en knarsende
tanden: `Wat ben ik een vuile rotzak. Een zielepoot.'
Itsje zweeg.
En toen verschenen de eerste tekenen van de opkomende dag; ze
verzachtten de grote schaduwen en verscherpten de lijnen. In het
oosten was een vage glinstering te zien, als een lichtkrans, als een
genadige droom. Als er al genade bestaat, of barmhartigheid, dacht
Nachoem, dan is dit hun kleur. Broerja zal gaan douchen, om het
zweet en de tranen af te spoelen, en dan naar bed. Jonitsj zal begraven worden, of zoals men graag zegt: ter ruste gelegd. Was er
voor iemand als ik ook maar een beetje rust. Was er maar rust voor
Itsje, hij is toch doodop. Hoe dan ook, iedereen moet wat rust hebben. Al is het maar een klein beetje. Het is me allemaal te veel geworden. Ik moet zwijgen.
Ineens klonken aan alle kanten de stemmen van jakhalzen. Ze kwamen vanaf het vijandelijke gebied, drongen door de steile wadi's en
verspreidden zich over de vlakte van het belegerde land. De zoeklichten van de vijand zwaaiden willekeurig, zonder een vast patroon,
heen en weer. Nu viel het licht op de weg, vlakbij de bezweken jeep
en de twee verdwaalde soldaten, hield even stil en keerde terug, om
tussen de doornen en de struiken te gaan zoeken. Een klein nachtroofdier werd in de lichtbundel gevangen. De lichtbundel bevroor,
en het diertje bleef verdwaasd op zijn plaats vastgenageld. Zijn pie-
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kerige, vieze vacht trilde in doodsangst. Even later sprong hij weg
en vluchtte de duisternis in.
Maar al gauw verried de duisternis degenen die zich erin verscholen hadden, en trok geleidelijk op boven de toppen van de oostelijke
bergen, in het land van de vijand.
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Vertaalde poezie

Zes gedichten
Yehuda Amichai*
(Vertaling T. Herzberg)

Een raad voor de goede liefde
Een raad voor de goede liefde: bemin niet
de verren. Neem van de dichtbijen,
zoals je een goed huis bouwt van stenen die daar al lagen,
die geleden hebben in de kou, en in de hitte van de zon zijn
geblakerd.
Neem haar met de gouden krans
om haar donkere pupil heen, haar die
een zekere weet heeft van je dood. Bemin ook
in het verwoeste, als de honing
in het karkas van Samsons leeuw.
En een raad voor de slechte liefde: maak,
met de liefde die je overhoudt van de vorige
een nieuwe vrouw, en maak
met wat je daarvan overhoudt
een nieuwe liefde,
tot je niets meer over hebt.
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• Yehuda Amichai werd in 1924 geboren in het Duitse Würzberg, leerde als kind Hebreeuws en emigreerde
in 1935 met zin familie naar Palestina. Ιn WO 11 diende hίί b de Joodse Brigade van het Britse leger.
Amichai heeft rerhalen, toneelstukken en een roman geschreven, maar is het bekendst als dichter. Ζ jπ debuutbundel in 1955 werd begroet als een keerpunt in de Hebreeuwse poëzie, waarin Amichai als eerste regelmatig prozaische elementen toeliet. Diverse keuzes uit het werk υαπ Amichai zijn in het Nederlands verschenen, in vertalingen υαπ T. Herzberg, H. G. Nik en A. Soetendorp. Ιn 1982 ontving Amichai voor
zíjπ poëzie de Israël Prijs.
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Zo'n vrouw
Zo'n vrouw, mooi als een droomontwerp
van een moderne architect, en elegant als was ze uitgeknipt
uit een modeblad voor koningen.
Maar een vergetende en een verliezende vrouw!
En alle dingen die ze vergeet en verliest
zijn het handschrift van haar leven
κιικ ΟUn Ι q? ,nΉΙ nυκ
null mn ,»,»„ , 'mm 7u„κ 7w
en het rest mij dat te leren lezen:
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Dingen die kwijt zijn
Uit advertenties in de krant en van mededelingenborden
leer ik over dingen die kwijt zijn.
Zo weet ik wat de mensen hadden
en waar ze van houden.
Op een keer zakte mijn hoofd vermoeid op mijn
harige borst en daar vond ik de geur van mijn vader
terug, die jarenlang kwijt was geweest.
En mijn herinneringen zijn als iemand
die niet meer terug mag naar Tsjechoslowakije
of die bang is om weer naar Chili terug te gaan.
Soms zie ík weer
de holle witte kamer
met het telegram
op tafel.
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Tweede ontmoeting met vader
Ik kwam mijn vader weer tegen in café' Atara' .
Deze keer was hij al dood. De avond buiten
mengde vergeet met herinner, zoals mijn moeder
die warm met koud mengde in het bad.
Mijn vader was niet veranderd. Maar café 'Atara'
was opgeknapt en veranderd. Ik zei: 'Gelukkig is hij
die een bakkerij heeft bij zijn café,
want dan kun je daar naar binnen roepen: nóg meer taart,
nóg meer zoetigheid, brengen, brengen!'
Gelukkig is hij wiens dode vader bij hem is
zodat je hem altijd kunt roepen.
0, die eeuwige kinderkreet
'Ik wil, ik wil!'
Totdat hij verandert in het geschreeuw van gewonden.

°

mijn vader, voertuig van mijn leven, ik wil
met je meerijden, neem me een eindje mee,
zet me maar af bij mijn huis
en ga dan alleen verder.

Wegingen weg. Er zat nog een man in de hoek
en hij miste een hand.
(Bij de vorige ontmoeting had hij beide handen nog.)
En hij dronk koffie en zette het kopje neer,
en at gebak en legde de vork neer
en bladerde in het geïllustreerde tijdschrift en legde het neer
en legde zijn ene hand op het tijdschrift
en legde zich erbij neer en rustte.
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Dennis gaat op reis om zijn vader te begraven
Dennis gaat op reis om zijn vader te begraven
want er zijn ook van die vaders die alleen en ver weg dood gaan,
en er zijn postkantoren waar
meer pijn is dan in ziekenhuizen.
Dennis gaat op reis om zijn kleine dode te begraven,
want er zijn ook van die vaders die heel klein zijn,
(eens toen hij nog leefde, zat hij bij mij thuis,
en hij kon niet met zijn voeten bij de grond).
Ik zie wel eens een uithangbord boven een winkel,
waar met grote letters op staat, iemand & zonen.
Maar nog nooit heb ik gezien dat er stond, iemand & vaders.
Misschien zijn de joden wel zoiets van
`volk & vaderen'. Dennis ook,
is `Dennis & zijn vader'.
Nu gaat hij op reis om zijn dode te begraven:
het is eenvoudig en helder, als in de bijbel.
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Ik had een droom
Ik had een droom: in mijn droom kwamen zeven
vette meisjes goed van vlees op naar het oevergras
en ik beminde hen in het oevergras. Maar zie, na deze
kwamen zeven magere meisjes met zongebruinde leden
en zij slokten de vette op, hongerig van lenden,
maar hun buiken bleven plat.
Ik beminde ook hen en zij slokten ook mij op.
Maar zij die mij de droom duidde,
en die ik werkelijk beminde,
was zowel vet als mager,
zij slokte op en werd opgeslokt.
En op de dag na haar wist ik
dat ik daarheen niet terug zou gaan.
En in het voorjaar na haar werden de bloemen in het veld
vervangen, en de telefoonboeken met de namen.
En in de jaren na haar brak de oorlog uit
en wist ik dat ik nooit meer zou dromen.
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Vier gedichten
Ory Bernstein *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

Stemmen
Stemmen in het donker
in duisternis gekleed.
Ineens verschijnt er een,
naakt, verleidelijk.
Ik hoor niet
wat ze zeggen.
Ik ga de deur uit.
Een zee ligt onderaan de straat.
De aanwezigheid van bomen
en rookzuilen.
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Van de stemmen zijn
een woord of twee overgebleven.
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Het is mijn stem niet.
Het is jouw stem niet.
Andere mensen
lopen voorbij, zonder ons.
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De deur werpt licht
en ik kan moeilijk weer terugkomen .

• Ory Bernstein (Tel Aviv, 1936) studeerde rechten in Jeruzalem en werd advokaat in Tel Aviv. Hijpubliceert poëzie (sinds 1953) en korte verhalen.
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Gesprek
Ik kan je niet helpen. Ik ben er niet toe bij machte.
Ik ben er ook niet toe verplicht. Zie de schepen,
zie hoe ze in de duisternis hun weg gaan,
leven dat over het water verdwijnt, een flitsende vonk,
nauwelijks zichtbaar. Stel geen hoop in me.
Ik kan niet helpen. Ik ben er niet toe bij machte. Ik heb het je
al gezegd. Laten we naar de schepen kijken.
Er zit iets geheimzinnigs in gegoten. Ja, een raadsel:
die vochtige duistere vracht, geruisloos, aan zichzelf overgelaten,
over het lichte water. En wij tweeën aan wal.
Vraag het niet. Ik smeek je. Dit alles is een façade
voor de machteloosheid, de onmacht, de pijn,
de bittere lieve pijn, omdat ik weer op de vlucht ben, me schuil
hou. Ik
ben laf. Eis alsjeblieft niets.
Zo, hier, aan de rand van het water, tussen de struiken,
op de oude smalle kade, kun je
wandelen, praten en wachten. Ook dat is een troost.
Kom, kom, aarzel niet. Ik sta machteloos maar kom:
laten we samen naar de schaduwen van grote boten kijken.
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Herinneringen aan haar gestorven vriend
De eerste keer dat hij me kwam bezoeken was ik vergeten dat hij
dood was:
hij droeg bekende kleren en hij glimlachte veel.
En ik had sinds zijn dood geen man aangeraakt, bang voor het
afvallen van ledematen
want hij was zonder kist begraven en hij was zeker gauw
verteerd.
Hij kwam en zat en bewoog zich niet en hield zich, kennelijk,
bezig
met iets verborgens en irritants, zoals hij graag
met zijn stem had gespeeld, met zijn haar, met mijn lichaam,
en alleen zijn voorhoofd kromp, onnodig,
als iemand die in de verte kijkt en de zon steekt in zijn ogen.
En ik stond voor hem op en vertelde hem wat hij al wist,
iets dat ik gisteren had willen vertellen, vergeten dingen,
onzinnigheden die we samen hadden gezien. En hij antwoordde
niet.
En buiten rook het sterk naar aarde en ik wist: steeds
zal hij bij deze regen terugkomen en wat zal ik hem morgen
vertellen, of over een jaar of jaren,
anders dan de dingen van vandaag, weer en weer opnieuw.
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En na enige tijd
Hier brengen ze kleine tuintjes tot bloei,
kweken ze zoete geuren, wijken ze niet af in de nacht.
Het toeval is geen reden voor droefheid, ook het tijdelijke
wordt hier, ondergronds, tot regelmaat, de tijd
die voorbij is, die voorbijgaat.
Alleen af en toe, Sue, als het avondt
over de kleine tuintjes, over
gemaaide grasheuveltjes,
zie ik opnieuw en in stukjes
het geheel van je gezicht: hoe
de ogen en de mond erin gezet zijn,
hoe het haar erboven, hoe de handen.
Als de avond komt, steken ze het licht aan
binnen. De maan op zijn plaats. Het jaar
niet zijn vaste kringloop.
Het enige wat je moet doen, Sue,
is als een dier herboren worden.
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Vijf gedichten
Moshe Dor
Dor**
(Vertaling
(Vertaling Shulamith Bamberger)
Bamberger)

Alchemisten
Stenen
Stenen veranderen
veranderen niet
niet in goud.
goud. Niet omdat
zij
verlangen en niet omdat ze de kracht
zij er niet naar verlangen
missen
alchemisten, jagers
missen maar omdat de alchemisten,
op de zon, berekenaars van het einde der tijden, verdwalen
verdwalen
als ze
volgen
als
ze de
de rode
rode aderen van marmer volgen
en het zand zomaar
zomaar laten
laten weglopen
weglopen tussen
vingers. Stenen
hun verbrande vingers.
veranderen niet in goud
goud omdat
omdat de
de liefhebbers
liefhebbers
van verborgen werelden
werelden zich
zich vergapen
vergapen aan
half getekende
getekende kaarten, als
als kinderen
in de war. Degenen
Degenen die de hoop bezitten
hopen niet meer.
meer. Degenen die een
hopen
een eenhoorn
eenhoorn zijn,
zijn, hebben
nu twee
twee horens omwille
omwille van het evenwicht.
evenwicht.
Stenen veranderen niet in goud omdat
is
de staf gebarsten
gebarsten is,
is, de salamander bang is
voor
de alruin
alruin in
in zijn
zijn lust
lust in
in zichzelf
zichzelf is
"",'..::=;~;;::::;:;
voor het
het vuur, de
is
00•*,
T
J+r.•~•,•~'η
de schedel
schedel hol
:::::,::::..-r:::;;,:::;,
verstrengeld, de ogen in de
hol zijn
zijn en
de zee
zee de
heeft gebruld
de hele
hele nacht
nacht in de verte heeft
gebruld en
en niet ~~~,:::;'::,:;;
één
rood zeil
zeil in
vlammen opging
opging
.,:-::-;,;:,;,~,;-;,=;;;
één rood
in vlammen
aan de bleke horizon.
horizon.
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Aviv, 1932)
studeerde geschiedenis
*• Moshe Dor (Tel
(Tel A&iv'
1932) studeerde
geschiedenisen
enpolitieke
politiekewetenschappen
wetenschappeninin Tel
Tel Aviv
Aviv enJeruzaen JeτΡuzaIem. Hij was een
een van
van de
de oprichters
oprichters en
en redacteuren
redacteuren van `Likrath,
'Likrath, '' het
het forum van
van een
een nieuwe
nieuwe generatie
generatie auaulem.
teurs
bedienden van
een tiental dichtbundels schreef
schreif Dor
teurs die
die zich bedienden
van een
een nieuw, spontaner Hebreeuws.
Hebreeuws. Naast een
Dor
essays en
Getuige het tweede
en literaire
literaire interviews.
interviews.Hij
H) werkte ook als Journalist
journalist en cultureel attaché in
in Londen.
Londen. Getuige
tweede
gedicht is Dor
Dorgeen
geen onbekende
onbekende in Nederland.
Nederland.
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Bunnik - Amstel - Sion
voor Dmitri, voor Luke, voor Guy

In het rustige Bunnik, tussen de natte ruwe
berken, zong een lijster een zacht lied
voor de lente en de kalme
Hollanders, vol rust en blond
Heineken-bier, stonden hand in hand als
Daphnis en Chloë van het Noorden.
Later stonden we bij de Amstel van
Amsterdam, en Dmitri, de zoon van Luke
en Guy, van een volk dat niet uitverkoren is noch
geofferd, vertelde mij het verhaal van
Elazar Ben J aÏr en zijn stille
blauwe ogen lichtten ineens op als stond hij
boven op Massada.
Ik hoor hem; mijn botten zingen,
mijn zere botten zingen harder
en vrolijker dan een lijster tussen de natte
ruwe berken, en ze zingen het mooie, heilige
Lied der Hebreeërs:
Toen de Here de gevangenen van Sion deed wederkeren
waren wij als degenen die dromen .
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Fluit
Eerst fluit de trein. En uit
bossen, bergen, blauwe rook, bleek vuur,
het complexe mozaïek van door pijn vervaagd bestaan
komt je gezicht tevoorschijn en neemt het vorm aan.
Geheime liefde: zo bestudeer ik steeds de plattegrond van
je gezicht als was het het land van mijn heimwee. De geur
van gekneusde eucalyptusbladeren, vergeeld gras,
een stuk helder glas,
waarin zich een wolk en een vliegtuig weerspiegelen. En weer
fluit de trein. Herfstbladeren werpen donkere strepen
van rood en oranje in de diepte en de verte, op je
gezicht, de schaduw van je wimpers. Ik moet
in een nieuw woordenboek de woorden opzoeken voor bossen,
bergen, blauwe
rook, bleek vuur, alleen lukt het
de tien broze vingers niet
het plotselinge trillen te bedwingen, steeds weer een bladzijde
om te slaan
alsof er geen trein is die fluit in plaats en tijd,
en zich halsstarrig houdt aan zijn kille berekeningen.
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Als Judith
lacht
Als
Judith lacht
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lacht
Als Judith
Judith lacht
zijn handen.
"m,,,:~~
klapt God in zijn
Als Judith
huilt —
.;;:':;;;
Als
Judith huilt
kust Hij haar
haar ogen.
ogen.
''''''~~;:..:.r::
Een bruine eekhoorn
eekhoorn springt op de takken van de wereld
"'l""";
als Judith
Judith lacht.
storm weg
Al zijn nootjes waaien in een storm
als Judith
als
Judith huilt.
zegt tegen
God zegt
tegen haar:
'Kom, Judith,
laten we
we hinkelen.
hinkelen. Judith,
laten we
we
`Kom,
Judith, laten
Judith, laten
η'" λ1Υ1
ΠΥΤ• ΠΝ
nv,,'
nN ,nN
springen, goed?'
in het vakje van de dood springen,
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zegt Hij en pakt haar hand.
Dat zegt
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mee.
En Judith
Judith gaat mee.
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Je hebt
hebt wel
wel gelijk,
gelijk, weet
weet je
Je
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Je hebt
hebt wel
je,je,
het
hangt
er er
beslist
vanaf
'.""',:;,;':.,~,;::,:
wel gelijk,
gelijk,weet
weet
het
hangt
beslist
vanaf°'°';
van
welke kant
•.,,,,, Il'"
,."
"°°.". ""
van welke
kant je
je de
de zaak
zaak bekijkt.
bekijkt. Van
Van hier
hier uit
uit
zie je
zie
je een
een palmboom,
palmboom, een
een huis
huis met
met rode
rode dakpannen,
dakpannen, een
oosterse boog
boog
oosterse
en helemaal geen hoge flats,
flats, een soort reservaat
van
van herinneringen.
herinneringen. Vandaag is het 1 december,
december, en
en buiten
is
zomers weer.
wel
is het zomers
weer. Komt er wel
of geen
geen oorlog.
oorlog. Jij
Jij
zei,
soms heeft
genoeg aan
stukje
zei, soms
heeft een
een mens
mens genoeg
aan een stukje
hemel,
niet, en daar blaast
blaast op zijn ramshoorn
hemel, meer niet,
de
ken geen
geen namen
namen
Gabriel. Ik ken
de engel Gabriël.
van engelen,
golfjes van
doorzichtige tijd
engelen, en golfjes
van herinneringen
herinneringen in doorzichtige
tijd
en het weer is
is zomers
zomers op
op 1 december.
december. Niet
Niet
te
geloven. Palmboom,
oosterse
te geloven.
Palmboom, huis
huis met
met rode
rode dakpannen, oosterse
boog
misschien
boog en geen hoge
hoge flats.
flats. En oorlog, misschien
wel,
wel, misschien
misschien ook
ook niet.
niet. De
De stem
stem van
van de
de tortelduif
klinkt
klinkt als
als de
de ramshoorn.
ramshoorn. Jij
Jij
zei.
zei. Slechts
Slechts een
een stukje
stukje hemel
hemel en vol
vol
engelenvleugels.
engelenvleugels.Je
Je hebt
hebt
gelijk.
af van welke
welke kant
gelijk. Het
Het hangt ervan af
kant je
je de
de zaak
zaak bekijkt.
bekijkt.
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Twee gedichten
Amir Gilboa *
(Vertaling T. Herzberg)

De paarden van de ruiters
De lansen van de ruiters reikten tot de lucht
en de paarden waren daar heel trots op.
En ik tekende fiere trotse paarden
zonder ruiters
zonder lansen.
En mijn paarden waren onbeteugeld,
stoeiend op papier en vloer en muur,
en later, losgelaten met mij in de wei
kregen ze vleugels.
Nu ze door de lucht vliegen
verhef ik hun nagedachtenis in een lied.
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• Amir Gilboa, geboren in de Oekraïne (1917), schrccf al Hebreeuwse poëzie voor hij· in 1937 in Palestina
aankwam. Hij· werkte als steenhouwer, fruitplukker, wegwerker, etc. en diende tijiiens wo II in de Joodse
Brigade van het Britse leger. Na zijn debuut in 1941 verschenen nog zes bundels poëzie, waarvoor hij werd
bekroond met de Bialik Prijs (1971) en de Israël Prijs (1982); hij· stierf in 1984.
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Vreugde
Iedereen op straat vroeg, wat ben je blij?
En ik hoorde het niet want ik was blij
Tot ik bijna bij het eind van de straten was gekomen.
Ik kwam een jongetje tegen dat met zand speelde, bij het eind
van de straten.
Ik zei tegen hem, kom op, wees ook jij blij
Hij zei tegen mij je bent hier bij het eind van de straten.
Iedereen op straat vroeg, wat ben je blij?
En ik hoorde het niet want ik was blij
Tot ik bijna bij het eind van de vreugde was gekomen.
Ik kwam een jongetje tegen dat nog niet bij het eind van zijn
vreugde was.
Ik zei tegen hem, je zult meer en meer blij zijn
En nooit bij het eind van je vreugde komen.
Iedereen op straat vroeg, wat ben je blij?
En ik hoorde het niet want ik was blij
En ik luister ook niet in het uur van de vreugde.
En ik kwam een lange dag tegen waarop ik niet blij was
En verbaasde me over ieder die me toen vroeg naar vreugde,
En verdriet zo groot als vreugde vrat mijn hart.
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Twee gedichten
Yair Hurvitz *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

Dezelfde muziek

De muziek was dezelfde muziek. Het paradijs
...,..~::=
verschilde in niets van de hel
_=::m~':':
behalve dan in hun verbeelding. Ook in die dagen
~~-'':''''';~-:~
.-om,...,. ... _
zagen enkelen het als een boom gaarde
.""" .. ,.".:.";.;:
bovenop een bloeiende tuin, als een toren van Babel ... ,::::....,:;;.:,....:;::
waarin geen toegang wordt verleend, niet eens
'''''''~'';':::::;
,..,:m.Nlt"m'l
aan een steen. Uit hun ziel verdreven ze
~... _~,- .... ,.;.,
de engelen als meervogels die de oogst van het hart meevoer~;;::"'"
het gezang dat nergens zijn weerga vindt, zelfs niet in de tederste
klanken van Mozart, de Spiegeltweeling van Bach
en de rest van hun vrienden, ook niet in Jim Morrison,
Jimi Hendrix en hun vrienden.
En toch, het hart dat zich tot het hart voelt aangetrokken
bracht ze bij de hellepoort. De sprekende rust
.......,~::;:""...,,:;::
was kortstondig -~"..,~':.;~
......~
JrI" ;nn,
na, ••
de getrouwden hadden voor het merendeel liever vrouwen zoals
toen ze leefden,
en de vreemde vrouwen zetten hun zinnen op andere
echtgenoten. Wie in dit hellevuur geroosterd is
zal niet makkelijk het vuur opgeven, de kwellende begeerte,
al zal hij eeuwig in schaamte naakt rondlopen.
Een mens blijft een mens, en als de verbeelding spreekt
wat kunnen dan de afgronden beginnen of de zeventig ":..."":..:''::'-:
oorden van smeltovens, waarvan de as
"'=:.:;;
eeuwig olie blijft, en wat i s . . , ' . : : " , " " ' : : ' : ;
het gezang der engelen in de boomgaarde anders dan
",....""'- .....
een eiland dat verteerd wordt en verdwijnt onder het geraas van
het hart.
Daar klinken de stemmen van degenen die gedood zijn door
overheid en wraaknemers,
die door gezaghebbers zijn omgebracht en bij ongelukken
omgekomen,
~'r.I
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• Yair Hurvitz, geboren in Palestina (1941), woont in Tel Aviv. Sinds 1961 verschenen tien bundels van
zijn hand. Evenals Meir Wieseltier wvrdt hij gerekend tot de 'Tel Aviv-dichters '.
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daar slaakt
slaakt een
een verplette
verplette mond
mond een
een leedkreet
leedkreet en
en verstomt
verstomt
daar
een schreeuw
schreeuw als
als een graf
graf dat
dat eeuwig
eeuwig een
een graf
graf wil
wil blijven
blijven
een
en met
met zijn
zijn stemloze
stemloze stem
stem een
een melodie
melodie laat weerklinken
weerklinken
en
tot
tot in
in de
de eeuwigheid.
eeuwigheid.
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Deze heilloze stemmen
zijn als de paradijselijke melodie
melodie die
die niemand gehoord heeft.
in de
de afgrond
afgrond vernederd
vernederd heeft,
De lering die ons tot in
dat met
met heel
heel zijn
zijn macht
macht een
een klankwaaier
klankwaaier uitbracht
het hart dat
hebben ons hierheen gebracht:
,....
,.:,;."Z.:;':,:gι Ν, rm. λι ι~~ mv orm
was dezelfde
dezelfde muziek.
....",.,.-.._
de muziek was
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Uitwissende muziek
Een mens wandelt met de avondwind
langs een
een straat,
langs
een laan en door een
gezicht naar de
de zee
zee gekeerd
gekeerd en zijn hoofd vrij
zijn gezicht
vrij
van zorgen, schuldeisers,
schuldeisers, geen
geen ziekte
verstoort
verstoort de muziek in hem
zijn hart:
goed,
en hij
hij dankt in zijn
hart: het is goed,
als het geruis van bladeren zijn eigen
eigen zachte
als
zachte geraas
geraas raakt.
raakt.
Maar een
een mens
mens wandelt met de avondwind
door een
een straat, langs een laan,
laan,
hem en hij
hij gaat
Ø O,~
er rinkelt en klopt iets in hem
:,. "', c. ,...,
als
schuldeisers,
.,,""'
,.,,~rewA:
"",.:
-1m ""'."
n.t, m•q
als een corridor open voor zorgen, schuldeisers,
. k
l'
.
";'''.".'0"''''''';'
,,rae
een ZIe
te versne
t lil
em dde
e pas
et geruis
gerUIS
"'l ..o•ø12
...;,; .",,'0
ziekte
versnelt
in hhem
pas al
alss hhet
van
dissonantie ,:,c
:.~
van bladeren over hem neerdaalt als een dissonantie
a1n "•a~;;~;:".,.,;
nr,~ n;e ~~~m
.σ•α7τ rqγη σi
γ ΟπΟ, Ν"
die
is slecht.
.0'..", ~'V1: o'lV "",.., v'"
slecht.
die hem
hem zegt:
zegt: het is
:,'"' Ij-I., I:IU

Een
avondwind
Een mens
mens wandelt
wandelt met de avondwind
langs
langs een
een straat
straat en
en door
door een
een laan.
laan.
De
De speurtochten
speurtochten van een vogel,
vogel, de
de hemelbaan
hemelbaan
en
wegen teder
en het geraas van de zee wegen
teder
op
op zijn
zijn bruisende
bruisende contouren met de komst
komst
van kennis, en de
de melodie
melodie wist
wist
het
het goede
goede en
en het
het slechte
slechte in
in hem
hem uit.
uit.
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Twee gedichten
Asher Reich *
(Vertaling Shulamitit Bamberger)

Haifa in de winter
Haifa in de winter is een Japanse houtsnede
daar wacht mij de zijden regen, de zachtste van alle regens
het koolwitje is in de natte struiken in slaap gevallen
en uit de plassen stijgt een rijkdom aan dampende visioenen
met tedere wolken zweeft Haifa in de winter in de lucht
en de horizon is soms een zeil van rijstpapier
als een wond in de buik van de stad komt een zonbevlekte avond.
'moi 7010

Bathseba
Naakt op het dak van haar verlangen
wast ze haar lichaamshunkering naar Uriah
trilt van de naderende avond
vlakbij, met pupillen vol brandende hitsigheid
lest David zijn hongerige ogen aan haar
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en een warme gulle wind gaat door hem
welzalig de man die bij haar gulheid schuilt
met de avond komt 's konings lust
geliefd tot in alle uithoeken van het volk zet hij zijn scepter klaar
en wanneer hij tot de schoonheid van de daken komt
-n7
zal zij het graf van haar man te zijner ere openen.
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' Asher Reich, geboren in Palestina (1937), als kind aan orthodoxe ouders. Reich debuteerde zu 1963 en
schreef sindsdien nog mer bundels. Η j is redacteur van het literaire maandblad Mosnaim'.
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Vier gedichten
Aryeh Siaan *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

Van mijn hersenen zijn
Van mijn hersenen zijn, naar ik aanneem, al miljarden cellen
uitgewist.
Ik zou kunnen zweren dat ik het soms voel gebeuren,
's nachts vooral, als de andere cellen
hollen en puffen om zich het gezicht van een vrouw
voor de geest te halen
dat gedurende een mensenleven vervaagd is.
Ze glippen als gevangenen weg
verwijderen zich stiekem, met snelle stappen,
dragen goede, dierbare dingen met zich mee.
Ik rouw niet. Laat ze maar doodvallen.
De vraag is wat ik met de overgebleven cellen doe.
Moet ik zeggen ingerukt, jullie zijn vrij
om je bij je vrienden te voegen, doe ze
de groeten van de andere dagen, of Ook de oplossing hiervan hebben ze, de hufters, met zich
meegenomen.
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* Aryeh Siran (Tel Anil), 1929). Zoals de meeste in het land geboren dichters van z jn generatie bedient
Sivan zich van een direct, spontaan, spreektalig Hebreeuws. Hij publiceerde vίjfdichΙbundels. Z jπ toon
is ironisch, soms grimmig.
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Zittend aan de oevers van Jeruzalem
Zittend aan de oevers van Jeruzalem,
zijn voeten in het volkerenwater:
Romeinen en Ammonieten en Grieken
en Joden, stofwolken.
En zo nu en dan, uit de oostelijke woestijn,
uit het land van zoutpilaren,
komen in het wit geklede groepen
met stille ritmische passen aan.
Zo nu en dan maakt rood vlees
zich van het stof los, vlak voor zijn dood,
alsof het uit een mummie schiet, die
nog niet afgemaakt is.
Zoiets hoort toch hier niet, nu niet,
het moet verborgen worden, verzwegen
als de kreet van een kind dat pas geboren is
van een moeder wier bij slaper geen gezicht heeft.
In deze plechtige stilte van aflossing van de wacht,
zo haastig, zo
angstig en verlaten
zo naakt en schor is
de gekwelde
de gebroken
kreet
waarom hebt gij
mij verlaten.
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Probleem voor de inlichtingendienst
A.
Α.
De inlichtingendienst
weet alles
alles
is voorspeld en gefotografeerd
ook het
het pad van een slang op een rots
rots
ook
en een schip
schip in volle
volle zee
en ook
de flitsende
flitsende straaljagers
op de route van de
de kraanvogels
kraanvogels
en de
de baan van granaten
als die
als
die van
van de bijen.
Het is saai
je te begeven
begeven naar oorden
geliger
die voorspelbaar zijn en geliger
dan je eigen oude vrouw.
vrouw.
Ook de vijanden,
alsof ze
ze het
het met
met opzet
opzet doen,
doen,
zijn allemaal
allemaal dood
dood en
en je
je kunt
de doden onmogelijk
onmogelijk verhoren,
je kunt alleen
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onderweg de tijd doden
met scherpe potloden op
doorzichtig
doorzichtig papier.
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De inlichtingendienst
hij
weet
weet alles,
alles, daarom is hij
zo onverschillig,
daarom is
is het zeer
zeer verbazingwekkend
verbazingwekkend dat —
zonder enige aanwijzing in de planning —
een scherpzinnig geheim agent
heeft gebraakt. —
ineens op de weg heeft
alleen
alleen maar
maar omdat
f"M'Oi
de
de mannen
.~'P.'"
naast de eigenaardige
-~Il\~'9'l"l!.l""
wagen
""~"'''''I!
-~"'~
onherkenbaar verbrand
-" ~
waren, zijn
zijn ze
ze van ons of
'I"'l
van de vijand?
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Op een
een gegeven
gegeven moment grijpt de rilling
rilling
ook
ook degenen
degenen die
die zich
zich afsluiten,
afsluiten, de
de binnenmensen,
binnenmensen, die
die
je de rug toekeren
toekeren en
en in
in afzondering
afzondering pissen
pissen
bij
bij de ondergaande zon, genietend
van de tintenschakering,
tintenschakering, als
als kunstenaars.
kunstenaars.
Ook zij
zij zullen zich op een gegeven
gegeven moment, als ze bijvoorbeeld
uitwerpselen zoeken,
zoeken,
een verborgen plek voor hun uitwerpselen
opeens,
schrik, realiseren
realiseren
opeens, en tot hun schrik,
dat de grond
grond in
in het
het laagland
laagland al
al geheel
geheel is
is omgeploegd
omgeploegd
ook in de bergen al begraaft.
begraaft.
en dat men nu ook
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Twee gedichten
Auner Treinin *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

De stad waarin ik geboren ben is door kanonnen verwoest.
Het schip waarmee ik immigreerde is later, in de oorlog, tot
zinken gebracht.
De schuur in Hamadiya, waar ik de liefde kende, is afgebrand.
De kiosk in Een-Gedí is door de vijand opgeblazen,
de brug van Ismailiyeh die ik op de avond
van mijn liefdes overliep heen en terug
is aan stukken gereten.
Mijn leven wordt achter mij stap voor stap gewist.
Hoe lang houden de herinneringen nog stand?
Het meisje uit mijn kinderjaren is vermoord en mijn vader is
dood.
Kies me daarom niet tot minnaar of tot zoon,
tot bruggenoverloper, tot bewoner of tot burger.
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* Amer Treinin (Tel Aviv, 1928) studeerde chemie in Jeruzalem en Cambridge en doceerde hetzelfde vak
later aan de Universiteit van Jeruzalem. Hj heeft betrekkelijk weinig gepubliceerd. Ζίjπ poëzie heeft een
pessimistische inslag.
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Hoe is de toestand
In antwoord op je vraag hoe de toestand is
citeer ik de woorden die zijne
zijne excellentie
excellentie
de eerste hoge
schreef
hoge commissaris
commissaris Herbert
Herbert Samuel schreef
toen
toen hij
hij het land op de eerste dag
van juli 1920
1920 van het Britse
Britse bezettingsleger kreeg:
kreeg:
'Hierbij
`Hierbij bevestig ik
ik dat ik één Palestina
in goede
goede staat
staat ontvangen
ontvangen heb,'
heb,'
hij ondertekende en voegde er met zakelijke
zakelijke voorzichtigheid
voorzichtigheid aan
aan
toe:
toe:
E&OE,
E&OE,Errors
Errors and
and Omissions
Omissions Excluded.
Excluded.
We hebben
hebben een prettige
prettige winter gehad,
gehad, de zomer is
is aangenaam,
aangenaam,
het seizoen
seizoen zijn prachtig mooi
de vruchten van het
(hoe kan ik je vertellen wat mij
mij
de olijfbloesem
olijfbloesem doet,
is mij
doet, een
een druivenpriëel
druivenprieel is
mij
onverbeterlijke
onverbeterlijke mediterraan
mediterraan een mantel)
mantel)
we zijn weliswaar
goed:
weliswaar weer
weer in
in oorlog
oorlog maar
maar onze
onze toestand is goed:
zij tellen
slachtoffers en
zij
tellen duizenden slachtoffers
en wij
wij honderden,
honderden,
en van hun huizen
huizen hebben we er geen één overeind
overeind laten
laten staan.
staan.
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Drie gedichten
Meir Wieseltier*
Wieseltier*
(Vertaling Shulamith Bamberger)
Bamberger)

Droom van de dood
dood als
als een engel
Mensen die linnen mantels droegen
die olijven
olijven en sesam
sesam aten
die boekrollen lazen
in ommuurde steden
in bossen
kussens op
op kussens
op stenen,
droomden
droomden de dag van hun heengaan
in de gedaante van een engel die
uit de muur
muur komt
komt of
of uit de boom
het slachtmes
in zijn
zijn hand
maakt elke uitleg overbodig.
overbodig.
Ze
zonder klagen
klagen mee
Ze gaan dan zonder
of ze
ze vragen
vragen wacht
wacht nog totdat ik
beschikkingen tref
voor mijn huisgenoten beschikkingen
tot ik het werk
voltooi
en sla
sla dan pas uw
uw hand op me.
me.
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En in bijzondere gevallen
gevallen
in de schriften te vinden
valt er met hem te onderhandelen
te zeggen
zeggen uu bent te vroeg
ga nu en kom weer terug
over twee
twee maanden
maanden over een
een jaar,
jaar,

Zijnfamilie
familiewist
wistinin1949
1949via
viaPolen,
Polen, Duitsland
Duitsland en
*• Meir Wieseltier werd
werd geboren in Moskou,
Moskou, in
in 1941
1941 Zin
eπ
Frankrijk
naar Israël te emigreren.
Wieseltier woont
Tel Aviv
Aviven
en heeft
heeft zes
zes bundels
bundels poéziegepubliceerd.
poèzie gepubliceerd.
Fraπkr~k naar
emigreren. Wieseltier
woont in
in Tel
Hij'
vertaalt poezie
poëzie uit het Engels, Frans eπ
en Russisch.
Russisch.
Hij vertaalt
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hij
want ook een engel des verderfs als
als hij
zal
bezwijken
zal voor een overtuigend argument bezwijken
voor de waarheid van het mensenleven
mensenleven
en zal zich
zich ook
ook niet
niet durven
aanmatigen
steekhoudende woorden
als men met steekhoudende
woorden aankomt:
aankomt:
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hij
weer gelijk
gelijk hij
is
hij vertrekt weer
hij gekomen is
komt
komt terug op een ander tijdstip
uit de muur of
of uit de
de boom
en het bliksemende
bliksemende slachtmes
in zijn
zijn hand
glimt
glimmen van het zwerk.
zwerk.
glimt als
als het glimmen
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Maar er
er zijn
zijn wel
wel dingen waarop
waarop je
je kunt rekenen
JJob
ob kan
kan op
op zijn
zijn vrienden
vrienden rekenen
dat ze op de
de dag van smart binnen zullen wippen,
wippen, dat ze
met gebogen
gebogen hoofd gewichtige
gewichtige vragen zullen stellen,
stellen,
de gerechtigheid der wereld op gepaste wijze
wijze zullen
zullen weergeven,
weergeven, met
gezonde nieuwsgierigheid
gezonde
nieuwsgierigheid oorzaak
oorzaak en
en gevolg
gevolg zullen
zullen nagaan.
nagaan.
Zij
Zij zullen
zullen in
in staat zijn
ontlenen:
het lijden
lijden van
van Job
Job aan zijn daden te ontlenen:
ze
ze zullen
zullen elkaars
elkaars woorden
woorden aanvullen,
aanvullen,
en ook al zullen
enkele herhalingen vervallen,
zullen ze
ze in enkele
vervallen,
het zijn toch vrienden en geen
geen copywriters.
copywriters.
Job kan
kan er
er dan
dan ook
ook op
op vertrouwen
vertrouwen
dat ze zijn begrafenis zullen bijwonen.
bijwonen.
En als
als het op een onverwacht,
onverwacht, ietwat verbluffend
verbluffend herstel
herstel aankomt,
aankomt,
wie
wie zal
zal blijer zijn dan zij?
Ze zullen
een fles
fles champagne
Ze
zullen op
op de uitnodiging ingaan en een
meenemen.
meenemen.
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Vader en moeder zijn naar de film,
film, llana
Ilana zit
zit alleen
alleen
in een leunstoel en kijkt in een grijs boek
Ze
Ze bladert, naakte ooms
rennen naakt en zo mager,
en tantes ook, met blote bips
en mensen
acteurs
mensen met
met pyjama's
pyjama's aan, net acteurs
en davidsterren van stof.
stof.
En ze zijn allemaal zo
zo lelijk
lelijk en
en dun,
dun,
en grote ogen als van vogels.
vogels.
Is heel
heel raar
raar en
en allemaal
allemaal zo grijs.
grijs. En Ilana heeft rode
't Is
en blauwe en groene en gele en roze potloden.
potloden.
Ze
Ze gaat
gaat dus
dus naar haar kamer
en haalt al die
die mooie kleurpotloden
en tekent heel ijverig
allemaal brillen en gekke koppen.
allemaal
koppen.
Vooral dat magere
magere kale
kale jongetje
grote rode
rode snor
snor geeft
geeft
dat ze zo'n grote
en op de punt van
van de
de snor
snor staat
staat een
een vogel.
vogel.
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Drie gedichten
Nathan Zach *
(Vertaling Shulamith Bamberger)

Tegen afscheid
Mijn kleermaker is tegen afscheid.
Daarom, zei hij, zou hij niet meer reizen, hij
wil geen afscheid nemen van zijn enige dochter. Hij is beslist
tegen afscheid.
Hij had eens afscheid genomen van zijn vrouwen die
zag hij daarna nooit meer (Auschwitz). Hij had
afscheid genomen van zijn drie zusters en ook die
heeft hij niet meer gezien (Buchenwald). Eens
had hij afscheid genomen van zijn moeder (zijn vader
was in hoge ouderdom gestorven). Nu is hij
tegen afscheid.
In Berlijn was hij
een kennis en een vriend van mijn vader. Ze hadden het fijn
in dat Berlijn. Die tijd
is voorbij, vervloekt. Voortaan
zal hij niet meer reizen. Hij is
..", ........,".R~
"'>:IR'
...·..........
beslist
......" .. "'1'\0 ... ..,...,"'"
"'TIl ..
(mijn vader is inmiddels gestorven)
"1"'1 .... ."., ...
.".,""""".,
tegen afscheid.
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• Nathan Zach werd geboren in Berlijn (1930) en emigrmde in 1935 met zijnfamilie naar Palestina.
Hij debuteerde als dichter in 1955, maar verkreeg ook belr.mdheid als essayist, toneelvertaler en theatermaker. Samen met de PalesJijnse dichter Rashed Hussein verltItJIde hij bovendien een bundel PalesJijnse volksliedjes. Van 1968 tot 1979 combineerde Za&h in Engelandjournalistiek metfilologisch onderzoek. Sindsdien
doceert hij aan de Universiteit van Haifa.
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Reken het me niet tot een zonde
Reken het me niet tot een
een zonde
ik heb
gekeken
naar
je
heb gekeken naar je daden.
daden.
Tweeëndertig jaar
jaar op jouw aarde
zijn voor een verstandig mens voldoende
genade.
om een idee te krijgen van je genade.
Ik heb geen behoefte
behoefte aan gunsten
bespaar me je genade
en wanneer je rozenwater sproeit
uit je reukdoosje
reukdoosje als
als de
de zomeravond
zomeravond nadert
bespaar het me, ik wil
wil niet
niet in je geuren baden
laat geen verlangen mij
mij verontrusten
ik heb geen behoefte
behoefte aan je
je gunsten
ik heb
heb gekeken
gekeken naar
naar je daden
nu al tweeëndertig
tweeëndertig jaar
jaar op
op je
je aarde.
aarde.
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De wil om exact te zijn
En het aantal lijken is toen zeer overtrokken:
sommigen telden er zo'n honderd en anderen telden er honderden
de een zei ik heb 36 vrouwen geteld met brandwonden
en zijn maat zei je vergist je, het waren er maar elf
en dat was een politieke, opzettelijke vergissing, zoiets gebeurt
niet vanzelf
en als ik toch al begonnen ben dan wil ik ook nog zeggen
dat slechts acht vrouwen in stukken gehakt zijn en twee
doodgeschoten
en nog een dubieus geval waarvan nog niet is besloten
of ze geslacht is, verkracht, of dat een mes in haar buik is gestoten
en ook wat de kinderen betreft is het laatste woord nog niet gezegd
niemand ontkent dat er zes gekruisigd zijn en een op de
folterbank gelegd
voordat zijn hoofd geplet werd maar wie kan ons enige garantie
geven
data diegenen die spoorloos zijn gebleven
werkelijk allemaal of voor een deel de zee in zijn gedreven
en zo ja, hoe verklaren we dan de bloedvlekken?
Dat soort dingen moet je vooral niet overtrekken
je moet uitkijken en goed weten: het gaat om mensenlevens
want communiqués kunnen godbetert fout zijn, en tevens
zou het, geleerde vriend, niet de eerste keer zijn dat zoiets
gebeurt.
„ ή'
En zo weerklonken de hele dag die vurige gesprekken
en ware het niet dat het zo stonk, dan waren ze ter plekke
tot een volledig exacte telling gekomen — of anders tot geweld
want de wil om exact te zijn is niet minder menselijk dan de wil
om je vijand te doden, te verkrachten, te verpletten en in bloed
te baden
en niet alleen je vijand, ook je rivaal, je buurman, de verdachte
vreemdeling en zomaar, zonder genade
elke man, vrouw en kind op aarde.
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Twee gedichten
gedichten
Twee
Zelda*
Zelda *
(Vertaling
(Vertaling Shulamith
Shulamith Bamberger)
Bamberger)

vrolijke fantasie
fantasie
De vrolijke
heeft
Omdat de
de vrolijke
vrolijke fantasie de geheime
geheime sleutel heeft
Van ongeletterd en onwetend
onwetend volk
Die de
de ivoren deuren der wetenschappen opent
Die
En hun luchtkastelen
Binnengaat,
In het donker wandelt
Dat van de
de formules
formules wemelt
wemelt —
En daar van verbazing
verbazing fluit
Als een
een brutaal
brutaal straatkind.
Als
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(1916-1984), voluit
Μishkovsky, dichteres
• Zelda
Zelda (1916-1984),
voluitZelda
ZeldaMishkovsky,
dichteres uit
uit een
een chassidische
chassidischefamilie,
familie, geboren
geboren in
in de
de Oe0ekraïne
kraïne en
en met
met haar
haar ouders
ouders in 1926
1926naar
naarPalestina
Palestinagekomen.
gekomen. Ze
Zeschreef
schreef vier bundels
bundels die
die haar
haarverscheidene
verscheidene
literaire
literaire pτéjzeπ
prijzen opleverden.
opleverden. Het likt
lijktofofdedevrouw
vrouwinindedeIsraëlische
1sraëlischeliteratuur
literatuurnog
nogweinig
weinigop
opdedevoorgrond
voorgrond
treedt: Zelda
Ze/da isisde
de enige
enige vertegenwoordigster
vertegenwoordigster in
nummer.
treedt:
in dit nummer.
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heeft een
een naam
Ieder mens heeft
een naam
Ieder mens heeft
heeft een
Gekregen van God
Gekregen
Van zijn vader en moeder
een naam
Ieder mens heeft
heeft een
Naar zijn gestalte en zijn lach
En naar zijn
zijn kleding
heeft een
een naam
Ieder mens heeft
Gekregen van de bergen
Gekregen
En van zijn muren
een naam
Ieder mens heeft
heeft een
Gekregen van de sterren
Gekregen
En van zijn buren
Ieder mens heeft
een naam
heeft een
Naar
N
aar zijn zonden
En zijn verlangens
Ieder mens heeft
heeft een
een naam
Gekregen van zijn haters
Gekregen
En van zijn
zijn liefde
liefde
Ieder mens heeft
een naam
heeft een
Naar
N
aar zijn
zijn feestdagen
feestdagen
En naar
naar zijn
zijn werk
werk
Ieder mens heeft
heeft een naam
Naar
N aar de
de jaargetijden
En naar
naar zijn
zijn blindheid
blindheid
Ieder mens heeft een naam
Gekregen van de zee
zee
En van zijn
zijn
Dood.
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VOORWOORD
In dit welvoorziene Zomernummer 1986 Nederlands proza van Biesheuvel, Monika Sauveer en Dick Schouten, en in Nederlandse poëzie
vooral aandacht voor Karel van Eerd, L.F. Rosen en Georgine
Sanders.
Dit Zomernummer is niet thematisch gebonden en bevat vertalingen uit zeven talen, al ligt het accent op de Engelse, Italiaanse en
Russische literatuur. Het ontbreekt niet aan hoogtepunten: in Vertaald proza eren we twee eind vorig jaar overleden auteurs, Italo Calvino en Robert Graves, elk met een van hun beste verhalen; twee
brieven van Machiavelli zijn uiterst verrassend door hun informele, hedendaagse toon; en van Nabokov brengen we een voorpublikatie uit het pas boven water gekomen, laatste prozawerk dat hij,
eind 1939, in het Russisch schreef, de novelle `De tovenaar', die als
`proto-Lolita' kan worden gekarakteriseerd.
In Vertaalde poëzie weer vijfvertalingen (Brodski, Goemiljov, Mandelstam, Pasternak en Tsvetajeva) van de Werkgroep Slavistiek Leiden; -van Lermontov en Ronsard hun beroemdste gedicht; en daarnaast vier langere bijdragen: de helft van Majakovski's grote gedicht
`Mens', waarop vertaler Fondse nader ingaat in een nieuwe aflevering van zijn `Krullen uit de werkplaats' (zie Essay); een cyclus
gedichten, De Apennijnen, van Pasolini, die ook figureert in Tekeningen en op het omslag van dit nummer; vijfentwintig strofen uit
Boek II van Poesjkins `Jevgeni Onegin'; tweeëntwintig nieuwe vertalingen van Shakespeares sonnetten, van de hand van vier vertalers; en zeven vertalingen van Slauerhoffs in het Frans geschreven
gedichten.
De rubriek Anthologie moest in dit nummer vervallen; in Light Verse
zoals steeds bijdragen van Charlotte Mutsaers, Drs. P en Kees Stip,
maar ook van een drietal nieuwelingen, van Willem Wilmink en,
in vertaling, van de Tsjech Jaroslav Hutka en de Amerikaan Ogden Nash.
Tenslotte een suggestie voor onze abonnees: Geef eens een geschenkabonnement! en voor kopers van ons blad: Abonneer u!
Redactie

Nederlands proza

Probleem van onsterfelijkheid
en schoenen
J.M.A. Biesheuvel
Nu het grootste gedonder achter de rug is, of, liever gezegd, juist
nog moet komen, want hoe moet de toestand waarin ik nu verkeer,
ooit aflopen? moet ik mijn verhaal maar eens vertellen. Ik heb namelijk mijn leven lang last gehad van een voorspellende droom. Op
heel jeugdige leeftijd had ik de droom al, nu heb ik hem nog, in het
buitenland heb ik de droom vaak gehad, maar vaker natuurlijk gewoon thuis. Die droom ging en gaat als volgt: ik ben een man van
zevenenveertigjaar, ik woon in Leiden, er is een treinlijn regelrecht
van Leiden naar Amsterdam. De trein stopt in Nieuw Vennep, in
Hoofddorp, onder het vliegveld Schiphol, hij stopt vervolgens in
Amsterdam-Zuid en dan bij Amsterdam RAI. Op een gegeven moment in de werkelijkheid van alledag kwam die lijn er inderdaad en
ook had hij een halteplaats onder het vliegveld Schiphol. Ik werd
toen al een beetje bang, want ik was nu eenmaal gewoon om van
Leiden naar Amsterdam via Haarlem te reizen. Veronderstel dat
u altijd, in ieder geval vaak hebt gedroomd dat in het jaar 1992 de
maan op de zon valt en het komt nog uit ook! Ik ben bang, ik sidder op mijn stoel en durf haast niet verder te schrijven. Nee, u gaat
dit niet meteen aan, maar ik ben er kapot van. Het vreemde is ook
dat de droom is uitgekomen nadat ik zestien jaar lang angstbuien
heb gehad. Die buien bestonden uit verbazing, vertwijfeling en
vrees. Het hoofdmotief van zo'n bui was het gevoel, dat door geen
redelijk mens uit mijn bewustzijn of verstand kon worden weggepraat, dat ik allang dood was. Alles lijkt zo gewoon. Eva doet het
huishouden, de poezen leven nog, mijn schilderijen komen niet tot
leven, de boeken in de boekenkast zwijgen stom, de sterren staan
's nachts op hun gewone plaats, overdag schijnt de zon, de egels laten zich bij daglicht niet zien, mijn schaar knipt even goed als vroeger. Maar één ding zit me erg dwars en daarmee bedoel ik niet dat
God misschien niet bestaat, dat het heelal misschien maar bedrog
is, dat je eigenlijk niemand hoeft te geloven, dat niets waarde heeft.

3

Op een dag werd ik wakker en dacht: ik neem wel waar, maar ik
leef niet, ik ben er eenvoudig niet maar denk me alles in. Ik ben altijd
dood geweest, ik ben dood geboren en op het moment dat ik sterf
leef ik rustig door, ik zal alleen maar een pilsje drinken en zeggen:
'Daar gaat ie weer.' Tijdens die angstbuien maakte alles me bang,
alles joeg me ontsteltenis, verbazing, afschuw en vrees aan. Veronderstel dat je mensen hoort praten, hoort lachen, muziek maken,
je ziet ze golf spelen en naar kantoor gaan, bomen groeien, insecten kruipen over de grond, mollen en wormen en wortels zijn in de
aarde. En dat alles is een gevolg van jouwangstbui. Er is eenvoudigweg geen leven, er is geen dood. Er is alleen verschrikking en een
enkele keer moetje van de zenuwen gieren van de lach. Mensen hebben me wel eens gevraagd: 'Hoe benje toch zo geworden?' Ik kan
en kon daar geen antwoord op geven. In de droom (die ik bezig was
te beschrijven) stopt de trein in Nieuw Vennep, ik ben zevenenveertig jaar en reis in mijn eentje met de trein van Leiden naar Amsterdam Zuid met de trein die onder het vliegveld Schiphol doorloopt.
Ik kijk in Nieuw Vennep altijd uit het raam en zie een weelderige
vrouw van een jaar of dertig staan, een beetje een hoerig type vrouw,
wit maar verleidelijk gezicht, donkere ogen, mollige kleine handjes, ze draagt glanzende grijze kousen, schoenen, rood, met een hakje, ze draagt een bontmantel, heel glanzend, ze heeft een vracht
hoofdhaar, donker-zwart haar, een échaufage van haar, een volle
rode mond, een klein poedeltje in de armen. En ol Zou ik haar grote,
goudkleurige ringen mogen vergeten? Ringen om de enkels, om de
polsen, ringen aan het oor, het goud glinstert je toe door het zwart
van het krullerige haar. Bij de naam 'Nieuw Vennep' denk je niet
meteen aan zo'n vrouw. Goed, ze stapt in en gaat tegenover me zitten. Ik ben verlekkerd op die vrouw, maar ik laat het niet meteen
merken. Ineens kijk ik verbaasd op en zeg: 'Toen ik zevenendertig was heb ik in de trein, reizende door de Balkan, een prachtige
vrouw ontmoet, die veel op u leek, ik was verliefd op haar, ze heette
Rosa Schwarzkopf.' (Ik ben nooit in de Balkan geweest en heb nooit
zo'n vrouw ontmoet, ik ken haar alleen maar uit mijn dromen en
voor het eerst zie ik haar op het nuchtere perron van Nieuw Vennep.) 'Ik ben Rosa,' zegt ze glimlachend en slaat haar ene been over
het andere, 'ik weet wel dat jij Sergéej Iwánowietsj Troebetskój bent,
ik herinner me dat je in 1939 in Odessa bent geboren, zeg wist je
niet. .. ,' en ze begint nog vriendelijker te lachen. (Ik ben in Schie-
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dam geboren en ik heb die Russische naam niet, maar het geboortejaar klopt.) We zitten een tijdje te praten en dan zegt Rosa: 'Gemacht, dan stappen we allebei in Zuid uit, we gaan bij mij thuis thee
drinken, daarna eten we bij Dikker en Thijs, jij betaalt natuurlijk,
daarna gaan we naar Richter luisteren in het Concertgebouw, ja ... ,
en dan, vannacht? ach, dat zien we allemaal vanzelf, zulke dingen
moet je niet afspreken.' Ze likt haar bovenlip af en geeft me een
knipoog. Omdat ik in de droom altijd toevallig naar buiten kijk zie
ik over het perron onder het vliegveld Schiphol een konijntje rennen, het heeft een vlaggetje op zijn rug en daar lees ik op: 'Troebetskój, als ikjou was zou ik hier uitstappen.' Ik heb nooit gehoor
gegeven aan de wenk van het konijn. Ik verlangde zo naar die
vrouw. De trein begint weer te rijden. Rosa zet het poedeltje naast
zich neer en zegt: 'Excuseer me een ogenblik, Sergeej.' (Minoetoetskoe, Sergeej.) Maar ze doet niets en mompelt, terwijl ze in haar tasje
begint te graaien: 'Ik had toch sigaretten bij me?' Ik kijk haar aan
en denk: ik heb alleen sigaren. De trein dendert de tunnel uit en is
weer op de begane grond. In de verte stijgt een vliegtuig op. Hoe
grappig weerspiegelt en schittert het licht van de zon op de neus van
het reusachtige toestel. Dan wordt de trein uit de rails geslingerd,
hij ontspoort gewoon. Ik, Rosa en tweeëntwintig mensen die bij ons
in de buurt zitten komen om het leven.
Een paar jaar geleden is de treinlijn er echt gekomen. Ik ben er
allang aan gewend. De droom had ik de laatste tijd nog, maar alle
mensen hebben dromen die zich herhalen. Toch ben ik een keer erg
geschrokken toen mijn vrouw tegen me zei, ze keek op vanuit de
krant: 'Er komt een directe spoorverbinding tussen Leiden en
Amsterdam. Hij zal rijden via Schiphol.' Dood, dit hele verhaal wemelt van dood en tegelijk ademt het er een vage, vermoeiende en
krankzinnige afwezigheid van. Het is nu juli 1986 en twee jaar lang
heb ik geen buien meer, geen angstbuien ken ik meer. Ik was er toen
zo vast van overtuigd dat ik dood was, dat, als ik een bui had, ik bij
het oversteken expres onder een auto of vrachtwagen liep. Ik hoorde
dan wel het gierend gepiep van het remmen maar dacht thuisgekomen, wanneer ik met een slaappil in bed lag: 'Natuurlijk ben ik
dood.' De laatste tijd gaat het beter. Een goede psychiater zou me
misschien binnen twee maanden van het idee af hebben kunnen helpen maar nu niet meer. Nu is het juist: 'Ik leef en ik zal niet
sterven ... '
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Acht dagen geleden, op een maandagmiddag, besloot ik om met de
trein naar Amsterdam Zuid te gaan. Ik wilde daar de tram nemen,
namelijk lijn vijf om naar een vriend te gaan. Het was voor mij een
vrij gewone dag. Ik was niet bijster zenuwachtig. In Nieuw Vennep aangekomen keek ik uit het raam en zag Rosa staan, de vrouw
uit mijn dromen. Ze had de bontjas aan en het poedeltje had ze bij
zich. Ze stapte in en kwam tegenover me zitten. Het gesprek verliep zoals ik het zo vaak heb gedroomd. Toen de trein enige tijd bleef
staan op het station Schiphol, keek ik uit het raam en zag niét het
konijntje met het vlaggetje, dus dacht ik: Ik stap op Schiphol uit,
ik stap hier uit! Lafaard! onnoemelijke lafaard die ik was..., ik aarzelde en sprak tegen Rosa: `Ik heb hier een afspraak, liefje, neem
me niet kwalijk, misschien kom ik over twee uur naar je toe.' Ik gaf
haar niet de gelegenheid om een woordenwisseling met me te beginnen: ik rende meteen de trein uit en was een minuut later in het
koepelvormige gebouw op de begane grond van het vliegveld waar
de kaartjes worden verkocht, ook sigaren, parfum, schoenen, pennen, dure broeken en telelenzen kun je daar kopen. In het midden
van het pleintje waarοmheen de reisbureaus, de winkels en het kaartjeskantoor van de Nederlandse Spoorwegen zijn gevestigd, bevond
zich een schraag. Op die schraag zat een man zonder benen veters

te verkopen, een aardige paradox, ik wilde op hem toelopen toen
het gerucht mijn oren bereikte: de trein is uit de rails gelopen,
tweeëntwintig mensen en een hoerige vrouw of een filmster zijn om
het leven gekomen. Ik kon niet denken. De man op de schraag zei
tegen me, terwijl hij een bosje veters boven zijn hoofd hield: `Dat
ken niet kapot, dat ken nooit kapot.' Hij had een echt Amsterdams
accent: `Die veters kejnne nooit kapojt.' Zijn woorden denderden
in mijn hoofd na: `Kan nooit kapot, blijft altijd bestaan, blijft kijken, luisteren, waarnemen, bereikt nooit de doodkist.' Aanvankelijk troostte ik mezelf nog: `Ik heb die droom zo vaak gehad en nu
lijkt het of ik de enige kans op mijn dood heb verspeeld, maar ik ben
pas zevenenveertig en tegen de tijd dat ik in de tachtig of in de negentig ben, zal ik gewoon sterven, natuurlijk zal ik gewoon sterven,
net als iedereen.' Toch was ik een beetje bang en voor de zekerheid
reisde ik naar huis. Ik vertelde Eva niets van het voorgevallene.
Maar toen we die nacht naar bed gingen zei ze: `Er is vandaag een
trein ontspoord tussen Schiphol en Amsterdam, heb je daar geen
moeilijkheden van ondervonden? Wat een geluk dat jij niet in die
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trein zat. Heb je er niets van gemerkt onderweg? Er was onder de
doden ook een filmster. Ze heette Rosa Schwarzkopf.' `Nooit van
gehoord, ik heb zo'n slaap,' zei ik. `Waar ga je slapen?' vroeg Eva,
`op je eigen kamer of kom je gezellig bij mij?' Ik zei dat ik liever op
mijn werkkamer wilde slapen. Ik kuste haar goedenacht en waste
me, ik kleedde me uit en ging naar bed. Ik heb maar één paar schoenen en die zette ik bij het voeteneind van het bed op de grond. Vaak
kijk ik met plezier naar mijn schoenen: ze zijn mooi, dit paar is net
als het vorige, op de vorige schoenen, instappers, heb ik acht jaar
gelopen en met het grootste plezier. Als de schoenen versteld moeten worden, blijf ik twee dagen thuis. Met deze instappers ga ik nu
alweer vierjaar door het leven. Het zijn moderne, vlotte schoenen
van het merk Aigner en ze zijn vrij duur bij de aanschaf. Voor de
grap zeg ik altijd: 'Alsje met een vliegtuig reist kijken de stewardessen alleen naar je schoenen. Draag je dure schoenen, dan krijg
je een extra prettige behandeling.' Ik haalde me van alles in mijn
hoofd voor ik insliep. Om drie uur had ik de slaap nog niet te pakken. Ik stapte uit bed en drentelde door mijn kamer. `Natuurlijk zal
ik sterven,' dacht ik. Ik inspecteerde mijn vertrek maar alles leek
normaal. Op mijn bureaublad was niets veranderd, de boeken stonden net zo in de kast als anders, mijn kleine zakbijbel was geen millimeter verschoven. Ik nam nog een slaappil en ging weer naar bed.
Ik moet rustig in slaap gevallen zijn. De volgende dag werd ik om
tien uur wakker. Ik waste me, poetste mijn tanden en kleedde me
aan Voor vandaag wilde ik een extra modern pak aantrekken.
Tenslotte stond ik geheel gekleed op mijn sokken voor het bed. Mijn
voeten zochten de schoenen. Het waren vreemde schoenen die ze
vonden. Ik onderzocht ze misschien een half uur en kwam tot de slotsom dat het sandalen waren zoals Romeinse soldaten ze in de tijd
van Hannibal hebben gedragen. Mijn eigen schoenen waren nergens
te vinden! Iemand, wie? moest de schoenen toen ik sliep verwisseld
hebben. De krankzinnigheid wordt in onze familie doorgegeven als
een tube tandpasta, alleen gebruiken we allemaal onze eigen tandenborstel. Mijn broer is wild en opvliegend, mijn zuster is geestelijk
achtergebleven, mijn vader was mensenschuw en flink melancholiek. Twee van mijn grootouders waren krankzinnig. Ik kleedde me
weer uit, trok mijn pyjama weer aan en ging weer naar bed. De
merkwaardige schoenen verstopte ik onder het bed. Ik wilde Eva niet
laten schrikken. Ik hoopte erop de volgende dag mijn schoenen weer
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terug te vinden, hoewel ik moet zeggen dat de soldatensandalen me
uitstekend pasten, het leek wel of ik er al jaren op gelopen had! Eva
begreep dat ik ziek was en kwam me eten op bed brengen. Ik wist
niet precies wat ik moest zeggen toen ze vroeg waar ik last van had
en zei: `Angst.' De nacht daarop hoorde ik steeds de man zonder
benen zeggen: `Kejn niet kapojt.' Toch moet ik heel goed geslapen
hebben. Ik werd wakker en wendde het eerst mijn hoofd naar het
plekje grond bij het voeteneind waar ik mijn schoenen hoopte te vinden. Er stonden nu schoenen zoals een hoge ambtenaar ze misschien
in Zweden in de jaren dertig droeg. Hoge zwarte glimmende schoenen met veters. Ze roken een beetje naar wierook, gebakken varkensvlees, verbrande mest en ook naar kruit. Misschien een generaal in burger? Een admiraal in burger? Weer verstopte ik de schoenen en bleef in bed. Steeds 's morgens andere schoenen! De achtste
morgen dat ik wakker werd, dat was vanmorgen, het is nu dinsdag
en ruim een week later dan het begin van mijn verhaal, vond ik een
soort sandalen, ik hou helemaal niet van sandalen en dan waren deze
nog erg futuristisch van vorm en het materiaal beviel me helemaal
niet. Het was geen plastic en ook geen nylon. Ik begon te denken
dat het wel een materiaal kon zijn dat pas over honderd of tweehonderdjaar zal worden uitgevonden. Ik wikkelde een deken om mijn
pyjamabroek en trok de sandalen aan. De deken hing af tot op de
grond. Ik wilde Eva nu eenmaal niet bang maken. Op mijn kamer
belde ik een taxi en toen hij kwam rende ik het huis uit. `Wat heb
je onder die deken?' riep Eva me hard na en ik antwoordde angstig:
`Ik heb nog koorts.' Op kantoor aangekomen belde ik mijn beste
vriend op het terrein van het academisch ziekenhuis: Piet Cambier.
Hij zei: `Je moet even langskomen, man, ik heb hier een zekere
Flynn op bezoek en dat is internationaal gezien de grootste materiaalkenner die je je maar kan voorstellen. Kom even langs, dan
drinken we gezellig met zijn drieën koffie.' Ik ga vaak bij die Piet
Cambier aan omdat hij met elektronenmicroscopie heeft te maken
en de oervormen van het leven boezemen mij belang in. Ik was een
kwartier later bij hen. Ik dronk koffie met de twee mannen en probeerde mijn schoenen te verbergen. Ik vroeg aan de mannen of zij
met mij wilden bidden. En Flynn zei: `Dus u weet niet of u levend
bent of dood? Nou meneer, u zit hier springlevend voor me, maar
Piet en ik willen best met u bidden. Zijn de assistenten al klaar met
de coupes van dat nylon vat, Piet?' Wij baden ongeveer een kwar-
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tier. Mijn voeten kwamen ongemerkt onder het tafelkleed en de deken uit en Flynn keek ernaar. Ineens zei hij `Amen' en vroeg mij:
`Hoe komt u toch aan die schoenen, Mister Biesheuvel?' Ik loog dat
ik ze gekregen had. Ik moest mijn schoenen uittrekken en Flynn keek
er erg verbaasd naar. Ook Piet begreep niets van het materiaal waarvan de sandalen gemaakt waren. Ze probeerden er coupes van te
maken maar nog niet de kleinste schilfer liet los van de schoenen.
De mannen gebruikten het hardste en het scherpste snijmateriaal
maar de schoenen wilden niets van hun geheim prijsgeven. `Hm,'
peinsde Flynn, `je kunt zo'n schoen natuurlijk niet in zijn geheel in
de microscoop stoppen?' Piet peinsde een hele tijd en keek mij verbaasd aan. Ik zei dat de schoenen heel soepel om mijn voeten zaten en werd bang. `Geen nylon, geen plastic, geen paleen, als dat
al is uitgevonden,' zei Flynn bars, `hoe komt u toch aan die schoenen?' vroeg hij weer en liet zijn vraag volgen door: `Wij hebben nu
met u gebeden, dat doe ik nooit op mijn werk, ook niet thuis, ook
niet in bed, staat u me de schoenen voor een week af, want hier moet
ik het mijne van hebben. Ik begreep al tot wat voor een conclusie
hij zou komen als hij mijn schoenen zo lang had onderzocht en
dacht: `Rare grapjes.' Ik ontrukte me aan de greep van de twee
mannen en rende naar mijn kantoor terug. Ik voorvoelde de oplossing van het raadsel al. Ik droeg griezelige waanzin. Op mijn kamer aangekomen barstte ik in tranen uit. Ik droeg iets van de wanzin uit een heelal waaruit een gek het begrip `tijd' had weggenomen.
Die ik over eeuwen zal zijn was ik vier jaar voor mijn geboorte al!
Merkwaardig, dat het niet ingaan op het vriendelijk voorstel van een
verleidelijke vrouw tot overspel, kan leiden tot een dergelijk probleem van niet sterven en schoenen!
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Huís en hemel*
Monika Sauwer
De tuin achter het grote huis aan de Haverkade had een kind bar
weinig te bieden. Een op enkele hoogzomerdagen na zinarm stuk
verzuurde grond, bedekt met grind dat eruit zag alsof je het door
een vergrootglas bekeek. Nee, dit was geen grind meer, dit waren
keien. Onmogelijk zelfs voor geharde kindervoeten om hier ongeschoeid rond te lopen. De altijd vochtige aarde onder de stenen rook
naar bagger, net als de zwarte Guuwvliet, pal achter het houggepunte tuinhek.
Naast het keienveld, tegen de hoge, up een paar wc-raampjes na
blinde muur van het buurhuis, een bejaardeninstelling, was een perk
aangelegd, van het grind gescheiden door rechtop in de grond gestoken dakpannen. Een bloemloos perk. Alleen varens en mosbanken
voelden zich hier thuis. In de tuin stonden twee bomen. Geen klimbomen. De ziekelijke perelaar, die zich kromde tegen het muurtje
van de binnenplaats, was te koppig om echt dood te gaan. Laat in
de zomer stond hij zijn magere oogst af aan Boet, met zijn ladder
en emmer. De boom gaf zijn vruchten niet van harte. De smakeloze peertjes vol wormbeten wilden de takken nauwelijks loslaten.
Een halve emmer vol, zo'n drie maaltjes stoof. De kastanjeboom,
gedrongen tegen het smeedijzeren hek aan de vliet, was daarentegen kerngezond. Zijn wortels zogen alle beschikbare kracht uit de
tuingrond, zijn kruin onthield de tuin vrijwel alle zomerzon en
spiegelde zich fier in het spekgladde wateroppervlak.
De lente gaf de boom opdracht tot de aanmaak van duizenden
dieproze kaarsen. In de zomerweken beloofden de groene bolsters
Celia een rijke kastanjeoogst voor de herfst. Maar wat doet een klein
meisje met de ruodglanzende kostbaarheden, nog vochtig van het
binnenste van de bolster? Ze raapt ze op, ze wrijft ze langs haar truitje, blaast erop, staart ernaar, vol hartzeer um dingen die alleen
maar mooi zijn. Eens had ze boos met een scherp keukenmesje een
kerf in zo'n gladde kastanjehuid gegeven, een snelle wanhoopsbeet
in het wrange witte vlees gedaan en was toen huilend met samengetrokken mond naar de waterkraan gerend.
Kastanjes rapen, koesteren, laten vallen, en dan toch weer de sma. Fragment uit de gelijknamιge, bij Uztg. Contact te oerschenen roman
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delijke verveling. Kinderen horen zichzelf leuk bezig te kunnen houden, daar was ze van doordrongen.
`Wat heb je gedaan vanochtend, kind?' riep haar oma vanuit de
serre. `Fijn gespeeld?' `Ja oma.' Celia had haar zelfopgelegde karwei, het met een sterk stokje verwijderen van de mosrichels tussen
de natuursteenschotsen van het serreterras, al uren eerder voltooid.
Een kerkklok sloeg twaalfkeren. Nog een halfuur verlammende ledigheid voor de middagboterham. Alleen Boet kon nu uitkomst
bieden. Ze luisterde gespannen of ze zijn geneurie in het achterhuis
kon opvangen. Daar verscheen hij al, stapte door de keukendeur
over het plaatsje op haar af. Zijn helderwitte haar, zijn kraakschone
witte jas. Het spreekuur zat er op. `Daar heb je een hoop mooie
kastanjes bij elkaar,' zei hij opgeruimd. `Daar moeten we maar eens
iets mee gaan doen.' We! We uit zijn mond beloofde altijd veel goeds.
`Kom maar es mee naar de pieskokerij.'
De pies van de patiënten werd niet echt gekookt, zoveel wist Celia
wel, maar ze hield van het woord, zin woord voor zin domein: een
smal rommelhok op de eerste verdieping naast de wc. Daar was het
aanrecht waar de flessen pis op hun beurt stonden te wachten. Sommige mensen hadden een volle melkfles ingeleverd, omdat een kleinere fles hun hele ochtendplas niet had kunnen bevatten. De flessen en flesjes waren vaak degelijk verpakt in bruin papier, met soms
nog een stuk touw eromheen of een strook papieren plakband waarop de zieken hun naam en adres hadden geschreven.
Celia had die ochtend vroeg zelf de flessen uit handen van de patienten of hun familieleden mogen aanpakken aan de voordeur. Ze
had ze in volgorde van binnenkomst op de dekenkist in de marmeren gang gezet. Een lange rechte rij aan de voeten van een door Boet
zelf opgezette vos. De vos keek onbewogen uit glazen ogen, zijn rugvel was ongeschikt om te aaien, stroef en stoffig.
Iedere keer als de bel door de gang galmde maakte haar hart een
sprong: een patiënt! De patiënten moesten met de grootst mogelijke hoffelijkheid behandeld worden. Ze zouden eens naar een ándere
dokter lopen. `Alstublieft, meneer.' `Dank u wel, mevrouw.' `En
als u hier even uw naam en adres wilt opschrijven.., graag... dan
zal de dokter zien of hij vanmiddag nog kan langskomen.' Mensen
die geen telefoon hadden waren erg verlegen, merkte Celia. Ze wees
ze op een leitje met griffel aan de muur naast de voordeur, keek geërgerd toe als een oude man met veel te grote hanepoten de halve lei
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bedierf, want er moesten nog meer namen bij! Boet was erg in trek,
dat was haar trots.
Het aanrecht in de pieskokerij was tegelijk werkbank. De laden
puilden uit van klosjes touw, schroeven, moeren, spijkers. Boet pakte
een kleine handboor en een vers rolletje vliegertouw. `Hoe lang wou
je dat ik de kastanjeketting maakte?' `Tot hier,' zei Celia en wees
het midden van haar ribbenkast aan.
Een week later, weer terug bij haar moeder, had de ketting alle
glans verloren. Driftig poetsen met wollen vestmouwen wilde allang
niet meer helpen. Natte zoenen evenmin.
Vroeg invallend donker was een van de aantrekkelijkheden van de
herfstvakantie. Na de vette en zoute avondmaaltijd, zijn kop koffie, sigaret en een stukje krant wist Boet nog even tijd voor het meisje
te maken. `We maken nog effe een ommetje, moeder,' zei hij tegen
oma Lien. `Vooruit dan maar. Maar denk eraan, voor achten thuis.
Acht uur kinderbedtijd.' Buiten op de Haverkade rook het zilt alsof de zee veel dichterbij gekomen was. `Dat komt omdat ze gespuid
hebben,' verklaarde Boet. `Dan zetten ze de sluizen open en dan
wordt die hele vlietentroep 'ns lekker doorgespoeld.'
Uit zijn gezichtsuitdrukking bleek dat hij deze maatregel meer dan
goedkeurde. Celia keek verrukt naar hem op. Zijn witte haar lichtte
op onder een straatlantaarn, de hemel boven het havenstadje was
violetbruin. Ze klommen langs de hoge stenen trap de dijk op. Onder de dijk was de sluis, nu gesloten met houten deuren van een halve meter dik. Als Celia haar nachten doorploeterde met hazeslaapjes,
nachtmerries en wakkerliggen met wijde droge ogen, wist ze zich
beschermd door de zware dijk aan het einde van de Haverkade, door
de machtige sluisdeuren, die zich ook 's nachts wel openden om een
vrachtschuit met ploffende motor het slapende vlietland binnen te
laten. De nachtboten waren Celfa's reddende engelen. Ze hield van
ze, net als van het ochtendlijk hoefgetrappel van het melkboerenpaard en het matineuze gespetter van Boet in de badkamer naast
de logeerkamer.
Tijdens het wassen neuriede hij zijn lied. Het lied van de eeuwige wederkeer: `Draaien, draaien, altijd maar draaien in het rond.'
Soms brak de melodie even als hij de zeep kwijt was of een handdoek zocht. Maar moeiteloos ging het daarna verder, precies waar
hij gebleven was. `... in het rond. Draaien, draaien...'
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Niet lang daarna sneden de eerste kreten van de versterkte telefoon door de hoge bolle gang. Het spreekuur naderde, de nieuwe
dag brak aan.
Nu, aan het eind van zo'n toch alweer een kleine eeuwigheid durende dag, was Celia gelukkig tot in haar schoenneuzen, waarmee
ze herfstbladeren had willen trappen. Maar de dijk waar ze nu overheen liepen was arm aan geboomte. Even buiten de laatste bebouwing gekomen daalden ze een smalle houten trap aan de rivierkant
van de dijk af, de polder in. Het knollenland waar Boet als jonge
branie de hazen achter de kool vandaan had geschoten. Van deze
slechte gewoonte was hij afgekomen. Wel ving hij nog snoeken en
baarzen, maar dat was vergeeflijk, naar Celia's milde oordeel.
De man hielp het meisje een hoog hek over. De maansikkel was
niet veel breder dan een afgeknipte nagel. Toen ze een minuut of
tien een smal kolengruispad hadden gevolgd waren ze uit de lichtkring van het stadje. De zoutige wind was gaan liggen. Boven hen
stond een brandschone stille hemel.
`Het lijkt verdikkie wel een vriesnacht,' zei Boet. `Weinig heiïgheid in de atmosfeer.'
Nu gaat hij me iets uitleggen over het heelal, dacht Celia. Als het
maar niet weer de schijngestalten van de maan waren, die verklaringen kon ze op de een of andere manier maar niet in zich opnemen. Wat ze zich nog wel goed herinnerde was de `maanillusie'.
Hoe het komt dat de maan vlak boven de horizon wel driemaal zo
groot lijkt als in het zenith. Er had een mooie bloedrode maan
gestaan tijdens hun laatste zomerwandeling door een weiland.
`Als je de maan recht boven je hoofd ziet denk je dat ie heel ver
van je weg staat. Bijna net zo ver als de sterren ongeveer,' had Boet
uitgelegd. `Maar als ie, zoals nu, vlak boven de horizon hangt denk
je o, die is zo ver nog niet weg. Iets verder dan de koeien en de bomen misschien. Dus zie je hem groot, maar dat is gezichtsbedrog.'
Om dit gezichtsbedrog te ontmaskeren had Boet haar een trucje
geleerd. Ze moest met één oog door het gat van haar halfgesloten
vuist kijken. Toen zag ze de maan, los van koeien, bomen en kerktorens, inderdaad als een bescheiden bol.
Nu had Boet nog iets veel mooiers voor haar. Hij pakte haar hoofd
vast en draaide het. `Hier, kijk dan, daar, nou kun je eindelijk de
Melkweg es mooi zien.' Celia keek, eerst even benauwd dat ze weer
eens een van Boets hemelwonderen niet op tijd zou kunnen oppik-

13

ken uit al die duizelingmakende sterrenmassa's, maar wat ze nu zag
was meer dan overtuigend. De `lichtende band, gevormd door miljarden, naar verhouding dicht bij elkaar staande sterren', waar hij
al zo vaak over verteld had was schitterender dan ze zich ooit had
kunnen voorstellen. `Aaah, zuchtte ze.
Ze voelde zich klein. Het was ook niet eerlijk: negenjaar tegenover al die miljoenen lichtjaren. Dat `onze zon' maar een heel
bescheiden sterretje was en zich met zijn planeten in een van de armen, dus nog niet eens in het centrum van ons melkwegstelsel bevond, wist ze van een vorige uitleg. Het melkwegstelsel waar wij deel
van uitmaken moest ze zich als een soort schotel voorstellen. Nu,
op dit verheven moment keken Celia en Boet vanuit een excentrisch
gelegen schotelplek naar het schotelcentrum. Ze werden er allebei
stil van.
Uit de vele lichtspikken aan de noordelijke hemel moest Celia nu
iets zien samen te stellen dat op `een wagen met een lange boom of
een steelpan' leek. Dat wilde niet lukken, maar ze mompelde jaja.
Nu dan, van dááraf, van de Wagen ofwel de Grote Beer af, was het
maar even verder en daar had je de Kleine Beer. In de Kleine Beer
stond een zeer heldere ster. `Dat is nou de Poolster,' stelde Boet hem
tevreden aan haar voor. Tot haar blijdschap zag Celia hem nu ook.
Ze zou dus voortaan, net als Boet, bij heldere hemel in open veld
overal en altijd het Noorden en dus ook de andere drie windrichtingen kunnen vinden. Dit alles alléén op het noordelijk halfrond,
wel te verstaan.
In het huis aan de Haverkade waren de zware goudpluchen gordijnen al gesloten voor de nacht en de uit de polders oprukkende kilte.
Oma Lien bood een vredige aanblik. Ze was, turend door haar
leesbril, onder de zalmkleurige schemerlamp met stopnaald en
maasbal-met-binnenverlichting in de weer. Maar de schijn bedroog.
`Zijn jullie nou helemaal van God los,' tierde ze. Sok en maasbal
vlogen door de lucht. Met de naald prikte ze woedend in de richting van de traag tikkende pendule. `Zien jullie dan niet dat het al
kwart over acht geweest is! Vort, vader doe dat kind in bed. Anders
is ze morgen weer hangerig en pips. Maar daar zal jj je es iets van
aantrekken! Jij, jij doet maar... Jij...'
Zoals wel vaker beantwoordde Boet haar tirade met geneurie:
`Draaien, draaien, altijd maar draaien. Altijd maar draaien in het
rond. Draaien, draaien...'
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Ver van de mannequins*
Dick Schouten
Er was geen twijfel mogelijk: de hele situatie begon bedenkelijke vormen aan te nemen. Ik lag in een greppel met een zwaar verstuikte
enkel, of waarschijnlijk zelfs met tot op het bot gescheurde enkelbanden. Ik had geen krimp gegeven bij mijn lelijke val, hoewel ik
best had mogen piepen want er was in de wijde omtrek geen mens
te bekennen. In de verte was al een paar minuten zwak gerommel
te horen. Aan de manier waarop de hemel boven mij betrok kon een
kind zien, en ik dus zeker, dat er binnen een halfuur een legendarisch onweer boven de Dominiale Bossen zou losbarsten. Deze bossen, op Schouwen-Duiveland vlak bij Haamstede en ooit eens aangelegd door een leger zielepieten, vormden normaal gesproken een
prachtig gebied. Je was daar tussen de bomen, heuvels en struiken
op nog geen kilometer van de zee. Iets verderop stond al sinds mensenheugenis een vuurtoren. Diezelfde vuurtoren zou ruim een jaar
later in geïdealiseerde vorm de ruggegraat blijken te vormen van het
volgens menigeen mooiste bankbiljet van Nederland. Met een fiets
konje daar prinsheerlijk heuvelop en heuvel af suizen, als je je tenminste niet verplicht voelde voor een paar stinkkonijnen uit te wijken. (Die onooglijke beesten hadden vele vierkante kilometers het
rijk alleen, maar ze balden zich en masse samen op de fietspaden en
dàt soort gedrag zou ik, Allesandro Lopez, niemand minder dan Allesandro Lopez, bestuderen als ik een bioloog had willen zijn.)
De grootste attractie van die bossen werd gevormd door hoge uitkijktorens die je gratis mocht beklimmen om rond te kijken of er ergens fik was uitgebroken. Al waren die torens driehonderd meter
hoog geweest, niemand zou mij in mijn greppel ontdekt hebben.
Vanuit die torens zagje in de verte wel een geheimzinnig reservaat.
Streng verboden voor onbevoegden, en dankzij die wet tegen onbevoegdheden in vele maten en soorten een paradijs voor alle vogels onder Gods hemelen. Alsje geluk had zagje immense wolken
kopmeeuwen ronddraaien, stuk voor stuk enorme meeuwen die, als
ze daar zin in hadden, met hun snavel de gemiddelde mensenschedel
• Begin van de gelijknamtge roman die dit najaar bI) Ultgevery' Bert Bakker verschY·nt.
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zo konden opensplijten.
Hoe je het ook bekeek, het was uitgesloten dat ik daar `Help!' zou
gaan roepen.
Het was lachwekkend dat niet één van die vijf figuren, waaronder notabene mijn vriendin, op het idee kwam om eens te gaan uitzoeken of er niets ernstigs gebeurd was. Ik was weliswaar vloekend
uit de armetierige vakantiebungalow vertrokken waar we nu al meer
dan een week op elkaars lip zaten, maar ze konden toch ook wel bedenken dat iemand als ik niet langer dan een kwartier haatdragend
ben. Wat voor woorden er ook gewisseld worden, `zand erover' is
mijn 'middle name'. (Kom daar maar eens om bij de gemiddelde
Nederlander.)
Na zo'n tien minuten in de greppel leek het me niet al te riskant
om nog eens voorzichtig aan mijn linkerenkel te voelen. Er was nauwelijks iets opgezwollen, maar aan de pijnscheut voelde ik wel dat
de verwonding ernstig was: de enkel had zelfs niet eens meer genoeg
reserves om opzichtig dik te worden. Dat was jammer want dan
kreeg ik straks natuurlijk weer met het soort van betweters te maken dat meteen aan aanstellerij denkt wanneer er geen opgezette
zwellichamen te bekennen zijn. Vlak na de pijnscheut was de eerste
bliksemflits te zien.
Alles begon ontegenzeggelijk bedenkelijke vormen aan te nemen,
en wel op alle niveaus. Een dikke maand geleden was ik aangenomen voor een functie die maar voor weinig mensen weggelegd is.
In films wordt deze baan altijd weer gereserveerd voor een figurant,
maar in het echt is het beroep van gevangenisbewaker de hoofdrol
bij uitstek. Alleen voor ingewijden is dit te begrijpen, voor de mensen die op de scheidslijn hebben gebalanceerd tussen twee onverenigbare werelden, mensen die aan den lijve ondervonden hebben
hoe het raakvlak tussen de onschuldige en schuldige wereld aanvoelt.
Ik behoorde tot de mensen die met een simpele sleutel de ene wereld hermetisch moesten afsluiten voor de andere wereld. (Ik liet toen
al, na een maand, in het midden welke wereld de voorkeur verdiende
en ik wist dat ik daarmee geen slecht figuur sloeg.)
Het was traditie, tenminste in de bak waar ik werkte, dat een bewaker na zijn eerste maand twee weken vakantie kreeg. Gelukkig
viel die verplichte vakantie voor mij op het einde van juli. Ik zou
geweigerd hebben om 's winters een paar weken vrij te nemen, want
alleen weke types gaan 's winters op vakantie. Na deze vrije weken
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zou het pas echt beginnen. De ware bewaker wist dat hij zich in deze
vakantie moest voorbereiden op de vuurproef bij uitstek, de baan
waarop alleen de Laatsten der Mohikanen (bij wijze van spreken)
berekend zijn.
Hoewel ik die vakantie had kunnen missen, was het volgens mij
toch niet te veel gevraagd om die weken normaal te laten verlopen.
Op geheimzinnige wijze was echter het onzalige idee ontstaan om
maar liefst met zes personen een vakantiehuisje te huren. Bovendien waren dat niet zomaar zes willekeurige figuren, maar drie
duo's, drie paartjes, bijna allemaal brave onbenullen die zich al jaren
met dezelfde minnaar of minnares ophielden, niet uit hartstocht
maar uit lamlendigheid.
Vanaf het begin werd een aloude waarheid weer eens werkelijkheid: aan het front of tijdens een vakantie onthullen mensen hun
ware aard. Wanneer je iemand uur na uur meemaakt, zodat de alledaagse gewoonten stuk voor stuk boven water komen, dan zijn er
maar heel weinig mensen die je na een paar dagen niet vervloekt
vanwege hun gezeur, kleinzerigheid, vieze gewoonten, voorkeur
voor stomme muziek, hun lijzige tempo, gesnoep, gesnurk en neurotisch gekwebbel. En ondanks hun onaangename gedrag, haalden
ze het op den duur nog in hun hoofd ook om mij ervan te beschuldigen dat ik me kennelijk alles meende te kunnen permitteren (alleen al dat dameswoord), omdat ik in eigen ogen voor een moeilijk
beroep gekozen had.
Hun hardleersheid en onbegrip bleek bovenal toen ze instemden
met het voorstel om op een avond met zijn allen naar de film Raging Bull te gaan die voor één avond in Haamstede draaide. Deze film
had ik al twee keer gezien. Ik wist dat alleen al de openingsbeelden
— een zwartwit visioen waarin Robert de Niro zich in zijn eentje,
in slow motion, warmdraait en dansend in een soort extravagante,
middeleeuwse monnikspij door de boksring gaat, in gedachten vechtend met iedereen die hem niet begrijpt — duizenden films overbodig maken. Ik wist toen ook al, kennelijk als enige, dat er grote
meningsverschillen zouden ontstaan. De discussie die zou oplaaien
tussen degenen die de film nooit meer zouden vergeten en de figuren die maar niet begrepen wat het nut was van al die natte klappen en het primaire gedrag van de hoofdpersoon, zou onherroepelijk uitlopen op een echte ruzie.
Het was tekenend voor ons verblijf dat iedereen, zelfs mijn vrien-
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din en Fedor die de film ook een goed hart toedroegen, zich uiteindelijk tegen mij keerde. Zij vertelden mij de waarheid, maar dan
komt Allesandro Lopez jammer genoeg (voor de anderen) pas echt
op dreef en voelt hij zich geroepen om geen enkel blad voor de mond
te nemen. Ik was Raging Bull waardig, Jake la Motta die in de ogen
van de rest van de wereld een kop van beton heeft, maar zichzelf
eerder ziet als iemand die nooit door de knieën gaat. Natuurlijk
meende de rest van het gezelschap triomfantelijk dat hun visie op
mij defenitief bevestigd was, omdat ik me als een achtjarige gedroeg.
Ik was een kinderachtig ventje dat ongelooflijk stoer ging doen nadat hij een goedkope film met een nog goedkopere, stoere held had
gezien. (Tja, zo kun je het ook bekijken.)
Ik lag als een aangeschoten atleet in de greppel en ze lieten mij
aan mijn lot over. Niet alleen dat vijftal, niet alleen boswachters of
toeristen die zich op normale dagen bewusteloos wandelden in de
rijke Dominiale Bossen, maar zelfs konijnen, meeuwen of mieren
kwamen niet eens poolshoogte nemen.
De gemiddelde Nederlander zou met grote ogen paniekerig om
zich heen gaan kijken, maar ik keek eens naar mijn sportbroekje,
mijn ontvelde scheenbeen en mijn twee enkels die er ogenschijnlijk
allebei even ongeschonden bij lagen. Vervolgens ging ik op mijn gemak op mijn rug liggen. Ik voelde me op mijn plaats, te midden van
zoveel natuur, onder een donkere, woeste hemel en in de nabijheid
van de zee. De vuurtoren beantwoordde de bliksemflitsen nu waarschijnlijk al met zijn ideaal zwiepende lichtbundel en ik besefte ineens dat het me compleet onverschillig liet of ik binnen een paar minuten al of niet doormidden gekliefd zou worden door een bliksemstraal (of desnoods door een dolgeworden kopmeeuw). Iemand
als ik gaat niet liggen jammeren wanneer het zijn tijd is, maar gaat
ontspannen babbelend, als de ongeëvenaarde Petronius, zijn laatste
momenten tegemoet. Het zal duidelijk zijn dat ik er al helemaal niet
over in zat dat ik binnen een kwartier tot op mijn ziel doorweekt zou
zijn.
Vlak voordat ik ontdekt zou worden door twee echtparen die daar
op hun sportfietsen voor het onweer probeerden uit te vluchten, vlak
voor die ontmoeting leverde ik weer eens het bewijs dat daar niet
de eerste de beste in die greppel lag. Terwijl ik ondanks de gloeiende pijn in mijn enkel probeerde om mijn been te ontspannen, bedacht ik zomaar uit het niets dat Raging Bull zeer veel te maken had
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met Orlando Furioso (de Razende Roeland), het zestiende-eeuwse Monument, bij elkaar geschreven door Ludovico Ariosto. Ik zag een
verband dat nog nooit iemand gezien had, zelfs Martin Scorsese niet
of Ariosto. Jake la Motta en Orlando, allebei de Idee van de Koppigheid verbeeldend... Jake die door zijn volmaakte jaloezie in de
meest minuscule aanwijzingen al het bewijs ziet dat zijn vrouw hem
bedriegt en Orlando die zelfs een zee aan tegenbewijzen trotseert
waarmee de ontrouw van zijn geliefde onderstreept wordt. Onvermurwbaar, tot de dood erop volgt.
Even onvermurwbaar als de absolute kloof die er bestaat tussen
mensen die de gevangenis wel aan den lijve ondervonden hebben
en de mensen die de gevangenis alleen maar van horen zeggen kennen, of via documentaires en interviews met ter dood veroordeelden. Even ondoordringbaar als een gevangenismuur. De buitenwereld komt er niet in en wie binnen zit is losgezongen van heel die
bende, van alle figuren die denken dat zij geen enkele wet overtreden hebben.
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Nederlandse ρoëzie

Kerkers
Karel van Eerd
Le noir cerveau de Piranèse
Est une béante fournaise
où se mitent l'arch et le ciel,
L'escalier, la tour, la colonne;
où croit, monte, s'enfle et bouilonne
L'incommensurable Babel.
V. Hugo, `Contemplations, Les Mages'
E chi non la ritrουerà nelle cloache...?
G. B. Piranesi, `Della Magnificenza ed
Architettura de' Romani'
Non ho fede che in questo
G.B. Piranesi
Adieu, nuit, que je fus, ton propre sépulcre
S. Mallarmé, `Igitur'

Kerkers
Zijn brein is een gapend fornuis,
waarin de wanhopige fabel
van het technisch vernuft van Babel
zichzelf opblaast. Toren, trappenhuis,
boog, zuil, gewelf, hemel, martelkruis,
alles is één. Een takelkabel
maakt voor zijn droom commensurabel
het bang heelal van zijn zielekluis.
Wie zich zonder achterdocht verhief
in deze ontgrensde ruimte, valt
neer in een duizelende vrille.
Vanuit een nabije toekomst schalt
een klaroen tegen een Bastille
van slavernij zonder perspectief.
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Aanzoek
Schetst hij het morsige Koeienveld,
komen in toga de vaderen
naar de Curia vergaderen.
Dan ziet hij, tunica, gouden speld,
de Quirietendochter, welgesteld,
bedeesd naast haar vader naderen.
Zij moet zijn bestaan omkaderen;
er is ook een bruidsschat, wordt verteld.
Binnen vijf dagen verwerft hij de gunst
van haar, de familie en Papa:
oppertuinman bij prins Corsini!
Haren als van een Lucretia,
ogen git: Angela Pasquini!
Haar naam garandeert zijn zwartste kunst.

Romeinse antiquiteiten
Bekijk de eigen aard en het doel
van de Romeinse aquaducten,
het geheel, de onopgesmukte
details: wie onttrekt zich aan 't gevoel
dat eeuwige schoonheid uit het koel
vernuft van ingenieurs (geen drukte:
solide, veilige constructen)
geboren wordt, niet uit droomgewoel?
En de cloaca, Rome's riool:
dat het ook daar niet aan schoonheid schort
ziet iedereen! Schoonheid te over!
Als hij zich nu op ruines stort,
snoeit hij het rijk barokke lover
en bouwt zijn plaat naar de oude school.
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Kerkers II
De laatste toets aan de laatste plaat:
er zullen stenen spreuken prijken.
Hij plaatst een stèle, die laat blijken
dat hij beseft dat kerkers het kwaad
bestrijden, omdat in 's Pausen Staat
VOOR MISDAAD EN SLECHTE PRAKTIJKEN

geen vrees mag bestaan en de rijke
rijk moet zijn: dat komt ook hem te baat.
Zijne Heiligheid, in travertijn,
hij, met zijn bladen in folio,
creëerden een thuis voor eigen zonde.
Ben bello, beautiful, schön, très beau:
voor pelgrims, die het prachtig vonden,
drukte hij voortaan op duur velijn.

t 9 november 1778
Ongelovig, stoïsch sterven. Rust,
maar nietsdoen niet is zijner waardig.
Zijn hand blijft tot het laatst toe vaardig,
en in plaats van dat hij ze nu kust,
vermaant hij zijn zonen dat niet lust
naar roem doch arbeid groot maakt. Aardig
niet, vooral niet beklagenswaardig,
vraagt hij om 't ene dat pijn nog sust.
Samen bekijken ze nog één keer
— nu moeten zíj het voor hem gaan doen —
de schetsen, ontwerpen en platen.
Hij wenst in vredesnaam geen sermoen;
zijn Livius; men moet hem laten;
Livius gelooft hij en niets meer.
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Kerkers

III

Nacht was ik en van de nacht het graf,
maar waar mijn schimmen overleven
ben ik vrij van eeuwig streven.
Het lot dat mij met een hart omgaf
heeft mij aan 't eind van de trap de straf
kwijtgescholden. 't Is om het even:
eeuwig duurt na vandaag dag zeven,
ook de laatste staat is af nooit af.
Ongeboren was ik zelf zo'n schim,
ongeschapen, in tijd voor de tijd:
ik zou daar willen wederkeren.
Maar ik die mijn heelal heb ingedijd
in bronloos licht, kan mij niet deren
nu ik de laatste treden beklim.
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Episode
Marko Fondse

Wat een bespottelijk gezicht — een oude man
die zijn poreuze botten hoog de takken
in waagt, of hij misschien de kat bereiken kan
ver in de kruin, waaruit hij neer zal smakken
lang voordat hij zijn lieveling kan pakken.
Hij is gewaarschuwd, weet er alles van:
Huisdier en ouderdom zijn ongemakken.
Iets verder en er is geen weg terug. Wat dan?
Wat jonge mensen kijken toe en nietsen,
gerieflijk hangend op hun motorfietsen,
op weg naar 't strand van Ostia of Zandvoort.
Geroepen komend geven zij geen antwoord.
Hoe zal ik aan dit boos gezicht ontkomen?
Wat deugt hier niet, de dromer, of zijn dromen?
(Hydra, juni 1986)
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Twee gedichten
Caro Pieck

Op bezoek in de gevangenis
Jackson, USA 1980

Glimmend, dreigend, raamloos en nog stil
ligt het gevang beklemd in zonnestralen
en hekken die het land bepalen.
Daar leeft de vriend die ik bezoeken wil.
De wachttoren voor de ingang is wit,
bemand, bewapend. Een metalen stem vraagt
wie ik ben, voor wie ik kom. Met klem
klinkt het bevel niets mee te nemen wat verboden is.
De zware deur zoeft open. Schuw schuif ik
voor de eerste keer een bajes in.
De gang is kaal en koel. Achter me sluit
de vastgeklonken deur buitenwarmte uit.
Zodra paniek me ruimte laat, vervult me het begrip:
nu ben ik één met het vluchtgevaarlijk gajes.
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Het einde van het bezoek in de gevangenis

Bezoektijd is voorbij verklaard, zij die blijven
brengen die gaan naar een bewaakte binnendeur,
daar inhaleren ze de verleidelijke geur
van vrijheid in hun opgesloten lijven.
De traliedeur gaat dicht. Ik kijk om. Hij niet.
Langzaam loopt hij naar zijn cel terug.
Al wat ik zie is zijn vermoeide rug. Vermoeid?
Hoe durf ik. Hij is een macho van graniet.
Wij komen achter binnen, had hij verteld.
Hij was verbaasd dat er vóór bomen waren.
Bomen en vogels, daar was hij nogal op gesteld.
Hij zei: nooit zie ik hier een vogel overkomen.
Misschien voelen ze de angst. En ons geweld.
Ik zie ze wel eens op de tv. En in mijn dromen.
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Vier gedichten
L.F. Rosen

De boeienkoning
Met zijn stalen halsband, ooglap en geoliede,
met pigmentvlekken bepoederde schedelhuid
leek in onze ogen Charlie van een ruig, oosters ras.
Hij beweerde met succes dat hij de zoon van de
keizer van China en overzeese gebieden
was. Was soms zijn adem niet naar 's lands wijs gekruid
en die om zijn vaagheid des te chineser pas
een hard bewijs? En kende hij niet allerhande
uitheemse scheldwoorden? Hoeveel chinese schranderheid
toonde hij niet door alle keren te ontsnappen
ofschoon gevat in klemmen, kluis en jutezak!
O de branie wilde zelfs aldus ter aarde besteld.
Omdat het niet mocht benijdden wij de profaniteit
van zo'n geloof in eigen weerbarstige lichaamssappen.
Tot er een kist kwam die ook hij niet openbrak.
Nog zie ik hoe de stille stoet kwam langsgesneld.
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Afgodsbeelden
De penaten glimmen van het betasten
opdat niets de gevel velle, mijn schoorsteen
brande en van het dak geen schilfer valle.
'k Plaatste ze bij drempels en zwaarbelaste
pilaren; 'k hing ze aan balken doorheen
't hele huis in trossen van zeventallen.
'k Zag ze opkomen voor de goede zaak.
't Huis kwam in de luwte van hun grote vlijt
te staan. 't Verkeerde in een permanente
staat van uitbundige, haast boerse vrolijkheid.
Maar te veel werd daarmee gemorst naar mijn smaak.
Zo kruipt betonrot in de fundamenten.
In de lente heb ik va banque gespeeld.
In 't vuur ging afgodsbeeld na afgodsbeeld.
In de winter, in berouwvol geween
roep ik hun beenderen wel weer bijeen.
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Beschouwingen bij de schildersezel
Hij moet het van de koele uren hebben, voor de
dag met piloot eenoog pontificaal aan 't stuur
met dat de laatste verlepte wolken overdrijven
weer brandend neerstort op zijn ramen en pannen.
Het liefst werkt hij in drift en met licht uit het noorden,
met dat ranke en marmeren licht. Op het uur
dat de dag en .nacht nog zachtjes langs elkaar wrijven
begint hij onverwijld het schilderdoek te spannen
om uit de Smidse Gods het heilig vuur te stelen.
Een ware vonkenregen spat uit beide wangen.
In zijn hoofd is het een komen en gaan van treinen.
('t Zit te komen), terwijl hij voor de vorm nog vlucht
in een ochtendborrel, monstert hij zijn penselen,
ziet hij reeds arabische schatkamers behangen
met goudbrokaat en luxe slavinnen verschijnen
uit de wolken in de hollandse polderlucht.

Salomé's furie
Dit was zozeer uw terrein dat het al een
uitgemaakte zaak was dat hij zou zwichten.
Goed, een god hielp u dan nog door het vallen
van uw sluiers met bliksem bij te lichten.
U had enkel een kleine meisjeswens:
In uw slaapkamer een bloedrode loper.
Voor later. Maar moeder had een intens
verlangen naar het hoofd van ene Doper.
Net één humorloze griezel te veel!
Maar Goddank u gaat hem te gronde richten.
En van wat er allemaal heeft gespeeld
zult u uw moeder in 't geniep betichten.
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Vijf verzen over M. *
Georgine Sanders

1. Evocatie
Wat blijft, een leeftijd lang sedert zijn dood:
de kleuren blauw en grijs, geen stem en geen gebaren.
Bij leven bleek en blond, is hij nu groot
noch klein, ik kan geen ogenblik ervaren
hoe hij eens zat en sprak en ging of stond.
Zijn schim, te ijl voor het tastende verstand,
toont scherp de ogen, neus, zijn mond,
doch elk voor zich en buiten hun verband.
Zo weinig stof om hem uit op te bouwen,
toch blijf ik op zijn wederkeer vertrouwen,
hoe moeizaam ook. Hij bleef een deel van mij.
Ik heb zijn handschrift en ik ken zijn woorden
en weet wat hem verveelde of bekoorde.
Ik ken hem goed; ik weet wat hij eens zei.

' De `V f νerzen over M. 'vormen' samen met de beide volgende gedichten' de neerslag van Georgine Senders' (Tineke Vromans) herinneringen aan Max de jong (1917-1951), de dichter van `Heet men de naald'.
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2.

Nazomer in Maine
Wij liepen urenlang over de natte wegen.
Het regent nog, elk steentje toont zijn echte kleur.
Het bos, zo groen en bruin, ademt zijn diepste geur,
de bladeren druppelen hoorbaar eigen regen.
Mist verhult de oever, geeft de heuvels perspectief.
Uit grijs water vliegen eenden op in grijze lucht,
aalscholvers trekken laag, in zware rechte vlucht.
Jouw hand omsluit mijn hand — ik heb je zo lief.
Eens schreef, die jong gestorven is, gedichten over regen,
de hei, een zandverstuiving, bomen, gedrongen door de wind.
Dit-was hem eigen, en laatste band met haar, vergeefs bemind.
Nu staar ik over het meer en luister naar de regen
en in gedachtenis vervloeit dit met de beelden
die hij eens opriep, en toen nimmer met mij deelde.
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3.

Verzamelen
Zijn brieven en zijn verzen waar geen mens ze leest,
Alledagsleven vult de tijd, brengt hem niet voor de geest
dan door verwelkte rozen, van een viool het hoge zingen,
zoals eens op zijn kamer. Ondenkbare herinneringen.
Verzameling, sinds jaar en dag volhardend uitgebreid
met zoeken naar zijn tekens, door anderen verspreid:
een oud gedicht, zijn naam die mijn bewustzijn raakt
(glimmende munt op het pad, wortel waar de voet in haakt).
Bitterzoet bewijs dat hij bestond, buiten mijn weten,
onloochenbaar, doch vreemd aan wie ik heb gekend.
Zo blijf ik zoeken, kan hem niet vergeten.
Lang na zijn dood blijkt hij als schrijver nu erkend.
Vrienden getuigen van zijn leven, maar die vriendendaad
is wat hij toen niet wilde, blijft verraad.
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4.

Laatste woord
Ik weet nu, had toen kunnen weten, dat
hij gebrek leed, dat weerklank noch verbond
hem steunde, tot de laatste ziekte vat
op hem kreeg, niet langer weerstand vond.
Groeide zijn hoofdpijn tot niet meer te dragen
werd het lijf onwaardig, door geen geest bestuurd
wat wist hij nog en in die laatste dagen
was hij alleen en heeft het lang geduurd?
Steeds woog ik zijn doodzijn af tegen het zwijgen bij
zijn leven, bleef gekluisterd aan het beeld dat hij
eens in mij vestigde (maar dat ik had bezield).
Nu wordt dit denken aan zijn sterven tot de dood
eindelijk een afscheid. Weer staat hij levensgroot,
gunt mij het raakpunt dat hij mij toen onthield.
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5.

Verzoentijd
Klein innig landschap langs de weg, waaraan
men hechten gaat, dat wisselt maar gelijk blijft,
is mij als het leven dat onze liefde inlijft,
van jaar tot jaar, bij slapen en bij opstaan.
Het was niet altijd zo. Jaren gescheiden zijn
moesten mij eerst nog leren hoe men liefheeft.
Toen was jouw vriend de mijne, maar nu leeft
hij al lang niet meer. Waarom doet het nog pijn?
Ik was verwant; hij heeft het niet ontzegd.
Maar vriendschap deelt, en er was nooit zo'n band,
want wat de ene wilde, bekwam de ander slecht,
en toen verzweeg hij mij.
Ik wist niet dat zijn leven
een andere tijd hield dan het mijne, dat zijn hand
buiten bereik lag. Er valt niets te vergeven.
(23 augustus - 3 november 1985)
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In ruil
Lig bij mij, sta en ga met mij,
verlos mij van dit onvoltooid
verleden, dat niet stierf als hij,
maar dwingend terugkeert. En toch, nooit
heb ik, als nu, jou liefgehad,
weet van je denken en je doen
als jij van het mijne, houd omvat
ons leven samen. Wie had toen
verwacht dat wat eens tijdelijk scheen
zich vast zou hechten, steeds onvatbaar voor verzet of rede, alleen
nog dieper graven zou, zodat
hij nu nog in mij verder leeft
— onsterfelijk binnen mijn levensraam —
Laat dit dan zijn wat vrede geeft,
gedeeld, uit vriendschap, in zijn naam.
(24 november 1985)
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Droom
Vannacht keerde hij weer — verhoorde wensdroom —
daar was dat klein gewin toen ik ontwaakte.
Hij heeft door het huis gelopen, zo gewoon,
dat ik niet op of omkeek. Nergens raakte
dit weerzien aan hetgeen hem dagelijks zoekt,
na jaren nog, hem slechts vervreemd herkent
uit wat een ander weet, tot zelfs in wat geboekt
staat van zijn hand. Heeft niemand hem gekend
als ik? Of heb ik soms zijn beeltenis herzien,
vertekend naar mijn eisen, in die tussentijd,
zoals hij mij voorspeld had? Is die droom misschien
bewijs dat hij een vreemde zijn zou in de werkelijkheid?
Hij was hier thuis. Ik kende hem, doch sprak
niet met hem, vroeg niets, en keek hem niet aan.
Was hij een jonge vriend, vroeg hij om onderdak?
De droom beantwoordt vragen die nog niet bestaan.
(24 november 1985)
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Fragmenten
Nico Slothouwer
Sliep zij? Ik was in het kadaster, mijn gedachten,
liefde had gelaten, cadans van denken vast —
met na-coïtale scherpte zocht ik beeld na beeld
uit dit hermetisch archief te betitelen.
En zij? Ik wilde ruimte voor mijn helderheden.
Zij was zo onzegbaar dichtbij toen ik de doorbraak
te forceren wist — in de mist langs het plafond
de archivaris op een holletje zag verdwijnen.
Zij had hiervan geen weet, maar wij loofden
even later diezelfde rampzalige seconden samen.

Een gedachte komt op — hoe lang blijft ze?
Als ze kapseist en verdwijnt —
komt ze gaver terug, later?
Pak je beet, nu? Je aarzelt zo tevreden —
is het spel je genoeg, die roulette?
Zeg op wat je weet — in de taal die je kent.
Voor deze stilte weet je echt te weinig.

De artiest: `Lang heb ik aan dit mozaïek gewerkt.
Scherven het leven, of ik het opbrak en verdeelde.
Mijn handen zochten de voltooiing met een krak,
maar juist het diepste breken voelde zacht
en heelde aan de opperhuid.

Klaar. Ik legde die herhaling uit.'
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Voor een oude dichter
Leo Vroman
Bij: J. C. Bloem, `GrafschrΨ ':
En nu, na het begeerde, het ontbeerde,
Na de onrust en het levenslang geduld:
Een steen, door 't groen gebarsten, en verweerde
Letters en cíjfeτs, die de regen vult.

Ik wil straks graag van mijn dood lichaam af
laat mij niet graag door levenden hanteren
laat mij dus eerder graag op tijd cremeren
maar ach ik schrijf zo dolgraag van mijn graf!
Een steen — daar kom ik toch nooit onderuit
één dus met gebeeldhouwd-gescharnierde naden
onder een plaag van geboetseerde maden;
of een granieten raam met een bazalten ruit
Wat kan ik anders na mijn dood nog laten barsten
behalve mijn meester- en mijn achterwerk
zonder een diep gebeitelde liefst in de dwarste
splijtende zelden bezochte zerk?

Niet om nog eens mijn naam te laten noemen
Ik zit zoal verlegen niet om roem
maar om de natte geur van verse bloemen
en oude regen uit dat vers van Bloem
(Brooklyn, 17 februari 1986)
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Essay

Krullen uit de werkplaats 111 *
Een eenling als revolutionair - Majakovski
Marko Fondse

Het wordt tot vervelens toe geciteerd uit Majakovski's mlmautobiografie Ik zelf(1922.1928), maar er is geen ontkomen aan: 'In
mijn hoofd woelt "Oorlog en heelal", in mijn hart - "Mens".' Hij
doelt op de twee laatste van de voorrevolutionaire grote poèma 's,
waaraan in 1914-15 Een wolk in broek en De ruggegraatsfluit voorafgegaan waren. De datering van Oorlog en heelal in de Volledige werken is
1915-16, die van Mens 1916-17, al beweert Majakovski zelf dat hij
Mens iets later voltooide dan zijn voorganger. Wat zit hier achter:
een slecht geheugen, of een slecht geweten? Die datering is van belang, omdat er aanwijzingen zijn dat Majakovski aan Mens heeft gewerkt tot het eind van 1917, dus tot na de februari- en oktoberrevoluties. Dat zou dus betekenen dat die door hem zo bejubelde
oktoberrevolutie hem er niet van weerhouden heeft dat hart van hem
te ontledigen in wat wel - ondanks enkele zeer komische gedeelten - als zijn meest uitzichtloze en pessimistische werk mag gelden.
Dat is te opvallender, daar er een passage over revoluties in voorkomt, die aan ondubbelzinnigheid niets te wensen overlaat:

Revoluties helpen om zeep
de gouden kalveren van hele machtsgebieden.
De mensenkudde wisselt van drUver en zweep.
Maar opjou,
ongekroonde hartsgebieder,
krijgt geen enkel oproer ooit greep .
• Deze Krullen zijn, evenmin als hun voorgangers, bedoeld als een letterkundige studie in de gebruikelijke
zin Ik schreef ze ver van huis, verstoken van de uitgebreide secundaire Majakovskl·literatuur, waaraan Ik
een deel van mijon vermoedens en beweringen misschien had kunnen toetseno Ik beschikte alleen over Edward
J Brown 's veelgeprezen Mayakovsky, A Poet in the Revolution (Princeton 1973)0 Het plezier zat
er voor mzj nujuist in om mijon matmaal zo veel mogelij"k uit Ma)akovski's tekst zelf te halen en ik moest
ook wel, omdat mIJ geen becommentarieerde tekstuitgave van Mens bekend is Mijn lezers doen er dus goed
aan al mijn bewmOngen met gezond wantrouwen te bejegenen, hetgeen hen overigens, naar Ik hoop, met zal
beletlen enig genoegen te beleven aan mZJn stuurloze dolageso
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De hier aangesproken hartsgebieder is de Gebieder des Als, de geldmagnaat, de beheerder van de duitenzak, Hij, de erfvijand en tegenspeler van protagonist Majakovski. Antagonist Ηij heeft heel alleen de zeggenschap over de economische middelen en daarmee over
Kerk, Wet, Wetenschap, Kunst en De Liefde. Tot zover is alles volgens het boekje. Majakovski is zeker niet vrij te pleiten van simplificatie en zwartwitdenkerij. Men zou dus verwachten dat Ηij hier
als de exclusieve boosdoener en zondebok moet fungeren. Maar dezelfde passage richt zich wel degelijk ook tegen de menselijke kudde, de massa, al kan men die hier nog wel blijven zien als slachtoffer van de arglistige Algebieder. Toch stuiten we hier onmiskenbaar
op een diepgewortelde ambivalentie van een man die zich als `dichter
van de massa's' profileerde. En dat wordt er niet beter op in het verdere verloop van Mens. Neem de passage in De wederkomst uan Majakomski, waarin hij na vele eeuwen uit de hemel op aarde terugkeert.
Die toch niet onspectaculaire gebeurtenis wordt door omstanders
platvloers becommentariëerd: `zeker een leidekker die van het dak
geploft is', waarna de meute weer verder sjokt. Dat is misschien komisch, maar bemoedigend is het niet, als je na eeuwen terugkomt
uit de hemel, waar je gedroomd hebt van een nieuwe aarde en een
nieuwe mensheid. Want het eerste waarmee je geconfronteerd wordt
is hetzelfde soort baliekluivers dat ook getuige was van je hemelvaart
(zie Majakouski 's hemelvaart). Weliswaar blijkt uit het vervolg dat ook
hier de Algebieder de boosdoener is, maar dat neemt niet weg dat
er sinds die hemelvaart een onnoemelijke hoeveelheid tijd verlopen
is. De Majakovski van 1916-17 heeft dus zijn ongeloof in het vermogen van de massa om zich uit de materialistische platvloersheid
en slavernij te bevrijden tot in de allereerste toekomst geprojecteerd.
Voor een orthodoxe marxist (een in de Sovjetunie al meer dan een halve eeuw uitgestorven zoogdier) zou dit een reden moeten zijn om
Majakovski zonder meer in de ban te doen.
Dit grondeloze pessimisme aangaande de eervolmaakbaarheid
van de mensheid contrasteert dan weer binnen dit werk met passages
als die over het waswijf, de bakkersknecht en de schoenlapper in De
geboorte van Majakouski. Daarin is het niet in de eerste plaats de politieke wil, maar de inzet van hart en geest die verworpenen der aarde
tot volwaardige mensen maakt. Maar al heel sterk is het contrast in
toon en teneur van Mens met zijn directe voorganger Oorlog en heelal, waarin de dichter het aan de stok heeft met de Eerste Wereldoor-
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log. Die oorlog komt in Mens maar eenmaal en dan zijdelings aan
bod, in Majakovski in de hemel, waar de verontwaardigde engelen hem
vragen een hendel over te halen om de aarde, waarop de mensheid
de velden met bloed drenkt, stop te zetten:

Ik lach om hun drift.
'De pot op met ze!
Ze drenken maar raak,
aju!'
Wie alleen op Mens zou kunnen afgaan voor Majakovski' s houding
tegenover WO I, zou niet beter weten, of die gebeurtenis liet hem
koud. Voor een zich noemende marxist zou dat niet ongebruikelijk
zijn geweest. Velen ter linkerzijde beschouwden die oorlog immers
als een onvermijdelijk treffen tussen conflicterende nationale
bourgeoisbelangen, waar bewuste arbeiders en intellectuelen buiten dienden te blijven. Maar ook hier neemt Majakovski een totaal
afwijkende positie in, die hem in feite doet kennen als een dakloze
linkse avant la lettre: niet exclusief de bourgeois en de kapitalist zijn
hier de boosdoeners, schuld aan het bloedvergieten is de hele mensheid. En nog een stap verder gaand stelt hij zichzelf in de plaats van
die mensheid als geheel in één lange zelfaanklacht .
Aan het begin van het volgende citaat onderbreekt hij deze zelfaanklacht met een verklaring van geloof in een nieuwe aarde en een
nieuwe mensheid, die nu juist in Mens zo opvallend ontbreekt, om
vervolgens opnieuw tegen zichzelf van leer te trekken:

Eens zal 't heelal nog ontbloeien,
meuw,
vreugdevervuld.
En om het te vrijwaren van zinloze leugens
beken ik:
ik alleen wou niet deugen.
Het aanzwellend kraken van brekende levens
is enkel alleen mijn schuld.
Hoort nauw had de zon haar eerste stralen verstrekt,
nog niet wetend
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waar
na gedane arbeid te b4jυen
die nacht,
of ik,

Majakouski,
had reeds het voetstuk des afgods bevlekt
met het kind dat,
ontld,
ik hem ten offer bracht.
Vergeeft m~!
Hun tanden in de christengemeente
plonzend
verhieven leeuwen gebrul.
Nero meent u?
Ik,
Majakovski,
Vladimir,
omhulde
de arena met dronken blik.
Vergeeft m~!
Christus verrees.
Waar gj uw lippen
vereende in een en dezelfde
liefde die gj aan zin licht ontstak,
waarde Ik,
Majakouski,
door Sevilla 's keldergewelven,
waar ik de ketter de ribben
en de gewrichten brak.
Vergeeft het,
vergeeft me!
Dagen!
Niet in de krotten der jaren verjaard!
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Kruipt eruit!
Wat is er alsnog
dat ik niet bekende?
Door de tyden als walmende staart
sleep îk in my·n zog
vlammenbevederde oorlogsellende.
Hier ben ik dan.
Ook vandaag
is het Mo],
Rus
noch Turk,
maar ben îk het
die de wereld het vel afstroop
en haar levende vlees verslind.
Continenten op bajonetten spiets als karkassen.
Steden tot vormloze leemhoop verschroot.
Bloed!
Filtreer al je plassen,
ofje ook maar een druppel vindt
die ik door mijn schuld nîet vergoot!
(Oorlog en heelal, IV, 656-714)
Trekt men van deze rouwmoedige boetvaardigheid het nodige 'Russische' af (ook bij Tolstoj en Dostojevski is wel wat van dien aard
te vinden), dan nóg blijft hier voor 'links' stofte over om te herkauwen. Waar kennen wij dit geluid in Nederland toch van? Jawel:

't En zY·n de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten ...
Maar het sterkste contrast met de uitzichtloosheid van Mens vormen
wel de slotregels van Oorlog en heelal:

En hy:
de vry·e
mens
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van wie ik brullend kond doe gelooft me,
komen zal hij,
gelooft het!
Wat is dit, fluiten in het donker ten overstaan van het oorlogsgeweld?
Je bent geneigd dat woord mens in bovenstaand citaat te onderstrepen. Het is zeker niet de mens die zijn naam aan Majakovski's
volgende grote dichtwerk zou geven. Stel het slot van Oorlog en
heelal tegenover dat van Mens en de diagnose van een gespleten persoonlijkheid Majakovski lijkt onvermijdelijk. Maar wat zegt dat?
Weinig persoonlijkheden weerspiegelen sterker dan Majakovski de
gehele mensheid van een nog bij lange na niet afgesloten tijdperk.
Zijn gespletenheid is universeel. Dat maakt hem waarschijnlijk zo
herkenbaar. En herkenbaarder naarmate hij wordt gedemythiseerd,
gedepolitiseerd, gedeïdeologiseerd, ontdaan van al die barrières die
hij zelf heeft helpen opwerpen. Dat dit binnen de Sovjetunie zal gebeuren is niet erg waarschijnlijk. Ook daarbuiten wordt echter veelvuldig gewerkt met een terminologie van sovjetherkomst, wat niet
verhelderend werkt.
Het zou dienstig zijn Majakovski een keer grondig aan te pakken
met gebruikmaking van westerse terminologieën. Zo zul je niet snel
op de gedachte komen hem te benaderen vanuit een begrip als condition humaine, menselijk tekort. Om de een of andere reden blijft
zo'n begrip toch gereserveerd voor Europese literatuur van tussen
de wereldoorlogen. Het heeft bijna een zekere sjieke aankleve van
Ter Braak en Du Perron, kortom — het is een term van standing.
Die zul je niet zo gauw aan zo'n quasi-proletarische kabaalschopper als Majakovski verkwisten, nietwaar? — De harde dood daalt
neer in veren bedden... Maar al kende Majakovski die term niet,
en al maakt hij zich met zijn kapitalistische Algebieder wat al te gemakkelijk van de problemen af, zijn zelfaanklacht uit Oorlog en heelal en zijn wanhoop over de onverbeterlijke meute kunnen uitstekend
worden benaderd vanuit het menselijk tekort. Bijkomend voordeel
is dan dat hij meteen minder ver van ons afkomt te staan, minder
exotisch aandoet.
Pogingen om Majakovski's poëzie te bezien buiten de politieke
en ideologische omlijstingen zijn natuurlijk wel ondernomen, met
name uit de formalistische hoek, die er een dankbare kluif aan had.
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De Amerikaan Lawrence Stahlberger concentreert zich in zijn in
Den Haag uitgegeven The Symbolic System of Mayakovsky zelfs exclusief op de gegevens die Majakovski's teksten hem opleverden. Dat
doet weldadig aan na al die Sovjet-commentatoren die zich bocht
in bocht uit wringen om met name aan Mens een positieve draai te
geven, zodat Majakovski toch maar vooral de fris naar de toekomst
opmarcherende arbeiders-monoliet kan blijven. Nee, uit die richting geen condition humaine, al schieten zij onmenselijk tekort.
Waar Majakovski niet helemaal in te passen valt in hun denkzolderraampje rest nog altijd de mogelijkheid om de protivoreciJa, de tegenstrijdigheden, de innerlijke tegenspraken van het tijdperk van
stal te halen. Tenslotte was niet iedereen begiftigd met de onfeilbaar
borende blik van Lenin.
Die Stahlberger heeft een interessante ontdekking gedaan. Hij legt
een verband tussen een reeks symbolen in Het leven van Majakovski
(hier niet opgenomen) en de leer van de gnostici, die de wereld beschouwden als de schepping van een boze godheid, de demiurg
waarin de mensheid zonder hoop op verlossing gevangen zit, met
de sterren en planeten als cipiers. Toeval? Verzinsel van een professor overstressing his point? Vervang de boze godheid door de AIgebieder, geldrnacht, kerk en wet door de sterren en planeten en een
frappante parallellie rijst op. Laten we de teksten eens wat nader
bezien.
Uit De geboorte van Majakovski is duidelijk geworden dat met hem
de op zichzelf teruggeworpen mens zich op aarde heeft geopenbaard.
Hij is niet langer onmondig en zeker geen geringer wonder dan het
door Poesjkin in een rijmsprookje bezongen sprekende visje. Dus
geeft hij hoog op van zijn fysieke en geestelijke vermogens, met de
nadruk op zijn stem, lees: zijn dichterschap. Hij zeljis de demiurg,
de schepper en voor zover zijn medemensen (in principe zijn gelijken) voor zichzelf nog niet tot hetzelfde inzicht zijn gekomen, dan
zal hij ze ertoe dwingen. In Een wolk in broek (1914) heet het:

Zélj zijn wij scheppers in hete dithyramben de dreun van fabrieken en laboratoria.
En een bladzijde verder:

Pees en zenuw zijn secuurder dan missaals.
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Soebatten, ωi ? De tijd om genadebrood?
wijstuk voor stuk,
houden de drijfriemen van het heelal
in onze tiengeboden!
(Ik heb lezers ontmoet die niet wisten dat dat laatste woord goed Nederlands voor handen is.) Dat van die drijfriemen heb ik onderstreept. In een mechanistische visie van het heelal (en die blijkt
zonneklaar uit Majakovski in de hemel) kan dat beeld niet veel anders
betekenen dan de vaste loop der hemellichamen, voor welke ik a wet,
kerk en geldmacht substitueerde. Met andere woorden — als de
mens niet zelf zijn lot in handen neemt, zal hij tot in allereeuwigheid ondergeschikt blijven aan een bloot mechanisme, terwijl hij de
mogelijkheid in zich heeft dit zelf te beheersen. Hij moet het aan de
boze demiurg/Algebieder en zijn trawanten ontfutselen. En nogmaals, dat kan alleen maar door het uitbuiten van 's mensen eigen
creatieve potentieel. Iedere revolutie die alleen maar een machtsovername betekent is zinloos, een wisseling van drijver en zweep. Na
de oktoberrevolutie wordt Majakovski dan ook niet moe om te hameren op het aambeeld van de tweede revolutie, die van de geest, zonder welke waswijf, bakkersknecht en schoenlapper zullen blijven wat
ze zijn. Majakovski's wanhoop en pessimisme in Mens lijken een gevolg van het uitblijven van enige respons op deze boodschap, die in
wezen een liefdesboodschap is. En erger dan versmade liefde is er
niet. (Als hij in Mens de aarde verlaat is dat omdat zijn geliefde, Lili,
hem verraadt door zich af te geven met de Algebieder, net als de rest
van de mensen, die elkaar verdringen om maar iets mee te grissen
uit `de baden Zijns overvloeds', een voorafschaduwing van de moderne consumptiemaatschappij. Maar het ergste is dat zij beter weet
en zelfs Majakovski's geestelijke gaven aan haar, zijn gedichten, aan
de Algebieder verkwanselt.)
Tegenover Majakovski's liefdesboodschap stelt (in Het leven van
Majakovskz) de gealarmeerde Algebieder zich te weer. Hij ketent de
dichter met zijn opstandige praat aan de aarde vast:
Gedoemd tot daagse molentred
sjok ik aan 't aardse zeel.
Met schr~lings
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op min brein
`De Wet'
en om min hart
`Religie'
als gareel.
Half het leven vergaan, nu breek je niet los meer,
Duizendoog als cipier, lantaarns, lantaarns, lantaarns...
Die lantaarns kunnen staan voor sterren; er is een passage die ik niet
terug kan vinden, waarin de dichter de sterren tot minder dan straatlantaarns kleineert. In de gevangenis werpt de cipier hem bedorven
vlees (geestelijk voedsel) toe op het scherp van een straal licht, ook al niet
zo moeilijk te duiden. Op de bulk van Algebieder rinkelt een hele
keten breloques (bedeltjes). Waar Algebieder en universum identiek zijn (en het heelal treedt bij de jonge Majakovski altijd als vijand op) zijn ook die als sterren duidbaar.
In Een wolk in broek heet het (na een mislukte revolutie):
Ziet u wel? —
weer bedrijft de hemel judasstreken
met een hand vol ster bezoedeld door verraad.
En aan het befaamde slot van dit poèma:
Benauwend doof
slaapt het heel
het geweldige oor gevouwen
over de poot
die verloopt in besterde klauwen.
En reken maar dat die klauwen terug zullen slaan als dat geweldige oor ook maar enige zelfwerkzaamheid van de mensheid hoort.
Vlijt op aarde Algebieder zich neer bij een koopbaar wijfjesdiertje,
hij biedt haar als douceurtje het kostbaarste uit `die kostbare sterrenhoop ginds' —
En voor hem —
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hop! sliert
al een heel legioen Galileïs
kosmoswaarts
de ogen van telescopen in.

In De wederkomst van Majakovski:
Om malle poëten ten hemel te lokken
poetsen
de sterren hun ordes op
dat het straalt.
En iets verder:

Sterren!
Niet langer
de aarde
een martelaarskroon
gevlecht!
Deze passage lijkt me wel de duidelijkste aanwijzing dat Majakovski
met de leer van de gnostici vertrouwd moet zijn geweest. En er is
weer geen woord marxisme bij.
Er is een grappig gedicht uit 1916, dat Majakovski wel voornamelijk zal hebben bedoeld als treiterijtje tegen de symbolistische steren hemelzuchtige malle poëten uit het voorlaatste citaat. Maar zelfs
dat krijgt in deze context al iets minder onschuldigs dan men op
eerste gezicht vermoedt:

MAANNACHT
LANDSCHAP

Straks komt de maan.
Daar heb je d'r,
een beetje al.
Kijk, nu, vol aan de hemel
hangt tussen sterren zij.
Daar roert vast God
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met een heerlijke
zilveren pollepel
rond in de melkwegbrei.
'De zuster van de zon' kan bij hem ook al niet veel goed doen. Positief is bij Majakovski maar één hemellichaam te duiden - de zon,
die immers de boze sterren aan het gezicht onttrekt en de aarde op
gezette tijden uit de duisternis opheft.
De voorbeelden van 'hatelijke sterren' zouden zich waarschijnlijk makkelijk laten vermeerderen als ik kon beschikken over een concordantie op Majakovski, maar die bestaat niet.
Pas uit de laatste periode van de dichter schiet mij een nietvijandige bejegening van het universum te binnen. Die is te vinden
in het fragment Onvoltooid IVuit de nalatenschap, dat ik in mijn vorige Krullen uit de werkplaats (Lentenummer 1984) aanhaalde. Het zijn
de regels waarin Majakovski eindelijk een keer het hoofd in de schoot
legt, nadat hij zijn innerlijke gevecht om de geliefde in een quittestelling heeft opgegeven.

Kijk nu eens naar de schepping,
wat een vreê.
De hemel brengt de nacht
een cijns van sterren.
Dit zij'n de uren dat je opstaat,
sprekensree
tot eeuwen,
de historie,
't universum . ..
Weliswaar herinnert dat woord cijns (schatting, tol) nog steeds aan
materiële dwang, maar als geheel ademen deze regels toch een voor
Majakovski's doen ongekende rust en harmonie.
Deze hele uitweiding is natuurlijk niet bedoeld als een poging om
de dichter los te weken uit zijn linkse 'thuisland', waartoe hij zich
zonder voorbehoud bekend heeft. Dat zou trouwens een zinloze onderneming zijn. Hij behoort onlosmakelijk tot het erfgoed van de
Sovjetunie, ook al springt die vaak nog zo raar met hem om. Op
mijn manier probeer ik alleen maar aan te tonen dat hij - en van
hoe veel sovjet-literatuur kan men dat zeggen? - ook in een rui-
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mer verband past en daarmee tot de wereldliteratuur behoort, niet
als een sovjet-exportartikel, maar intrinsiek. De spanning individumassa is bij haast geen enkele andere dichter zo voortdurend voelbaar als bij hem. Gezien het tijdperk waarin hij leefde en werkte is
het nauwelijks een paradox dat deze aartsindividualist zit vastgebakken in de drek van het meest gedegenereerde collectivisme dat deze eeuw heeft opgeleverd. Ik ben er van overtuigd dat, naarmate de
sovjet-bevolking zich daaruit zal weten te bevrijden, deze dichter
voor toekomstige generaties weer aan betekenis zal winnen. Dat kan
pas gebeuren als hij uit zijn dwangpositie van onaantastbare, verplichte `klassieker' wordt bevrijd, zodat zijn werk weer discutabel
wordt.
Wij hebben gezien dat met name in Mens bij Majakovski's `massagezindheid' heel wat vraagtekens gezet kunnen worden. De indruk
blijft bestaan dat zijn elders vaak onmiskenbare identificatie met de
massa het uitvloeisel is van een wanhoopssprong uit de eenzaamheid in het collectief, vergelijkbaar met wat in ander verband de
Duitsers geloof ik een Flucht nach vorne noemen. Om, letterlijk, te ontkomen aan een slecht gesternte? Eén ding is zeker — de revolutie heeft
hem, maar niet direct, emotioneel een onderdak verschaft, een gemeenschappelijke zaak. De lonely crowd was nog niet uitgevonden.
Als er nu ooit één gelegenheid was waarbij de crowd als crowd
niet eenzaam was, dan moet het wel de oktoberrevolutie zijn geweest. Wie bevrijdingsdag 1945 in ons land heeft meebeleefd, moet
weten wat ik bedoel. Die gebeurtenis en de Praagse Lente van 1968,
die ik ter plaatse meemaakte, staan voor altijd in mijn gemoed gegrift. En ik had er iets liefs voor overgehad om de val van het Griekse
kolonelsbewind in 1974 te beleven, nadat ik zeven jaar eerder van
de verschrikkelijke instelling ervan getuige was geweest. Het zijn de
uren in het bestaan van een volk waarin alle scheidslijnen tussen
groepen en individuen opgeheven lijken. (Net als bij carnaval
overigens.)
Het is ondenkbaar dat Majakovski een dergelijke roes in 1917 niet
aan den lijve en de geest meeërvaren zou hebben. Maar je weet het
nooit bij hem. In de afzondering waarin ik dit schrijf kan ik er niet
de secundaire Majakovski-literatuur op navlooien en dat komt me
wel goed uit. Ik kan nu mijn gedachten de vrije loop laten, afgaande op wat zijn eigen teksten me nu opleveren. En waar zouden die
gedachten eerder heengaan dan naar een van die profetische pas-
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sages in eerdere ροèma's? In De ruggegraatsfluit (1915) is er een die
al heel goed in dit verband past:

Voor een storm van plezier is de stad te klein.
Het feest stort zin vierders hozend
van straten over naar pleinen.
(. ..)
Ikzelf
aller feesten wonderbewerker geen mens om mee aan de zwier te gaan heb ik.
(Gevolgd door weer een zelfmoordpassage.)
De eerste drie regels vormen wel de meest beknopte beschrijving
van een bevrijdingsdag, zoals ik die heb beleefd. De volgende twee
sluiten naadloos aan bij de al genoemde passages in De geboorte van
Majakouski over het wonder dat hij zelf is en zijn vermogen om waswijf enz. (dus de massa) tot dezelfde staat te verheffen. Tussen de
eerste drie regels en de laatste drie, liet ik de volgende weg:

Denkstolsels van min hersentrombose
verklonterd en ziek
klimmen op uit min breinkas.
Van dergelijke denkstolsels zit het vol in Mens en dat frappeert bij
een dichter die Oorlog en heelal het produkt van zijn hoofd (breinkas)
en Mens dat van zijn hart noemde. Wat belette Majakovski zich te
bevrijden van al die denkstolsels bij het werken aan Mens in een jaar
van twee revoluties? Zat Lili Brik daarachter? (Geen mens om mee
aan de zwier te gaan heb ik...)
Hoewel Lili in 1915 al niet meer erotisch verkeerde met haar wettige echtgenoot Osip Brik, peinsde zij er niet over hem in te ruilen
voor Majakovski. De ruggegraatsfluit laat (althans vanuit de optiek van
de dichter) geen twijfel over haar motieven. Wat heeft hij haar materieel te bieden?

Ik weet
dat elke man voor de vrouw moet dokken.
Maar wat zou het
of ik zolang ook
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in plaats van in chic van parfise rokken
je hul in tabaksrook?
Vergelijk dat met de inbreng van Osip, aldus door Vladimir aangespoord:
Zj bluft de jouwe.
Naai haar in todden vast.
Laat haar schuchtere vleugels maar in fluweel
vervetten.
Ze mocht je ontwieken, vast!
Omhang haar hals met de dode last
molensteen van juweel
en kettingen!
Twee jaar later leven zij nog steeds in die befaamde driehoeksverhouding en is de situatie onveranderd. In De Majakovski passies kiest
zij nog steeds voor de boze demiurg Hij, de niet in materiële zin kale.
Osip was kaal. Maar de Briks waren materieel ruimbehuisd. Osip
en Hij zijn één, de conclusie lijkt onontkoombaar (vgl. de passage
over Hij en het wijfjesdiertje dat sterren krijgt aangeboden met bovenstaand citaat). Zijn Osip en Hij één, ook Osip en Lili zijn één,
letterlijk onscheidbaar. Majakovski kon Osip niet opgeven zonder ook
Lili op te geven en daarvan kon natuurlijk niets inkomen. Majakovski zat in een emotionele dwangpositie. Maar binnen hun ménage
trois moet de nog maar net ex-hongerkunstenaar (en dat was hij),
of hij wilde of niet, een ongekende weelde gekend hebben (baden
Zins overvloeds! De dichter zit er in klem, hij zegt het zelf met zoveel woorden...). Het was een dubbele dwangpositie, want hij moet
die weelde gevoeld hebben als een vernedering en een bedreiging
voor zijn contacten met de massa. Overvloed dus ook aan ambivalentie en gespletenheid voor de wonderbewerker.
Maar er is meer. De zeer egocentrische dichter is ook de heraut
van de revolutie (de zon). Toen die eenmaal aan de horizon was kan
Majakovski zich misschien wel even gevoeld hebben als de haan die
meent dat de zon opgaat door zijn kraaien, maar hij was toch te intelligent om dat lang vol te houden.
Al was hij aantoonbaar een profeet van de revolutie, in de
totstandkoming ervan heeft hij geen rol gespeeld. En al heeft hij zich
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tot die revolutie onvoorwaardelijk bekend en geestelijk slavenwerk
verricht voor haar consolidatie; toen zij kwam, was dat toch buiten
hem om. In de revolutie als zodanig mo~st hij zich eerst nog invechten.
Dat is natuurlijk giswerk, maar steunend op Majakovski's eigen
gedichten. Weer dus maar een paar citaten. Het eerste uit zijn laatste
gedicht, Luidkeels, een terugblik op zijn leven met de revolutie:

Wij werden
dialectisch
niet geschoold bij Hegel.
Dîe vocht zich in
zn 't vers,
toen 't strijd geblazen wás,
toen de bourgeois
de vlucht nam
onder ónze kogelregen,
zoals wij
vroeger
voor de kogels der bourgeois.
Men lette op dit wij. Majakovski heeft tijdens de revolutie, zomin
als wo I een wapen in handen gehad, al was hij gemobiliseerd,
maar zijn illegale werk in de socialistische beweging, gehonoreerd
met drie detenties, geeft hem het recht zich met de revolutionairen
te identificeren en van wij te spreken. Tijdens de revolutie zelf echter
zat hij in die merkwaardige dubbele dwangpositie met Lili en Osip
Brik, beiden vertegenwoordigers van die bourgeoisie, hoe revolutionair ook gezind. En daarvan is volgens mij de dichterlijke neerslag
te vinden aan het einde van de 'Proloog' van Mens. Daarmee heb
ik lang in de knoop gezeten. Nooit ben ik een interpretatie, laat staan
een sluitende, van dat stuk tegengekomen. De mijne geef ik voor
beter, te meer daar die incompleet is: maar ik had er een lange omweg voor nodig.
De 'Proloog' leek me altijd al een van de moeilijkst te duiden
plaatsen in Majakovski, die over het algemeen niet een dichter van
de cryptische soort is, ondanks zijn zeer persoonlijke stijl. Twee gegevens springen er uit - persoonlijk liefdesleed (het klinkend zeer) *
• Zze voor deze passage pag. 65
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en de zonsopgang, voor mij een symbool van de revolutie. De passage sluit af met:
De dageraad roert de trom
en jaagt
over het aardse vuil zin troepen.
Hé zon!
Wat nu?
Vergeet je m~?
Doe ik niet mee soms?,
je omroeper,
je bode?
Het antwoord dat Mens op deze laatste vraag geeft is een eenduidig
nee. Het gedicht eindigt in zelfvernietiging: op het moment van de
dageraad staat Majakovski met lege handen, het vaandel van zijn
hart is niet meer nodig, wat de zon/dageraad nodig heeft zijn troepen. In 1917 behoorde Majakovski niet (meer) tot de w/ van het citaat uit Luidkeels. Heeft hij in de revolutie het blote mechanisme van
de machtswisseling (drijver en zweep) herkend? Ondanks alle uiterlijke feestgedruis vermoed dat hart en geest er in feite geen aandeel in hadden en ook deze slag al bij voorbaat verloren hadden?
Hoe anders dat diepe pessimisme te verklaren, puur uit liefdesleed?
De al genoemde Stahlberger wijst erop dat tot Majakovski's lectuur in die tijd onder andere Kierkegaard en Nietzsche behoorden.
Hij ziet een verband tussen Kierkegaards protest tegen de opvatting van hemelse zaligheid (`de eeuwigheid als de langste en vervelendste aller dagen') en Majakovski's schildering van de hemel. En
in Majakovski's Wederkomst een poetische uitwerking van Nietzsches
`eeuwige wederkeer'. Daar lijkt me veel voor te zeggen. Alweer is
de voedingsbodem alles behalve marxistisch. Toen de profeet van de
revolutie voor het feit van de revolutie stond, was hij er innerlijk allerminst op voorbereid.
Mijn interpretatie houdt natuurlijk alleen steek als ik kan aantonen dat de `Proloog' later geschreven is dan de rest van Mens. In de
tekst zelf heb ik daarvoor maar één aangrijpingspunt, de slotregel
van de korte proza-aanloop tot de `Proloog': Ik kus het duizendbladig
Evangelie van de dagen maner liefde. In Ik zelf, onder de kop Allerverheugendste datum, lezen we: `Juli 1915. Ik maak kennis met L. Ju, en 0. M.
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Brik'. Lakonieker kan het niet voor een gebeurtenis die een keerpunt in zijn leven betekende, het begin van een verterende liefde.
Als nu iedere sindsdien verstreken dag een blad van dat duizendbladzg Evangelie vertegenwoordigt, dan leert een eenvoudig rekensommetje dat de oktoberrevolutie ruimschoots binnen die duizend dagen valt.
Majakovski's Amerikaanse biograaf Edward]. Brown dateert de
voltooiing van Mens in de periode tussen februari- en oktoberrevolutie. Elders haalt hij echter de memoires aan van de dichter
S.D. Spasski, waaruit blijkt dat Majakovski het gedicht bijna iedere
avond in het Dichterscafé voordroeg gedurende de vroege maanden van
1918. Spasski in Browns vertaling: 'He read in alow voice and very
pensively. He hardly moved - it was as ifhe were holding a conversation with himself. And he seemed very large in the rather small
room. He seemed morose and somehow lonely in the warmth and
comfort of the place.'
Spasski levert me twee belangrijke gegevens. 1) Maanden na de revolutie is Majakovski nog steeds het tegendeel van de 'luidkeelse' revolutiedichter. 2) Hij droeg het werk pas voor in 1918.
Nu was Majakovski er de man niet naar om zijn licht onder de
korenmaat te zetten. In die tijd was hij al een vooraanstaand en veel
gevraagd dichter en zeker te ambitieus om een zo belangrijk gedicht
niet meteen aan de man te brengen. Ik weet niet hoe snel drukkers
in die tijd werkten, maar het gedicht verscheen in februari 1918. Een
tekst van 942 korte regels in twee-drie maanden zetten en drukken
is geen heksenwerk. Wat publikatiemogelijkheden (papiertoewijzing)
betreft zat Majakovski dicht bij het vuur. Terugtellend kom ik ook
hier voor de voltooiing van Mens uit bij de revolutie of daarna. Dat
alles versterkt mijn vermoeden dat de 'Proloog' later geschreven is
dan de rest. Eigenlijk hangt hij er maar een beetje vreemd bij.
Er lijkt me voldoende aanleiding om Mens niet langer te rekenen
tot de dorevo/juciónnye poèmy, poèma's van voor de revolutie. MensMajakovski staat er middenin. Als een vertwijfelde eenling. Dát althans vertellen mij de woorden van de dichter. En de dichter geeft
in zijn werk onbewust altijd meer prijs dan eigenlijk voor hem als
burgerpersoon goed is.
Het eerste deel van de Volledige (l) werken bevat de produktie van
1912 -17 en wekt de indruk daarmee al het werk van voor de revolutie te geven. De afsluiting daarvan vormt Mens. Bij dat voorrevolutionair heb ik mijn vraagtekens gezet.
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Het tweede deel loopt van 1917 tot 1921 en 1917 staat hier voor:
ná de revolutie. Het opent met het beroemde Onze mars dat van november 1917 zou dateren, maar pas vier-vijf maanden later werd
gepubliceerd. Tot 1919 levert dit deel verder maar een magere negen kleine gedichten op, waarvan er zes als revolutionair kunnen gelden. Twee andere zijn duidelijk light verse, zoals dit
LENTE
De stad slaakt zin wintertooi.
De sneeuw heeft met snot gemorst.
Daar heb je ze weer, de lente, de dooi,
drammerig, zot als een adelborst.
Uit die periode stamt ook het prachtige Behandel de paarden met zachtheid, dat voor de Sophiavereniging geschreven had kunnen zijn. En
die revolutionaire verzen zijn grotendeels aansporingen aan de futuristen of gaan anderszins over de rol van de kunst, behalve een
gedicht aan Lenin en de beroemde Linkse mars (aan de matrozen!).
In De dichter arbeider wordt de hamvraag gesteld of dichters eigenlijk
wel nodig zijn. Hij plaatst de dichter naast de `technik'(us). Wie staat
hoger? Het vreemde antwoord is: `Beide.' `Harten zijn ook motoren. Ook de ziel is een vernuftige (of listige) aandrijver.' Het heeft
er alles van dat hij zijn waar moet aanprijzen bij de tot nieuwe heersers gebombardeerde arbeiders. De weg náár de revolutie is bij Majakovski duidelijk, zijn weg binnen de revolutie moeizaam en warrig, althans aanvankelijk. Het grote poèma 150.000.000 komt pas in
1919 tot stand. Hij publiceert het zonder naam, alsof hij werkelijk
naamloos in de massa der honderdvijftigmiljoen is opgegaan. Pas
in september 1919 begint hij aan de beroemde reeks propagandaaffiches, de ROSTA-vensters, als schilder en leuzendichter. Veel
wijst erop dat hij pas dán zijn draai heeft gevonden en zich voor de
revolutie echt nuttig kan voelen. Eindelijk schijnt hij erfij te horen,
heeft hij zich ingevochten. Daarbij ging hij zelfs een kleine vervalsing niet uit de weg. Tegen het eind van het tweede luik van de Wolk
lezen we:
Waar vleugellam geen oog tot nu ziet
daagt
aan het hoofd van de hongerbestie
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met de stigma)s der revolutie
negentienhonderdzestien.
En onder u ben ik zijn wegbereider (. .. )
De vervalsing zit in dat jaartal. Dat staat zo in de eerste ongecensureerde uitgave van na de revolutie. In de eerste uitgave van 1915
was de hele passage door de censor geschrapt. Maar het handschrift
gaf voor 1916 'een zeker jaar'. Hier ontpopt zich Majakovski als een
profeet postfactum ... Het zij hem vergeven. Hij moest er immers bij
horen, hij had er een psychisch recht op. Een paar regels later heet
het:

Ik blakerde mijn ziel - dat teder vormsel.
En dat vergt meer dan zeventig maal zeven
Bastilles te bestormen.
Dat schreefhij in 1914. Er zit een ijzeren consequentie in dergelijke
uitlatingen. Ook hier al het primaat van de 'ziel' (hart, geest, liefde)
boven het mechanisme van de machtswisseling (de 490 Bastilles van
de revoluties). Ik denk dat die magere produktie van het hele jaar
1918 zó te verklaren is: tot aan de oktoberrevolutie kon Majakovski
zijn vijanden zelf kiezen. De revolutie beroofde hem in één klap van
die zelfgekozen vijanden, tegen wie hij zich kon afzetten. Hij verloor
zijn 'afzetgebied'. Maar hij verwierf zich daardoor niet automatisch
medestanders voor zijn zaak. De 'menselijke kudde' marcheerde
hem doodleuk voorbij. Eigenlijk waren ze er met zijn revolutie vandoor gegaan. En hij moest maar zien dat hij haar weer inhaalde.
Dat levert een heel ander beeld op dan wat de literaire geschiedschrijving in de Sovjetunie ons probeert te verkopen, Majakovski
als voorman.
Hoe mager de produktie van Majakovski's vroege 'revolutiepoëzie' eigenlijk wel is, lees je pas goed af aan een beroemd uitgaafje
van de Staatsuitgeverij (maar in Berlijn gedrukt) uit 1923, getiteld
Db'agólosa (Voor [de) stem). Van de dertien gedichten stammen er zes
uit 1918, bijna de hele produktie van dat jaar. Het meest revolutionaire is zonder meer de typografie van de 'Konstruktor' van het boekje, El Lisitski, die in het Westen wel de indruk moest wekken dat
er in die verre Sovjetunie artistiek heel wat aan de hand was. Ma-
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jakovski's reputatie als modernist in het buitenland berustte waarschijnlijk voor een groot deel op Lisitski' s vormgeving. J ef Last liet
me eens een exemplaar van die eerste druk zien als een van zijn grote
kostbaarheden. Waar mag het na zijn dood gebleven zijn? Zelf heb
ik nummer 678 van de herdruk in duizend exemplaren die in 1978
bij Verba Edizioni in Milaan verscheen. Ook toen was het weer zeer
gezocht om dat 'modernisme'. Je denkt meteen aan De Stijl en Bauhaus. In Rusland zelf kreeg dit soort 'futurisme' niet veel kans. Tijdens de korte liberalisering na Chroesjtsjovs destaliniseringsrede van
1956 zag je een aantal uitgaafjes verschijnen van toen jonge dichters als Andrej Voznesenski die typografisch een povere nabootsing
van die stijl van uitgeven vormden.
Er schijnt nu onder Gorbatsjov een nieuwe liberalisering van bovenaf in de maak te zijn. Het zou me niet verbazen als men typografisch opnieuw bij dat 'futurisme' zou aankloppen. Belangrijker
lijkt me dat ze daar gaan aankloppen bij de zeventig maal zeven 'ideologische' doodkisten waarin ze Majakovski onder de grond gestopt
hebben.
Geheel ongegrond is die verwachting niet. Tijdens het laatste congres van de Schrijversbond werd een motie ingediend om nu eindelijk eens alle werk van vier grote dichters te publiceren: Achrnatova, J esenin, Pasternak en Majakovski, de 'officiële' dichter van de
revolutie. Er gaat namelijk een hardnekkig gerucht dat na Majakovski' s dood de geheime politie meteen ter plaatse was om zich over
zijn literaire nalatenschap te ontfermen. Nu heeft inderdaad na zijn
dood vrijwel niets van hem het licht gezien dat we nog niet kenden.
En dat terwijl hij in zijn 'afscheidsbrief kameraad regering verzoekt
de onvoltooide gedichten aan de Briks te overhandigen. Het gerucht
nu wil dat hij een negatief pendant geschreven heeft voor zijn 'oktoberpoèma' Chorosjó (Goed! 1927) getiteld Plocho! (Slecht.0, titels die
je zou kunnen vertalen als Houwen zo! en Foute boel! Het is niet moeilijk te gissen wat er in dat laatste zou kunnen staan. Waarschijnlijk
de zoveelste aanval tegen de apparátsjiki die de revolutie al aan zich
hadden getrokken. Dus precies die 'nieuwe klasse' die gebaat is bij
het bestaande, grondig vervalste Majakovski-beeld.
Die volledige werken van Achmatova, Pasternak en J esenin zullen
er op den duur wel komen. Wat Majakovski betreft heb ik daar een
hard hoofd in. Het is altijd gemakkelijker tegenstanders alsnog in
te lijven, dan een al dan niet vermeende medestander te moeten
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prijsgeven. Ik hoop aannemelijk gemaakt te hebben dat men voor
een grondige schoonmaak van het `Majakovskibeeld' heel goed uit
kan gaan van Mens. Daarvoor hoeven de archieven niet open te
gaan.
`... ik vind het altijd verheugend te horen dat iemand met Majakovski bezig is. Ik vermoed dat hij daar behoefte aan had toen hij nog
leefde. En nu hij dood is en zich niet anders kan uiten dan door zich
om te draaien in zijn graf, helemaal. De Broederschap der Mensheid telt minder en minder leden en ze raken meer en meer verstrooid. Maar Majakovski, denk ik, houdt zich ook bezig met jou.'
Zo begint een antwoord op een brief van mij van vorig jaar aan
F(rits) van den Bosch, de fijne en daarom maar zo schaars publicerende stilist van Het Regenhuis en andere verhalen. Zijn onlangs overleden moeder was mijn onvergetelijke lerares Nederlands. Op mijn
achttiende schonk zij mij een eerste druk van Storrings Winterloof met
in diens hand de niet nader gespecificeerde opdracht Van den schr- ver, vrijwel het enige boek uit mijn jeugd (en er waren er wat), dat
niet in de verstrooiing geraakt is. Op mijn confuus protest `M-mmaar dat kan toch niet!' antwoordde zij droogjes: `Ik krijg niet iedere dag een leerling die van Staring houdt.' En daar was de kous
mee af.
Met nog een paar andere leraarsgezinnen bewoonde zij een groot
landgoed buiten Heerlen, daar aan de rand van de heide rond de
eeuwwisseling neergezet door een oliemagnaat. Ik was er een beetje
kind aan huis. Daar leerde ik op een keer ook Frits kennen, die toen
in het verre westen (Leiden geloof ik), Nederlands studeerde. Geen
erg toeschietelijke man. Hoewel ik toen begreep dat het een hele eer
was dat hij aandacht aan me schonk, drong het pas een half leven
later tot me door dat hij aardigheid in me gehad moet hebben. Maar
er zijn uit die schooltijd zo veel dingen die pas nu tot me beginnen
door te dringen...
Zo dacht ik tot voor kort dat mijn belangstelling voor Russische
poëzie pas van na mijn vijfentwintigste dateerde. Maar de kiem
daarvoor werd op dat landgoed gelegd door Frits van den Bosch, op
een prachtige nazomerdag tijdens een ommetje in 1951 of '52.
Met zijn karakteristieke, op een denkbeeldig punt in de verte gerichte blik en als met zichzelf in gesprek vertelde hij van twee Russische zelfmoordenaars die grote dichters waren geweest. Hun na-
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men was ik natuurlijk meteen weer kwijt, maar niet een detail als
het gedicht dat een van hen, een aandoenlijk mooie plattelandsjongen, bij gebrek aan inkt, met zijn bloed had geschreven, voordat hij
zich met zijn dronken kop op een hotelkamer aan een gordijnroe
verhing.
Frits vertelde het zo eenzelvig. Zonder enige ophef, ja, met een
droefgeestigheid (en geestigheid), die je belet om door te vragen, omdat je schroomt iemand uit zijn zelfverzonkenheid te halen. En er
op terugkomen was er niet bij — we zouden elkaar pas een kleine
dertig jaar later weer ontmoeten.
Wat leek dat geheimzinnige Rusland ver weg voor de kleine provinciaal die ik was. Je moest wel een heel bijzonder iemand zijn wilde
je van zulke zaken weet hebben. Vijf-zes jaren later waren die dichters me maar al te vertrouwd, nadat ik hun werk in Beograd had leren kennen: Jesenin en Majakovski. Maar tussen die zomerdag op
de hei en de hernieuwde kennismaking met die dichters was zo veel
gebeurd, dat ik het verband toen niet kon leggen. Dat gebeurde pas
toen ik die brief van Frits kreeg.
`Maar Majakovski, denk ik, houdt zich ook bezig met jou.' Ja,
het heeft er veel van weg. Hij laat me althans niet los, terwijl ik me
al tijden liefst in een andere cultuur zou willen indelven.
Wat me zou kunnen weerhouden om met hem verder te gaan is
een praktisch al tot stand gekomen vereenzelviging van de dichter
met zijn vertaler. Zeg je bij ons Majakovski, dan klinkt bijna automatisch de ldankverwante naam Marko Fondse mee, zegt Willem
G. Weststeijn in CS. Dat mag misschien leuk zijn om te horen, maar
het is zeer de vraag of de dichter ermee gebaat is. Ik kan me heel
goed de irritatie van de potentiële lezer voorstellen die, de naam van
de vertaler horend bij een nieuwe publikatie van Majakovski, kribbig
uitvalt: `Hè jasses, toch niet alwéér die vent!' En neem het die lezer eens kwalijk; eenzelfde kribbigheid bekruipt ook mij bij het horen
van de naam Hugo Huppert, toebehorend aan een Oostenrijkse stalinist, die vrijwel de hele Majakovski vermoft heeft. De Duitstalige
landen worden overstroomd met zijn Eindeutschungen. Herdruk
op herdruk. In steeds weer andere herschikkingen. In fünf. Sechs
Binder. Bij Suhrkamp in zehn Binder. Bis zum Kotzen.
Majakovski mag veel met proletariërs hebben opgehad, ik hoop
evenwel duidelijk te hebben gemaakt dat hij géén proletariër was.
Er is veel opzettelijke ruwheid, spiritueel en linguistisch, in zijn werk
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aan te wijzen, maar zijn wezenlijke behoeften en `Geistesmerk' waren niet des proletariërs. Een proletariër heeft Hugo Huppert van
hem gemaakt door zijn proletenduits. De helft of meer van Herr Genosse Hupperts `vertalingen' ís frei erfunden. Uit de losse pols nachgedichtet, tot onherkenbaarheid toe ingewrongen in een Duitse
geesteshouding, waarmee veel Duitsers zelf ook niet gelukkig kunnen zijn. Ik vermoed dat er geen afleggertje van de overladen Duitse
poëtica bestaat dat niet uit het Huppertse woordgeweld kan worden
opgedregd. Huppert lezend vraag je je voortdurend af — weet hij
nu niet wat er staat, of weet hij het gewoon beter.
Ik weet maar al te goed dat Majakovski zijn vertalers voortdurend
de vreemdste kronkelpaden opjaagt om hem te kunnen benaderen.
In zijn Onderhoud over de poëzie met de belastinginspecteur heet het

Poëzie
is net
een radiumgroeve.
Ein gram gewin
οp iin jaar werks.
Je delft
iin enkel woord ten behoeve
duizenden tonnen
filologisch erts.
Wat voor de dichter geldt, geldt voor de vertaler, zo niet dubbel.
Je mag hem, of je mag hem niet, maar dat Majakovski een uitzonderlijk werker met taal was lijdt geen twijfel. Ook waar een vertaler zich noodgedwongen zekere vrijheden moet veroorloven, kan dat
vrijwel altijd binnen de wetmatigheden van zijn poëtische systeem.
Als er één dichter is die zich niet laat vangen in een woord-voorwoord-vertaling is hij het wel. Houd je zijn ideeëngoed tegen het
licht dan vind je echt wel het nodige ontleende; tenslotte is het totale ideeëngoed van de mensheid waarschijnlijk maar iets eindigs en
is wat ons als origineel treft meestal niet veel anders dan de zoveelste
herschikking van met ons meegegroeide aloude gegevens. Majakovski, als zo veel anderen, prend son bien où il le trouve en geeft er met
zijn temperament een nieuwe draai aan. In die draai zit hem de
kneep en die moet je te pakken zien te krijgen.
Het is bekend dat Majakovski in het gevang Byron in vertaling
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had gelezen. Wie de moeite neemt een paar cantos van diens Don
Juan op de rijmen na te pluizen, kan daaruit een aardig boeketje
geestige rijmconstructies bijeenlezen, die mede een aanzet voor Majakovski's rijmtechniek hebben gevormd, gesteld althans dat ze in
die Russische vertaling getrouwelijk waren nagevolgd. Al even bekend is Majakovski's affectie voor de geestige en zwartgallige Russische satiricus Sasja Tsjórnyj (Zwarte Sasja), die vergelijkbare rijmtechnische hoogstandjes heeft opgeleverd. Maar bij Majakovski zijn
die incidentele exempels uitgegroeid tot een principieel systeem,
waarvan de brille in eindeloze vertakkingen ver uitgegroeid is boven de koddige effecten die genoemde dichters ermee beoogden en
bereikten. Ook bij Majakovski zijn die humoristische effecten legio,
maar hij gebruikt dezelfde techniek ook waar het hem diepe ernst
is en de tragiek om de hoek kijkt. Daar krijgt die techniek als het
ware een adelsbrevet uitgereikt.
Elders heb ik eens geschreven dat hij zijn rijmen construeert. Dat
is te mechanisch uitgedrukt. Hij genereert ze uit wat hij te zeggen
heeft, ze zijn meer dan wat ook betekenisdragende elementen bij
hem, geen bY·ou d'un sou of de rinkelen waarmee naar Ten Kates woord
het sonnet omhangen is. Russisch Opperlands, ondergeschikt gemaakt
aan de uitdrukking van diep zittende emoties, dat komt misschien
een beetje in de buurt. Ik vlei me met de hoop dat ik daar een enkele keer in mijn vertalingen iets van heb kunnen redden.
Er zijn heel wat redenen te bedenken om niet aan zo'n vertaling
te beginnen. Als vertaler heb je geen enkel houvast. Overal ter wereld barsten de literaire faculteiten uit hun voegen onder de toeloop
der studiosi. De vloeren buigen door onder de 'papers'. Vrachtwagens rijden af en aan met secundaire literatuur. Maar wee de vertaler die binnen dit parasitaire bedrijf zoekt naar fatsoenlijke, d.w.z.
door een deugdelijke, ouderwetse filoloog verzorgde tekstuitgaven
van een klassiek geworden dichter als Majakovski. Ze zijn er niet.
Alle beschaafde Russen en vakslavisten in de Lage Landen benaderen elkaar telefonisch alleen nog maar via ingewikkelde codes
zodra ze er de lucht van krijgen dat ik weer een Majakovski-vertaling
onder de leden heb. Behalve BeHa Bekker, die misschien heimelijk
hoopt op een stoel in de hemel. Nou, wat mij betreft kan ze ervan
verzekerd zijn.
Lijdt de Sovjetunie aan agrarische tekorten en woningnood door
economisch wanbeleid? Onzin. Vuige laster! Het hele landbouwareaal,
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alle bouwgrond staat vol met standbeelden van de dichter. In Moskou houden hele wolkenkrabbers zich met hem bezig. Maar de Volledige (?) Werken — al in geen 25 (vijfentwintig) jaar herdrukt — zijn
een zootje. En zo is de vertaler maanden kwijt met het navlooien
van allerlei details voordat hij ook maar één regel durft te produceren, ook al zindert zijn ziel van de poëtische bereidheid. Met zo'n
ροèma als Mens ben je dus al gauw een jaar of wat zoet. Maar als
er één reden is om er w& aan te beginnen, dan is het wel de stand
van de voorhanden vertalingen in het `buitenlands' . Ik ken er niet
één waarnaar ik een Nederlandse lezer met enig fatsoen zou kunnen verwijzen. Op vier vertalingen heb ik de hand kunnen leggen:
die van Huppert, de Franse prozavertaling van Claude Frioux, de
Amerikaanse dito van Garry Wiggins en de Nieuw-Griekse van
Pannis Rítsos, die zich op Frioux baseert en dus eigenlijk afvalt, al
heeft hij veertien drukken beleefd. *
Een voorbeeld is altijd verhelderender dan welke beschouwing
ook. Om stank van eigen roem te ontgaan kies ik voor een vergelijking tussen wat als vertaling nog net oirbaar is en wat niet meer
door de beugel kan, de aanhef van Mens. Daarin komen weliswaar
die bijzondere rijmen niet erg aan bod, maar er zit toch voldoende
demonstratiemateriaal in om te laten zien dat die paar jaar zoet zijn
met een vertaling niet uit de duim gezogen zijn. (De kalender staat
nu juli 1986. De eerste aanzet tot de vertaling van Mens gaat terug
op januari 1984.)
De liefde ierbiddend
met klinkend zeer,
met min ziel
een andere intocht verbeidend,
hoor, aarde,
ik uw:
`Laat nu, o Heer,
Uw dienstknecht scheiden!'
Ik ben met deze vertaling niet echt gelukkig, al heb ik er onevenredig veel zweet op vergoten. Het origineel telt hier, over zes regels
verdeeld, dertien woorden. Mijn tekst is dus bijna honderd percent
Β het ter perse gaan van deze `Krullen kreeg ik uit vriendenhand een Italiaanse vertaling van o a Mens
door Maria Roncali Doria, waarvoor 'k op eerste gezicht een uitzondering maak
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uitgelopen: 24 woorden over acht regels verdeeld. Laten we — voordat u dit boekdeel, en mij erbij, verontwaardigd in een hoek keilt
— een andere telling toepassen, waardoor het beeld wat gunstiger
wordt. Want in lettergrepen geteld ontlopen de teksten elkaar niet veel
— Russisch 35, Nederlands 36. In woorden is het Russisch zo veel
bondiger, omdat die taal geen lidwoorden kent en naamvalsfuncties hier het gebruik van voorzetsels overbodig maken. Persoonlijke voornaamwoorden zijn hier in het Russisch ook al niet nodig,
daarover geeft de werkwoordsvorm uitsluitsel. De grootste moeilijkheid zat voor mij in het afsluitende bijbelcitaat (Lucas 2, 29-32). Majakovski bezigt hier de Oudslavische (Kerkslavische) tekst: `Nÿne
otpusç~aesi...' , twee woorden tegen mijn zeven. Dat bijbelcitaat sluit
bij Majakovski bovendien prachtig aan bij zijn als geheel archaïserende, haast profetisch knoestig-bondige tekst. Wat hier een vergelijkbare Nederlandse bondigheid in de weg stond, is onze gangbare
vertaling van dat Lucas-citaat: `Nu laat gij, Heer, Uw dienstknecht
gaan in vrede naar uw woord' etc. Het Kerkslavisch geeft hier meteen het volle pond, conform aan het Griekse origineel — Nun apolueis. Dat zijn de woorden van Simeon in de tempel, bekend als de
Lofzang van Simeon. Een Russische of Griekse kerkganger die deze
twee woorden hoort is meteen im Bilde; hij heeft ze talloze malen gehoord in de orthodoxe liturgie. Mijn Roomse broeders ervaren misschien hetzelfde bij de latijnse versie: Nunc dimittis. Waarom die
dan niet gekozen? Waarschijnlijk is mijn ziel niet Rooms genoeg om
daar naar uit te wijken, want het was een klein kunstje geweest om
de tekst te herschrijven tot

met min ziel
op een andere intocht gespitst
of
min ziel
op een andere intocht spitsend...
Dat had me een trits rijmen opgeleverd: verbiddend/spitsend/dimittis. Maar mijn Nederlands klinkt toch al te spits in vergelijking tot
de sonore zwaarte van het origineel. En dat spitsen detoneert jammerlijk met de door mij gebruikte archaïsmen.
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Als u denkt dat we er nu zijn, moet ik u teleurstellen. `A translator's work is never done,' zoals de geestige Brit zegt. Had ik mij
aan de Nederlandse standaardvertaling van Simeons lofprijzing willen houden, wit had ik daarvan dan moeten aanhouden? Het begin: Nu laat Gij, Heer...? Misschien dat een bijbelvaste minnebroeder er dan een blij moment van herkenning aan zou overhouden,
om de rest zelf aan te kunnen vullen, maar ik zou er al heel ongelukkig mee zijn geweest. En nog zijn we er niet. Want voor zover
die tekst al de lippen van een leek passeert is het altijd als: Laat nu,
o Heer etc. (Zo gaat het vaak met citaten.) Voor die volgorde heb
ik gekozen. En als u denkt dat we er nu zijn, dan... Want wie schetst
mijn blijde verbazing toen ik bij Rítsos midden in de onvervalst
Nieuw-Griekse tekst niet de vorm apolueis, maar apoluois*, de nu
uitgestorven oude optativus aantrof (al klinkt die in de moderne uitspraak precies eender)? Wederom prees ik het lot dat mij, sloppenkind, op de gymnasiale banken der elite deed zetelen. Alle de tranen vergoten bij het memoriseren van het Griekse werkwoord (en
werken is het) stroomden nu samen tot een beek van zielebalsem,
want die optativus laat zich zeer wel vertalen met het aansporende
laat, wat een heel ander laat is dan dat van de bijbelvertaling. De
goede Simeon stelde niet vast dat zijn Heer hem liet gaan, nee, hij
spoorde Hem aan om hem, Simeon, los te laten. Hij, het heil gezien hebbende, had op aarde niets meer te zoeken, hij kon van haar
scheiden, kon verscheiden. Het Griekse apoluein kan die betekenis
hebben, het los maken van de ziel van het lichaam (de stof, de aarde). (Gaan en heengaan hebben overigens ook die betekenis van
[ver] scheiden.) En zo maakte ik mijn eigen liturgievertaling op de
koop toe.
Nu blijf ik nog zitten met het verbiddend uit de eerste regel. Het
Russische zamólit' betekent vergeving voor iets afsmeken. Geen der
door mij geraadpleegde vertalingen geeft deze betekenis, zoals we
nog zullen zien. En ik kan die betekenis ook niet in Majakovski's
denkwereld plaatsen. Een hoofdthema van zijn werk is juist de onbeantwoorde liefde. De dichter is juist de altijd liefde aanbiedende.
Verbidden betekent: door smeken trachten te verkrijgen en dat is
wat hij voortdurend doet. Ik koos voor verbidden ook omdat het net
zo archaïsch aandoet als het Russische zamólit'.
Bezien we nu wat Hugo Huppert met deze tekst doet.
* De eerste norm staat íπ het N. T , de tweede in de tekst van de orthodoxe liturgie.
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Ιn klirrender Bitternis Liebe beschwör ich.
Die Seele
will Aufmarsch auf anderer Bühne.
0 Erde, deine Verkündigung
hör ich:
— `Heut empfange den Frieden der Sühne.!'
Wat betekent hier beschwören, bezweren, oproepen? Het Russische
bol' betekent nooit Bitternis; zeenet' naar het uitkomt klinken, luiden,
schallen, rinkelen (van een bel), maar nu juist niet klirren. De vijf
regels gedragen proza die aan deze dichtregels voorafgaan suggereren, als gezegd, een liturgie en het ligt dus voor de hand aan klokken of bellen te denken. Niets in de volgende twee regels doet ook
maar in de verste verten denken aan willen, Aufmarsch οf Bühne. Die
regels laten verschillende vertalingen toe: met (in) mijn ziel een andere intocht verwachtend, verhopend, vermoedend, bevroedend, of
`terwijl mijn ziel aan een andere intocht denkt', al naar het uitkomt.
De moeilijkheid zit hem in die intocht, namelijk die van de celebrant
tegen het einde van de orthodoxe liturgie, waarvan Simeons lofprijzing een vast onderdeel is. (Mijn woordenboeken geven voor dat
woord, se.tuie, processie, optocht, stoet: de communistische Van
Dale, o,zegoυ, geeft als enige voorbeeld 1-mei-optocht.) In zo'n geval moet je dus je licht opsteken bij een geciviliseerde native speaker.
Ook de rest van Hupperts `vertaling' is een staaltje van puur er
op los febulieren. De aarde verkondigt niets, laat staan Frieden der Siihne.
De aarde smeekt alleen maar, net als Simeon, dat haar banden
geslaakt worden. Misschien wel om van de macht der boze sterren
bevrijd te worden. Ik weet het niet, deze tekst zit voor mij nog steeds
vol raadselen.
Gelukkig de Amerikaanse vertaler die van het gezeur af was door
het pasklare cadeau van de Engelse standaardvertaling 'Now thou
art absolving! ...'
Ter vergelijking geef ik nu dezelfde verzen in de prozavertalingen van Frioux en Wiggins.
J'ai fait d l'amour ma prière douloureuse et sonnante,
mon âme
attend une autre venue,
j'entends,
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terre, ton
'Nunc dimittis!'
Atoning for love with ringing pain,
in my soul
expecting a different procession,
I heaT,
o Earth, thy one reJrain:
'Now, thou art absolving!'
De enige keer dat Wiggins rijmt, rijmt het ook als tang op varken.
Er is nergens sprake van een reJrain. In beide vertalingen is de intocht verdoezeld. Zoals te verwachten was bleek Ritsos met Frioux'
(autre) venue geen kant uit te kunnen, want hij vertaalt letterlijk éleusis, terwijl het Grieks voor de kerkelijke intocht o.a. eisagogè, of
(voor de R.K. eredienst) eisodikón (tropárion) heeft.
Waarom deze hele uitweiding? Om te laten zien hoe ernstig ik
mijn werk wel neem? Dat zou best eens kunnen, ja. Maar wat er
ook achter zit is mijn ergernis over het snobisme van Nederlanders
die buitenlandse vertalingen boven Nederlandse verkiezen, terwijl
er bij ons door bekwame slavisten aanmerkelijk minder gebeunhaasd
wordt. Zo geven Frioux en Wiggins niet eens een bij benadering betrouwbare vertaling, terwijl ze niet één van de bijkomende moeilijkheden als rijm en metrum onder ogen te zien hadden.
Interessant is overigens Wiggins' AtoningfoT love. Uitgaande van
zijn vertaling maakte ik een alternatieve oplossing:

Voor liefde boetend
met schallend liJden,
in mijn ziel
een andere intocht vermoedend (bevroedend),
hoor, aarde,
ik uw:
'Laat, Here, nu uw dienstknecht scheiden!'
Hoe totaal blind Huppert is voor Majakovski's versificatie moge het
volgende voorbeeld aantonen. Als de dichter na zijn hemelverblijf
op aarde terugkeert, gebeurt dat zo:
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Poskol'znulsja υ asfal'te.
Vstal.
Ιn g%julucht land ik op 't asfalt. Dan
sta 'k.
Twee handelingen van verschillende tijdsduur worden hier feilloos
door een lange en een korte regel getypeerd. Huppert:
Aufm Asphaltglitsch schlage ich der Länge nach hin.
Da lieg ich. Bis ich wieder aufrechte Haltung gewinn.
Majakowski, Werkausgabe in zehn Bänder. Kassa. Ik geef deze taalstalinist ook nog
EINLETZTES WORT

Fernenweite —
den Unbehausten empfang nun du.
Aufs neue heute
wink ihm zu,
Jammertal!
Wess Zeichens ist das Himmelszelt jetzt?
Welches Sterns unter Sternen?
Tausend Kathedralen,
mir zu Füssen gesetzt,
entbrennen im Welt-Bacchanal:
— `dona eis requiem aeternam!'
Aldus het slot van Mens naar Huppert. Hoe kom je als mof aan je
rijmen? Uitje ene duim zuig je een Jammertal, uit de andere een
Welt-Bacchanal. Je origineel is dood en kan je niet controleren. Bovendien kende hij bijna geen Duits.
Ook hier klopt geen woord meer met de gegeven tekst. Neem het
begin, dat zich woordelijk laat vertalen met
Ruim,
neem de ontheemde
weder
in uw schoot op!
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Schrijft Majakovski snóva (weer, opnieuw), Huppert weet het beter:
het moet nun zijn. Wat is er in de tekst gebeurd? Majakovski is al
in het hemelruim geweest. Uit verveling is hij na millennia naar de
aarde teruggekeerd en treft die tot zijn ontgoocheling net zo aan als
hij hem verlaten heeft. Zelfs de verveling van het hiernamaals lijkt
hem nu verkieslijk boven het leven op aarde. Hij wil dus weer weg.
Neem in uw schoot op is niet minder of meer dan uitdrukking van
doodsverlangen en als zodanig een van die talloze zinspelingen op
zelfmoord in het vroege werk. En, typisch Majakovski, niet de
schoot der aarde kan zijn formaat herbergen, daarvoor is de schoot
van het universum nodig. Een cliché wordt hier dus nieuw leven ingeblazen. Maar Huppert mof-felt die hele schoot weg en daarmee
de doodssymboliek.
Ook in de daarop volgende, met de tekst geen enkel verband meer
houdende woordbrei, gaat de voornaamste informatie verloren. Wat
daar uit rijmdwang op jetzt verschijnt als mir zu Füssen gesetzt is in het
Russisch doodsimpel podo mnoj, onder mij".
Hoezo onder mij"? In het voorafgaande is de dichter toch de velden
in gegaan, net als een kat die zijn einde voelt aankomen, en niet een
berg op. Precies. Bij Majakovski moet je altijd verdacht zijn op plotselinge wisselingen van perspectief, onaangekondigde snelle wendingen. * Hij kauwtje niet alles voor. Hier hebben we zo'n wending.
En een heel subtiele.
Richt hij zich in de eerste regels van het korte slotdeel tot het heelal
(ruim) vanaf de aarde, vanaf Onder mij' wijst alles erop dat hij de
sprong in het hemelruim inderdaad gemaakt heeft, dus zelfmoord
heeft gepleegd. Wat zag de dichter als eerste object bij zijn eerste
ruimtevlucht (zie Majakovski's hemelvaart)?

Kerk in zonsondergang.
Een stomp
het kruis.
Wie, zoals hier Majakovski, duizend kerken onder zich ziet, moet
toch al een aardig afstandje tot de aarde bereikt hebben, zou je zo
denken. Hupperts mir zu Füssen gezetzt blokkeert hier iedere mogelijkheid tot interpretatie. Een gruwelijker doodzonde kan een vertaler niet begaan .
• Op de valreep kreeg Ik uzt Moskou een fotokopie van de eerste druk van Mens UIt 1918 Daarm begmt
Onder mij na een regel wit. De Volledige Werken respecteren die regel niet.

71

Niet minder bont maakt Wiggins het aan het slot:
Under me
He has couered the world
with a thousand churches
and drags it along:
`Rest in Peace!'
Mr. Wiggins heeft hier doodleuk op eigen gezag He, de Algebieder
weer van stal gehaald. Niets van dien aard bij Majakovski; onderwerp van de zin is gewoon de wereld.
Het bestaan van een redelijk consciëntieus vertaler bestaat overwegend uit angst en beven. Voor iedere beslissing zal hij zich proberen in te dekken. Iedere beslissing lijkt arbitrair en lijkt dat te meer
naarmate zijn grondtekst rijker en gelaagder is. Uit al zijn benauw(en)de gewroet moet de vertaler uiteindelijk de contouren van
een kunstwerk doen oprijzen. Een vertaling heet een brug te zijn tussen een schrijver en een van diens taal onkundige lezer. Ik heb altijd het gevoel dat aan de twee einden van die brug geen schrijver
en lezer staan, maar twee branden woeden. En datje moet kunnen
zwemmen om ooit nog levend aan land te komen.
In een land als Duitsland, waar Majakovski onvergelijkbaar meer
gelezen wordt dan bij ons, berust zijn reputatie voornamelijk op vervalsingen naar inhoud en vorm. Ik heb de vorm resoluut voorop geplaatst in de overtuiging en ervaring dat de inhoud zich daar naar
plooit als je maar hardnekkig genoeg volhoudt.
Waarom ik ditmaal Mens voor vertaling koos en niet zijn voorganger Oorlog en heelal, wat chronologisch voor de hand had gelegen?
Ik vond dat er een tekst van Mens moest komen als voorbereiding
op Pro èto (Daarover), het grote poèma uit 1923, waarin de dichter op
Mens teruggrijpt. De Mens treedt daarin op als de nog steeds in het
verleden gevangen zittende dubbelgestalte van de dichter. Zonder
Mens zou Daarover een beetje in de lucht komen te hangen. De weg
naar dat grootse werk ligt nu open. Míjn zegen heeft wie daar een
aansporing in ziet.
Hydra, 1985/86
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Light Verse

Twee gedichten
Frank De Crits

de slager
hij snijdt ze allemaal zo ragfijn
haarfijn en plichtsbewust een ouwe
rat in het vak volgens sommigen
te gezwind die flinters kalfsnoot
hij schijnt altijd nieuwsgierig en
vervoerd te vernemen wat ik ermee doe:
ze oprollen rondom drie salieblaadjes
ze opsteken met een houten tandenstoker
ze laten weken in een lichte roséwijn
een uur liefst op een koele plaats
braden in hete olijfolie met bloem bewolken
de rosé toevoegen een uur lang pruttelen
en je geeft er wat witloof bij en ja patatjes...

varkensvlees
van ons eten ze alles van kop tot
kurkentrekker van ons maken ze
alles ze koken braden roosteren ons
ze marineren ons zelfs tot wild
als onze poten scheef staan dan
zien ze het niet eens als we op hun
bord liggen met wellust vreten ze ons
ons vet is wit en wij zijn reuzel
al lopen wij hier wiegend zo stoned
als een kanon mijn hesp heeft een
echtere kleur dan jouw ham
zelfs al gedragen we ons als varkens
geen tong valt stil van de schrik
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Neuriën van Blauwbaard
G. C. Higginson

Geknipt vandaag zei je; keek zedig omlaag
waar je schootvol moois beminlijk bloeide.
Ik leg aan, riep ik, en greep hanig de tags
waar hij sproot — wulps en vervaarlijk aanzwol.
Zo temmen wij beiden handtam natuur:
jij als cunnicoiffeuse, ik bij de penidressuur.
* * *
Pluk mij het roosje van je bonbondozen broekje,
dat koesterend hoes over oester en parel.
Stil mij tot stomheid aan je boezem soelaas,
je oksel van heimwee, je armenvol warmte.
* * s
Met jouw maandbloed zegelt mijn wapen het waarmerk
op het bleekblauwe badstoffen beddegoed.
Wijsheid geput uit de leer van Oranje:
sta pal voor Koningin van Nachtenland.

Schoongeboend
Mijn lachend lief staat vrolijk in haar trimhemd,
geurend naar zeep, een bloem in de aanval.
Waag me beschroomd tot het halfverhuld frontje,
katoen over dons. Dagdroom de dans;
mijn klokkenspel klingelt alvast een tango,
mijn wil staat achter de slaapkamerdeur.
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Twee gedichten
Jaroslav Hutka *
(Vertaling Gert Helmer)

Galileo Galilei
Galileo Galilei,
knetterend vloekt de hiërarchie;
cel sleutels rinkelen, 't knettervuur laait
en jij beweert dat de aarde draait.
Galileo Galilei,
kinderen lachen om jouw theorie.
Jij hebt de machtige heerser ontsticht;
zie, daar wordt reeds de galg opgericht.
Hoor hoe ze om de paal heen hossen;
zie, ze stapelen takkebossen.
Je eigen vijand eist je kop.
Kom nu voor jouw waarheid op.

GALlLEO GALILEI
Gal~leo

Aan de palei, GaliIei,
hoe strakker gespannen, hoe hoger gepiept,
omdat jij God z'n eer hebt ontroofd
en ondermijnd het kerkelijk hoofd.

Gal ~lei

~~~1~~{~1 s~~~~~tef.tiél
TvrdH, ze se zemè toe!
Gahleo Galilei
Détl se tv0n blud&n smèJi
OtrávJ.! J si ~ana vládce
se stavi Slbenlce

Uz

Stavi, stavi sJ.benJ.é~
Sbira] drevo na hranlcky
sblra] hlasy, seda] k soudu
Obha]u] tam SVO]l pravdu

Galileo Galilei,
de brandstapel op met je genie;
jammer van die twee ogen zo blauw,
maar de wereld draait ook zonder jou.

GalJ.leo Gaillei
Na skrlJ;CJ. tJ. zahrát daJi
~e podryvás baZi slávu
PodkopávH cirkve hlavu
Gall!eo GalJ.lei
Na hranlcJ. té pak daJl
~koda Je tV§ch modrych oe!.
Bez tebe se steJnè toel

• Jaroslav Hutka (Olomouc, 1947) was tussen 1968 en '78 een der populairste zangers in Tsjechoslowaky·e. Uit zijn uitgebreide repertoire Moravische volksballaden werd een aantal op twee lp 's uitgebracht,
die allebei werden bekroond, Daarnaast zong hy' zo 'n tweehonderd eigen liederen. Ook schreef hy' enkele kinderboeken. Hutka is ondertekenaar van Charta '77, Op grond van zy'n liedteksten werd hij door de politie
verdacht van staatsvijandige bedoelingen, Herfst '78 week hy~ onder dreiging van gevangenIsstraf, naar
Nederland uit; sindsdien woont hy' in Rotterdam, Publikaties buiten Tsjechoslowaky'e: een dichtbundel,
een novelle, dn'e lp 's met eigen liederen, waarvan een ('Hier is my'n thuis ') geheel Nederlandstalig, (Verl.)
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Hoor hoe ze om de paal heen hossen;
zie, ze stapelen takkebossen.
Je eigen vijand wijst je straf.
Zweer nu maar je waarheid af.

stav2, stav!

Gall.leo Gaillei

~1~o~ra;~u r~:a~~!rorazH
ph. neJlepsl.m

Galielo Galilei,
de volkeren hebben voor jou sympathie,
maar wil je alleen met je kop door de muur,
dan raak je die kop nog kwijt op den duur.

Sl.beOl.é~

Sb!ra] drevo na hraolcky
sbira] hlasy, sedaj k soudu
Odvolej tam svoji pravdu

SJ.

Jl. srazl.s

Gall.leo Gall.lei
Ll.dl. prece srdce ma]!
pomYl1.t se, ach Jak hdské
A odpustl. t - právo panské

~~1i!J S~Î~~; ~~a~~a~~~~l.èky
sbira] hlasy. seda] k soudu
Odvolal JSl. SVO]l. pravdu
Gall.leo Gall.lei
V~'il.ChOl. SJ.
husu daJi

tea

Do lozol.ce potom kd.èi'
A prece se zemé toe! ...

Galileo Galilei,
mensen zijn zwak, maar slecht zijn ze niet.
Vergissen is menselijk, naar 't spreekwoord zegt
en amnestie is machthebbers recht.
Hoor hoe ze om de paal heen hossen;
zie, ze stapelen takkebossen.
Je eigen vijand breekt de staf.
En jij zweert jouw waarheid af.
Galileo Galilei,
eerst nog een feest. Daarna: fini.
Iedereen heeft zijn geweten gepaaid
en toch, en toch, de aarde draait.

SOKRATES

Sokrate, sokrate, dostanes do zubö

~~~l~l~f ~;;~~d:, ~H~~~~~e hfi~ura~ská

Vaak tI. to ukaze zakonnost athenska

OdeJdl. pryë z Atl".én, nl.kdo t~ nemá rád
Nás po~rok athémry no;budo;s -e0m~ouvat
Nebudes pomlouvat athenske predaky

u.d:J.té ]Sl. placer. spartskjml clzáky

~~:1;1 nl~l m~~~~z" a Z~~~!~ds~á~:;ny
Nerü:.eJ' ze k tOOlU nud. té svédoml
prece zádné nemás, ty chlape daremny
~A!~~e 1~~a~rsé~:ktn~u~~6 ~t ~~~dl t l

~o~~e~~áI'~d~~=:diÎ!, ~~~~f ~3;r~:;

predvolán

Ano, Jsem Sokrates, stoJim I;lred svou obcl
Vsak Jak se rozhlHim. SOUdl me pltomcl
A otrocl pornluv, otrocl prosI;llichu
Nevim. Jakou bych vám mohl dat utéchu
Máte strach pred mocnfrn. proto me soudite
veHte. ze sebe takhle ochránite

~erta ochráni te ty vase V§hody

Jak Je vám vzdáleny prozl tek svobody
Athénsrym trZlstèm ]ásot se rozléhá
Nase spravedlnost po horách nebehá
Dostlhla Sokrata a bude popraven
p1'!Jdem se pOdivat, pOJedem do Athén.
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Sokrates
Sokrates, Sokrates, nu slaat jouw laatste uur.
Wij zijn jouw vragen zat, je smoel staat ons te zuur.
Haarklover die je bent, nu is je pleit beslecht;
alles komt aan het licht voor ons Atheens gerecht.
Maak dat je wegkomt, man, niemand die jou niet haat.
Onze vooruitgang wordt niet meer door jou geschaad,
mannen van naam en faam niet meer door 't slijk gehaald
van dat Spartaans gespuis, door wie jij werd betaald.
Jij viel de goden af, jij verried onze stad,
jij voerde onze jeugd op het verkeerde pad.
Praat nu maar niet van plicht, niet van gewetensnood:
daarvan heb jij geen last, jij stomme idioot.
Wij zijn 't Atheense volk, waarvoor jij terecht moet staan.
Vergeefs is jouw verweer voor wat je hebt gedaan
Wij weten wat jou dreef: eerzucht en winstbejag.
Walgelijke dissident, spreek, nu je spreken mag.
- Ja, ik ben Sokrates, 'k sta voor mijn stad en staat.
Wat zie ik om mij heen? Ezels in ambtsgewaad,
slaven van roddelpraat, slaven van eigenbaat.
Voor jullie kleine ziel weet ik geen troost of raad.
't Is jullie slavenangst die straks mijn vonnis velt.
Denk je soms dat je zó je leventje veilig stelt?
Als je dat veilig noemt: zorgloos van wieg tot graf,
ach, hoe oneindig ver ligt dat van vrijheid af!
Op de Atheense markt juichen ze nu pas echt:
't recht is niet bovenaards; hier en nu heerst het recht!
Nu treft het Sokrates, hier komt hij om zijn loon.
Dat moeten wij gaan zien. Met passend feestvertoon.
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Lieve pa en ma
Jaap Mulder
We eten rijst hier, 't lijkt wel vermicelli.
Géén vlees; je ziet, nog altijd principieel!
We doen vanuit de Kibboets reuze veel:
Eergister heb ik met een knul uit Delhi
een urenlange rit op een kameel
gemaakt naar woeste oorden in de Valley
met oude tempels, echt heel cultureel.
Nou stop ik weer, tot schrijfs en kusjes
Ellie
De zon liep leeg in vermiljoene luchten.
Zij schrijft maar niet wat `hij uit India'
heeft uitgespookt met haar de nacht daarna.
Veel zoeter nog dan Jaffa's zijn die vruchten
en zacht weerklonken echo's van haar zuchten.
Ze was wel vegetarisch, maar alla.
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Mijnheer Donselger zoekt een vrouw
Charlotte Mutsaers
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Twee gedichten
Ogden Nash*
(Vertaling MariJke Emeis)

Poltergast, mijn Poltergast
Polttrguut, My Polterguest

Ik zet tante FroeIge op de trein
En ik hoop dat het voor het laatst zal zijn,
Want ware het anders, dan zette ik door:
Dan zette ik tante Froek ervóór.

I've put Miss Hopper upon the tram,
And I hope to do sa never agam,
FOt must I do 50, I shou1dn't wonder
If, instead of upon It, 1 put her under.

Never has host encountered a visitor

Less desu-abler, less exquisIter,
Or expenenced sueh a tangy zest

In beholdmg the back of a putlng guest.

Hecate Hopper,
Nooit trof een gastheer in huis een bezoekster Hoitiful-toitifu1
Haunted our house and haunted
Hecate Hopper left the property
Die onwelkom ster was en vervloektster
lrredcemably Hecate Hoppeny.
En nooit was hij ongepaster verrast
Bij het zien van de rug van een scheidende gast.

It

propc:r,

Voor haaibaai-hollewaai tante Froek
Was stoken en spoken gesneden koek;
Ze bracht daarbij, als een ware bezoeking,
Ons huis in een staat van totale verfroeking.

The mommg paper was her monopoly
She reads It first, and Hecate hopperly,

Het ochtendblad kreeg ik alleen op verzoek
En na lezing door tante, à la Froek,
Die het daarna liet aan de abonnee
Als een geurvreter na een dagje aan zee.

Not only was Hecate on a dlet,
She Insisted that all the famlly try 11,
And all one week-end we gobbled hke pigs

Handlng on to the cid subscnber
A wad of Dorothy DIX and fiber.
Shall we coin a phrase fot 'to uncooperate'?

How ahout trymg 'to Hecate Hopperate'?
On me mald's days off she found lt (un
T 0 breakfast In bed at quarter [0 one.

On rutabagas and salted figs.

Welk neologisme voor' ruziezoekerig'
Zou beter voldoen dan 'tante Froekerig'?
Want de meid had haar hoed nog niet opgezet,
Of tante had trek in ontbijt op bed.
Ze zorgde, zelf op een heilzaam dieet,
Dat elk van ons onder het ongerief leed
En een weekend lang propten wij ons vol
Met gortdroge vijgen en selderijknol.
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De diepvries smolt, de verwarming bleef koel,
Ze molde grootmoeders schommelstoel,
Ze snuffelde steevast in elke kast —
She clogged the pipes aid she blew the fuses,
She broke the rocker that Grandma uses,
Tante Froekje, de Poltergast.
She left stuff ro be posted or espeetted,
Hroate Hopper, the Polterguest.

En zette ik Froekje vddr de trein,
Dan zou het toch niet afdoende zijn,
Want toen ik haar van de boot heb gezet
Heeft tantes vet haar het zinken belet.

Kiekeboe, ik zie je lekker toch niet

If I pushed first Hopper under the reme
I'd probably have ro do u agam,
For the turne that! pushed her off the boat
I regretfully fund less Hopper conk! Soue.

Voor Engelse tekst zie p. 86

Middelbaar is leuk en ik mag het graag wezen,
Maar dan komt de dag dat je ogen nog goed zijn, maar je armen te
kort om het telefoonboek daar te houden waar jij het kunt lezen,
En je vrienden proestlachen: dat jij eens naar de oogdokter moest,
En van al je vrienden lacht hij het proest,
Dus ga jij aan zijn schertsende woorden voorbij,
Maar dan dringt tot je door dat hij jou al verwacht sinds jij op een
dag in de veronderstelling dat hij het was zijn grootvadersklok
toeknikte en Tot Ziens Maar Weer zei.
En hij wijst op zijn kaart en daar staat SKJWH FILE en je zegt
hoezo: SAJMWH FILE? en hij zegt: één bril, daar red je 't niet
mee.
Neem er twee,
Eén om te lezen in Mensje van Keulens Anna Molino en Nicolaas
Matsiers Onbepaald Vertraagd,
En een tweede om als je een luchtje wilt scheppen niet telkens
Halls Zeg te roepen naar een op je pad verdwaalde maagd.
En dus ben je de hele dag bezig je kijkbril af en je leesbril op te
zetten en vervolgens schiet je te binnen dat hij in de auto ligt of
naast je bed,
Dan weer kun je je kijkbril niet vinden want als je je kijkbril niet
op hebt kun je niet zien waar je 'm áf hebt gezet.
Genoeg pech van dit soort maakt me hoorndol, ik weiger nog
langer te mokken
Veel liever vergeet ik ze alletwee en neem op mijn levensavond
mijn hoed af voor wildvreemde vrouwen en grootvaderklokken.
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Heerlijk Weens gebak
Drs. P

Vaak, maar nog niet vaak genoeg, heb ik gewezen op de overstelpende veelheid van versstructuren, en op het embargo dat in Nederland daarop rust.
Sonnetten bijvoorbeeld zijn hier al sinds Anna Bijns (1494-1575)
in gebruik, maar al die tijd is vrijwel niemand op het idee gekomen
dat er, met behoud van de tweedeling en de veertienregeligheid, heel
mooie en radicale afwijkingen van het routineuze Italiaanse rijmschema (alsook het onelegante Engelse) te bedenken zijn.
Zo kent de gemiddelde poëet/gedichtenlezer ook maar twee balladesoorten: Heer Halewijn en Mária Lécina enerzijds, en de rederijkersballade (3 x 8 + 4 regels, drie rijmklanken, vaste slotregel). Waar ik verderop het woord ballade bezig, doel ik uitsluitend
op het refreingedicht; behalve die vaste regel heeft het nog twee fundamentele kenmerken - het envoi ter afsluiting en een fatsoenlijk
rijmschema, uniform voor de lange strofen.
We mogen de zojuist beschreven vorm ook 'Franse ballade' noemen; ofschoon Frankrijk nog wel meer balladen heeft voortgebracht.
Tot voor kort dacht ik dat alleen Nederland een eigen vorm kende: de balladette. Wat blijkt het geval?
De eerste Oostenrijkse krijgsman die in de oorlog met Pruisen
(1866) gewond werd, en wel door onhandig uit de troepentrein te
stappen, was Alois Mückenspucker. Hij leefde van 1845 tot 1912,
steeds in wat dromerige toestand.
Als redacteur van het gematigd satirische maandblad Die Glocke
schreef hij een aantal vergetelijke gedichten (abab cdcd enz.) en van
tijd tot tijd een artikel over de letterkundige bureaucratie die in
Oostenrijk - Wenen dus - de dienst uitmaakte.
Zijn ontmoeting met de belezen musicus Arthur Hoditz
(1851-1890) deed iets in hem ontvlammen.
Arthur was avontuurlijk, geestdriftig; hij had Parijs bewoond, ja
ingedronken, en hij kon daar onweerstaanbaar over vertellen. Over
de poëzie (Hugo, de Banville, Coppée, maar ook de decadenten) en
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over Montmartre — kunst en roes, schoonheid en wellust: de cabarets, de bals musette, de luchtige zeden.
Aldus ontdekte Alois twee onvermoede werelden: het refreindicht,
in het bijzonder de ballade, en de Parijse wals, veel geestiger en erotischer dan de Weense — en alles wat deze muziek opriep.
Daaraan danken wij de alom genegeerde versvorm die niet alleen
geografisch de naam `Weens' verdient, maar ook met typisch
Oostenrijkse Schlamprigkeit slechts weinig lijkt op een echte ballade.
Mogelijk dat Arthur eveneens gewag heeft gemaakt van het rondel,
en dat zijn inexacte vriend van al die informatie in de war raakte.
Hoe dan ook, hij doopte zijn versvorm Wiener Ballade en, eerlijk is
eerlijk, er zijn refreinregels en er is een envoi. Niet dat deze ballade
de ons vertrouwde declamatoire toon bezit; veeleer dan klassiekFrans is ze volks-Parijs.
Toelichting is het best gediend met een voorbeeld — een wat morbide gedicht, gepubliceerd in 1886 onder de titel `Der Verbrecher'.
Sie war entzückend, aber nicht zu haben,
Ach Gott, ach Gott!
Auch nicht für Schmeichelei und Liebesgaben.
Ach Gott, ach Gott!
Ich führte sie zum Wienerwald.
Doch blieb sie kühl; sie wurde kalt —
Dann aufgefunden, und begraben.
Ach Gott, ach Gott!
0 Galgenstrang, ich komme bald...
Ach Gott, ach Gott!
De muzikalen onder ons herkennen de cadans van de Parijse wals,
de java. De maten beginnen op de lettergrepen -ziick-, ha-, Gott!,
Schrei-, ga-, Gott!, führ-, -wald, blieb, kalt, -auf-, gra-, Gott!, Gal-, bald
en Gott!, en na de regels 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 komt een rust. Dit
wat de melodie betreft — gesteld dat het op muziek zou worden
gezet.
Het rijmschema is aBaBccaB en cB voor het sluitstuk. De refreinregel omvat 2 jamben; dit formaat vormt een lichte handicap, versterkt anderzijds de zangerigheid en moedigt pregnant taalgebruik
aan. In zijn Wiener Balladen (onvindbaar) presenteert de dichter re-
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freinen als Ich weisz es schon, Warum denn auch?, Na ja, schon gut, Ich
liebe Dich, Das wäre schön en Doch nicht umsonst. De statigheid van pentameter is verre te zoeken, maar inhoudrijk zijn ze wel, mits de overige tekst goed is uitgekiend; en vaak kreeg hij dat voor elkaar. De
bescheiden bundel vertegenwoordigt een korte bloeitijd (creatief en
emotioneel) in zijn leven.
We mogen dit bericht niet besluiten zonder een Nederlandstalige Weense ballade, als geste aan het adres van onze beschavingsgeschiedenis - en als weemoedige hulde aan Alois Mückenspucker.
De nieuwe eeuw, we zullen hem wel halen
Misschien ook niet
Geïnspireerd door nieuwe idealen
Misschien ook niet
Het wordt een ongekendfestijn
Wy' zullen allen broeders zy'n
En graag de rekening betalen
Misschien ook niet

o

lezer(es), dit doet u pijn
Misschien ook niet

Ogden Nash,

Zie

pag. 83

Peelc.a600, I abnost Set You
Middle-aged bre is merry, and I love to lead it,
But there comes a day when your eyes are all nght, but YOUt ann
i$O't long enough 10 hold the telephone hook where you can
read It,
And your fPeods gel ,ocular, sc you go fa the ocuhst,
And of aIl yaur ("ends he is the )ocullst,
So over hls faceuousness let us sklm,
Only nOllng that he bas been wauing for you ever smee you satd
Good Evenmg 10' hls gnmdfather cloek under the unpreSSlon

thatitwashun.
And you look at hlS chart and u says SHRDLU QWERTYOP, and
you say Weil, why SHllDNTLU QWERTYOPf and he says one

set of glasses won't do.
need two,

YOll

One for reading Erle Stanley Gardner's Perry Mason and K.eats'S
•Endynuon I Wlth,
And the ather for walklng around without saying H<illo la strange
wymlonwlth.
So you spend yout ume takmg alf YOUt seeing glasses fa put on
YOUt reading glas5es, and then remembermg that your readmg
gtasses are UpSt31rs or In the CM,
And then you can't find YOUI seemg glasses agatn because Without
them you cao't see where they are.
Enough of such mlshaps, they would try the patience of an OX,
I prefer to forget bath pairs of glas5es and pass my dec1mJng years
saluung strange women and grandfather clocks.
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Zeven gedichten
Kees Stip

Bíceps

[Geen haaikoe]

Mijn bicepsbal verbaast
nog altijd talloos velen.
Men rekent mij welhaast
tot de bicepsuelen.

een vent van niks
maar geef hem een zweep
en hij slaat alles

Econoom

Engagement

Mijn kaasschaaf snijdt voor mij
de kaas in dunne plakjes.
Die schuif ik steeds opzij.
Zo heb je wat voor strakjes.

Al siddert mij de pen
om 't leed door u geleden,
ik ben niet ontevreden
dat ik het zelf niet ben.

Groeten uit Griekenland
Met foto's tover ik u ongelogen
het vlieden van de eeuwigheid voor ogen.
Kijk maar eens hier naar mijn Akropolis:
het Parthenon heeft duidelijk bewogen.

De mensenvriend
De mensheid heeft mijn hart
en vergt mijn volle krachten.
Het zijn er vier miljard,
dus jij moet even wachten.

Vraaggesprek
Hoe bent u, glimworm, zo gaan glimmen?
— Het ging vanzelf, ik had het imme.
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Vier gedichten
Willem Wilmink

Huiswaarts
Dat men zich in de weg vergiste
en vaak tegen de bierkaai vocht,
dat men de beste kansen miste
— te hoog toch werd het doel gezocht —
dat veel onhaalbaar is gebleken
en zo wanhopig onvervuld
tot aan het allerlaatste teken
van een symbool, in zwart gehuld,
dat is geen avondmeditatie
van dominee of kapelaan:
't is de gewone conversatie
als de supporters huiswaarts gaan.

Voorspellingen
Ik kan het je voorspellen
met dag en uur erbij,
je moet me maar eens bellen
of het uitkwam wat ik zei.
Je vrouw vertoont op zeekre dag
een soort van tweede jeugd
in houding en in oogopslag,
en echt, het doet je deugd.
Toch ben je al wat voorbereid
en voel je je beklemd,
want stel dat ze die nieuwigheid
voor een ander heeft bestemd.
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Dan ga je plotseling een keer
zo fijn met haar naar bed,
zo was het in geen jaren meer,
het huwelijk lijkt gered.
En daar komt dan een ruzie van
vlak na de vrijerij,
daarmee is je illusie dan
voorbij, mijn vriend, voorbij.
Je bent verliefd, je bent vervuld
van deze ene meid,
dus krijgt de minnaar alle schuld,
haar scheld je alles kwijt.
Ze brengt de kinderen, haalt ze op,
en net voordat ze gaat,
kookt alles over in je kop,
je wordt hysterisch kwaad.
Je denkt zo'n dertien weken lang:
nou komt het toch nog goed.
Bent tegelijkertijd al bang
hoe dát dan worden moet.
Tot er opeens uit alle leed
een nieuw gevoel ontstaat.
Dan loop je, eer je 't zelf nog weet,
te fluiten over straat.
Ik kan het je voorspellen
met dag en uur erbij,
je moet me maar eens bellen
of het uitkwam wat ik zei.

Het menselijk geluk
De huur betaald. De stoep geschuurd.
Een goeie visboer in de buurt.
En een meid die als ze naast je gaat,
loopt te zingen over straat.
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Klacht van de gebraden zwaan
uit de Carmina Burana

‚rigger ha'k 'et ja wa best,
bin 'k een mooie zwaan 'ewest,
en ik zwerm' as de pest.
O mien God,
zwat as 'n pot
a'j toch an dat broadspit wod'.
Jao jongs, ai'j in 't water zit,
en ie bint nog prachtig wit,
ach, dan denk-íe fig an 't spit.
O mien God,
zwat as 'n pot
a'j toch an dat broadspit wod'.
'k Heb in 't water spölt en stöit,
in dee daag'n hebt ze nooit
zolt en pepper op mi'j ströit.
O mien God,
zwat as 'n pot
a'j toch an dat broadspit wod'.
Met mien mooi'n lang'n nek
zwerm' ik in de Buurse bek,
't was mien beste tied. Joa, krek.
O mien God,
zwat as 'n pot
a'j toch an dat broadspit wod'.
Jao, ow lè'm Beet eerdan,
meer mi'j doot ze in de pan.
En ie smull'n de wa van!
O mien God,
zwat as 'n pot
a'j toch an dat broadspit wod'.
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Tekeningen
Pier Paolo Pasolini

Zelfportret met oude sjaal, 1946

Meisje uit San Vito, 1943

Jongensportret

PPP's grootmoeder ορ haar sterfbed

Portret van zijn moeder Susanna
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Vertaald proza

Het avontuur van een lezer*
Italo Calvino
(Vertaling Ike Cialona)
De kustweg liep hoog over de kaap; de zee lag beneden, onderaan
de steile rotswand en verder overal, tot aan de hoge, heiïge horizon.
Ook de zon was overal, alsof de lucht en de zee twee vergrootglazen
waren. Het kalme water klotste zonder schuim tegen de grillige
rotspunten van de kaap. Amedeo Oliva liep met zijn fiets op zijn
schouder een aantal steile treden af en liet hem, na hem op slot gezet te hebben, op een plek in de schaduw achter. Hij daalde de trap
verder af tussen brokken gele, droge aarde en in het niets hangende agaven, en zocht met zijn blik al de gerieflijkste plooi in de rotsen waar hij zou gaan liggen. Onder zijn arm hield hij een opgerolde
handdoek met daarin een zwembroekje en een boek.
De kaap was een verlaten plek: slechts weinig groepjes baders namen er een duik of lagen voor elkaar verscholen te zonnebaden in
de holten van de rotsen. Tussen twee rotsblokken die hem aan het
gezicht onttrokken, kleedde Amedeo zich uit en trok zijn zwembroekje aan; daarna sprong hij van de ene steen op de andere en stak
zo, met grote sprongen van zijn magere benen, de halve kaap over,
waarbij hij soms vlak over de neuzen vloog van halfverborgen paren die op badlakens lagen te zonnen. Achter een groot blok
zandsteen met een poreus en bobbelig oppervlak lagen gladde rotsen met stompe kanten; Amedeo trok zijn sandalen uit, nam ze in
zijn hand en begon op blote voeten te rennen met de zekerheid van
iemand die oog heeft voor de afstand tussen stenen, en voetzolen die
overal tegen kunnen. Hij bereikte een plaats die steil boven zee lag;
de steile wand had ongeveer halverwege een soort trede. Daar bleef
Amedeo staan. Hij legde zijn kledingstukken, netjes opgevouwen,
op een plat uitsteeksel en daar legde hij zijn sandalen op met de zolen
naar boven, zodat een windvlaag niet alles mee kon nemen (eigenlijk woei er nauwelijks een briesje uit zee, maar het was waarschijnlijk een van zijn gewone voorzorgsmaatregels). Een kleine zak die
hij bij zich had was een rubber kussentje; hij blies erin totdat het op'Hel aaDnluur van een lezer' maakt deel uzi van de bundel Gli Amori difficili (Ετmudi, 1958)
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gebold was, legde het neer en spreidde daaronder, op een licht dalend stuk van de stenen, de handdoek uit. Hij wierp zich er ruggelings op neer en opende meteen zijn boek bij de bladwijzer. Zo bleef
hij lang liggen op de rots, in dat van alle kanten teruggekaatste zonlicht, met een droge huid (hij was onregelmatig matbruin verbrand,
als iemand die zonder methode zont, maar een sterke huid heeft),
en met een nat witlinnen petje op zijn hoofd (ja: hij was ook naar
een laaggelegen rots gelopen om zijn petje nat te maken in het water), onbeweeglijk, terwijl alleen zijn ogen (onzichtbaar achter de
donkere bril) langs de witte en zwarte regels het paard van Fabrizio del Dingo achtervolgden. Onder hem opende zich een kleine inham met blauwgroen, bijna tot op de bodem doorzichtig water. De
rotsen waren, al naar gelang hun ligging, bedekt met wieren of een
witte kalkaanslag. Er was een klein kiezelstrandje. Amedeo keek zo
nu en dan van zijn boek op naar het panorama om hem heen, naar
een glinstering in het water of de zijwaartse wandeling van een krab;
daarna keerde hij in gedachten verzonken terug naar de bladzij
waarop Raskolnikov de treden telde die hem van de deur van de oude vrouw scheidden, of Lucien de Rubempré naar de torens en daken van de Conciergerie staarde voordat hij zijn hoofd in de strop
stak.
Amedeo probeerde al een hele tijd zijn deelname aan het actieve
leven tot een minimum terug te brengen. Niet dat hij niet van actie hield, integendeel, zijn hele karakter en zijn smaak werden door
liefde voor actie gevoed; toch werd van jaar tot jaar de drang om
zelf tot actie over te gaan minder en minder, zozeer dat hij zich afvroeg of hij die drang ooit wel echt had gehad. Maar zijn belangstelling voor actie leefde voort in zijn liefde voor het lezen; vertellingen
van waargebeurde feiten, verhalen, menselijke verwikkelingen waren zijn passie. Vooral negentiende-eeuwse romans, maar ook memoires en biografieën; en nog veel meer, tot detectives en science
fiction aan toe, waar hij niet op neerzag, maar die hem minder bevrediging gaven, ook al omdat het dunne boekjes waren: Amedeo
hield van dikke boeken, alleen al het aanpakken ervan gaf hem hetzelfde lichamelijke genoegen als het aanpakken van zwaar werk. Ze
op de hand wegen, compact, stevig, fors; ietwat zorgelijk kijken naar
het aantal bladzijden, de lengte van de hoofdstukken; dan erin binnentreden: in het begin wat schoorvoetend, zonder veel zin in het
eerste vermoeiende onthouden van de namen, het vatten van de
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draad van het verhaal; daarna zich overgevend, langs de regels snellend, het netwerk van de gelijkvormige bladzij doorkruisend, en achter de loden letters verschenen dan de vlam en het vuur van de
veldslag en de kogel die fluitend door de lucht voor de voeten van
vorst Andrej in de grond sloeg, en daar had je de winkel stampvol
beelden en gravures en Frédéric Moreau die met bonzend hart bij
Arnoux naar binnen ging. Aan gene zijde van de oppervlakte van
de bladzij trad je een wereld binnen waarin het leven meer leven was
dan hier, aan deze zijde: zoals de oppervlakte van de zee ons scheidt
van die blauwe en groene wereld, onafzienbare kloven, vlakten van
fijn golvend zand, wezens die halfdier en halfplant zijn.
De zon beukte fel, de rots was brandend heet en Amedeo voelde
zich na een tijdje eengeworden met de rots. Hij kwam aan het eind
van een hoofdstuk, sloot het boek, waarbij hij het reclamekaartje van
de uitgever als bladwijzer gebruikte, zette zijn linnen petje en zijn
bril af, richtte zich half verdoofd op en liep met grote sprongen naar
de uiterste punt van de rotsen, waar een groep jongetjes de hele tijd
vanaf dook en weer tegenop klauterde. Amedeo ging op een uitstekende richel boven de zee staan, niet te hoog, een paar meter boven het water, keek met nog verblinde ogen naar de lichtgevende
doorzichtigheid beneden hem en dook toen plotseling. Hij dook altijd
op dezelfde wijze, als een vis, vrij correct, maar enigszins stijf. De
overgang van de door de zon verwarmde lucht naar het lauwe water zou bijna onmerkbaar zijn geweest, als hij niet zo onverwachts
was. Hij kwam niet meteen weer boven, hij hield van onder water
zwemmen, heel diep, bijna met zijn buik op de bodem, zolang hij
adem had. Hij hield veel van lichamelijke inspanning, het zichzelf
opleggen van moeilijke taken (daarom kwam hij zijn boek lezen op
de kaap, na een fietstocht tegen de helling op, als een razende trappend onder de middagzon): bij het onder water zwemmen probeerde
hij elke keer een rotswand te bereiken die op een bepaald punt uit
de zanderige bodem stak en bedekt was met een dichte hei van waterplanten. Tussen die rotspunten kwam hij weer boven en zwom
een beetje rond; hij begon methodisch te crawlen, maar met meer
kracht dan nodig was; al gauw, moe van het zwemmen met zijn kop
in het water, als een blinde, ging hij over op een vrijere slag, `op z'n
zeemans'; kijken bevredigde hem meer dan bewegen, en kort daarop
ging hij van de `zeemansslag' over op de rugslag, steeds onregelmatiger en steeds vaker onderbroken, totdat hij zich als een dode liet

96

drijven. Zo keerde hij zich om en om in die zee als in een bed zonder randen; nu eens stelde hij zich de taak een bepaald eilandje te
bereiken, dan weer een bepaald aantal slagen te doen, en hij had
geen rust voordat hij die taak volbracht had; nu eens talmde hij lui,
dan weer zwom hij ver uit de kust omdat hij niets anders dan lucht
en water om zich heen wilde hebben, dan weer zwom híj terug naar
de rotsen die rond de kaap gestrooid lagen, om geen van de mogelijke routes in die kleine archipel over te slaan. Maar al zwemmend
merkte hij dat zijn groeiende nieuwsgierigheid het vervolg gold van
— bijvoorbeeld — het verhaal van Albertine. Zou hij haar terugvinden of niet, Marcel? Hij zwom als een razende of dobberde als
lijk, maar zijn hart was bij de bladzijden van het boek dat hij op de
kust had liggen. En daar zwom hij al met snelle slagen terug naar
zijn rots, zocht een punt waar hij erop kon klimmen, daar was hij
bijna zonder het te merken alweer boven en wreef met zijn handdoek over zijn schouders. Hij zette het linnen petje weer op, ging
weer in de zon liggen en was aan het nieuwe hoofdstuk begonnen.
Toch was hij geen gehaaste, gulzige lezer. Hij was op een leeftijd gekomen waarop de tweede of derde of vierde keer dat je een
boek leest je meer plezier verschaft dan de eerste keer. Maar hij
moest nog vele werelddelen ontdekken. Elke zomer als hij naar zee
vertrok was de meest inspannende voorbereiding het pakken van de
zware koffer vol boeken: op basis van de invallen en de overdenkingen van maanden stadsleven koos Amedeo elk jaar bepaalde beroemde boeken om te herlezen en bepaalde auteurs waar hij voor
het eerst zijn tanden in wilde zetten. En daar op die rots werkte hij
ze af, pauzerend bij sommige zinnen, vaak zijn ogen van de bladzijde opslaand om na te denken, zijn gedachten te verzamelen. Op
een bepaald moment, toen hij zo zijn ogen opsloeg, zag hij dat er
op het kiezelstrandje aan het eind van de inham een vrouw was komen liggen.
Het was er een die erg bruinverbrand was, mager, niet piepjong
meer en ook niet bijzonder mooi, maar naakt kwam ze voordelig uit
(ze droeg een miniem tweedelig badpak dat aan de randen omgeslagen was om zoveel mogelijk zon te vangen) en het oog van Amedeo werd door haar aangetrokken. Hij merkte dat hij tijdens het lezen steeds vaker zijn blik van zijn boek losmaakte en de lucht in
keek; en die lucht was de lucht tussen de vrouw en hem. Haar gezicht (ze lag op de glooiende oever, op een rubber matrasje, en Ame-
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dei zag bij elke flikkering van zijn pupillen de niet weelderige maar
harmonieuze benen, de volmaakt gladde buik, de misschien niet inaangenaam kleine borsten die waarschijnlijk wat verwelkt waren,
de iets te benige schouders en daarvandaan de hals en de armen en
het gezicht dat verhuld ging achter een donkere bril en de brede rand
van een zonnehoed) was licht getekend, levendig, zelfbewust en ironisch. Amedeo deelde het type in: onafhankelijke vrouw, alleen op
vakantie, die de meer afgelegen rotsen verkiest boven een drukbezocht zandstrand en daar graag koolzwart ligt te worden; hij schatte
de mate van luie sensualiteit en chronische onbevredigdheid in haar;
dacht vluchtig aan de mogelijkheden die ze bood voor een avontuur
met snel succes, vergeleek die met het vooruitzicht op een conventionele conversatie, een avondje uit, de waarschijnlijk opdoemende logistische problemen, de inspanning die het kennismaken met
iemand altijd kost, al blijft het nog zo oppervlakkig, en ging door
met lezen, ervan overtuigd dat deze vrouw hem absoluut niet kon
interesseren.
Maar hij lag al te lang op die plek van de rots, of misschien hadden zijn snelle gedachten een spoor van onrust achtergelaten, want
hij voelde zich stijf; de hardheid van de rots onder de handdoek die
hem tot ligplaats diende, begon hinderlijk te worden. Hij stond op
om een andere ligplek te vinden. Hij weifelde een ogenblik tussen
twee plekken die hem even gerieflijk leken: een die wat verder weg
lag van het strandje waar de gebruinde dame lag (ja, zelfs achter een
rotspunt die het zicht op haar benam), en de andere dichterbij. De
gedachte dat hij bij haar in de buurt zou gaan liggen en dan misschien door een of andere onvoorziene omstandigheid ertoe verleid
zou worden om een gesprek niet haar te beginnen en zo het lezen
te moeten onderbreken, maakte meteen dat hij de verste plek verkoos, maar toen hij daarover nadacht, leek het hem of hij, net nu
die dame er was, wou vluchten, en dat zou een beetje onbeleefd kunnen lijken; zo koos hij de meest nabije plek, hij ging namelijk toch
zo in het lezen op dat de nabijheid van die — overigens niet eens
bijzonder mooie — dame hem niet zou kunnen afleiden. Hij ging
op zijn zij liggen en hield zijn boek daarbij zo dat het haar aan zijn
gezichtsveld onttrok, maar het vermoeide hem om zijn arm op die
hoogte te houden en hij liet hem tenslotte zakken. Nu ontmoette de
blik waarmee hij langs de regels gleed, elke keer als hij naar het begin
van een regel ging, vlak naast de rand van de bladzij de benen van
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de eenzame vakantiegangster. Zij was ook een beetje gaan verliggen, op zoek naar een gerieflijker houding, en het feit dat ze haar
knieën opgetild had en haar benen precies in de richting van Amedeo over elkaar gekruist had, stond hem toe een paar absoluut niet
onaantrekkelijke kanten van haar beter te kunnen zien. Kortom,
Amedeo zou (hoewel een scherpe rotspunt hem in zijn heup sneed)
geen betere houding hebben kunnen vinden: het genoegen dat het
uitzicht op de gebruinde dame hem bood — een marginaal genoegen, een extraatje, maar toch niet om je neus voor op te halen, gezien het feit dat hij er zonder enige inspanning van kon genieten —
schaadde het genoegen van het lezen niet, maar werd in zijn gewone
manier van doen geïntegreerd, zodat hij er nu zeker van was dat hij
door kon lezen zonder dat hij zich ertoe zou laten verleiden zijn blik
af te wenden.
Alles was rustig, alleen het lezen kabbelde voort, waarbij het onbeweeglijke landschap als lijst fungeerde, en de gebruinde dame was
een noodzakelijk deel van dat landschap geworden. Amedeo vertrouwde uiteraard op zijn capaciteit om lang volkomen stil te kunnen liggen: maar hij had geen rekening gehouden met de onrust van
de vrouw, die nu alweer overeind kwam, opstond, tussen de stenen
naar de waterrand liep. Ze was in beweging gekomen — begreep
Amedeo meteen — om een grote kwal van nabij te bekijken die door
een groep jongetjes, duwend met stokken, op de oever werd getrokken. De gebruinde dame boog zich over het omgekeerde lichaam
van de kwal en stelde de jongens vragen; haar benen verhieven zich
op houten sandalen met erg hoge hakken, die niet geschikt waren
voor deze rotsen; haar lichaam, van achteren af gezien zoals Amedeo het nu zag, was dat van een aantrekkelijkere en jongere vrouw
dan hij gedacht had. Hij bedacht dat, voor een man op zoek naar
avontuur, haar dialoog met de vissende jongetjes een `klassieke' gelegenheid zou zijn geweest: om naar haar toe te gaan, ook commentaar te geven op de vangst van de kwal en zo een gesprek te beginnen. Net datgene wat hij voor al het goud ter wereld niet zou doen!
voegde hij er bij zichzelf aan toe, terwijl hij weer in zijn boek dook.
Zeker, deze gedragsnorm vormde ook een hinderpaal voor zijn natuurlijke nieuwsgierigheid naar de kwal, die zo uit de verte gezien
ongewoon groot scheen te zijn en van een vreemde kleurschakering,
tussen roze en paars. Die nieuwsgierigheid naar zeedieren was geen
versnippering van zijn aandacht, maar hing samen met zijn passie
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voor lezen; op dat ogenblik was zijn aandacht voor de bladzij die
hij aan het lezen was — een lang, beschrijvend stuk — trouwens aan
het verflauwen; kortom, het was absurd dat hij, om zich te verdedigen tegen het gevaar van een gesprek met die vakantiegangster,
zichzelf spontane en zeer zeker gerechtvaardigde impulsen zou verbieden als het zoeken van een paar minuten verstrooiing in het van
nabij bekijken van een kwal. Hij legde de bladwijzer in het boek en
stond op: zijn besluit had niet tijdiger genomen kunnen worden:
precies op dat moment maakte de dame zich los van het groepje jongens om weer naar haar matrasje terug te gaan. Dat besefte Amedeo terwijl hij haar naderde en hij voelde de behoefte om meteen
hardop iets te zeggen. Hij schreeuwde tegen de jongens: `Pas op!
Hij kan gevaarlijk zijn!'
De jongens, ineengehurkt rond het dier, keken niet eens op: ze
bleven met de stokken in hun hand proberen om het op te tillen en
om te draaien; maar de dame wendde zich monter om en liep weer
naar de waterrand, met een half-vragende, half-verschrikte uitdrukking op haar gezicht: `O, wat eng, bijt-je?'
`Alsje hem aanraakt, krijgje een branderig gevoel,' legde hij uit,
en hij merkte dat hij niet op de kwal was toegelopen, maar op de
vakantiegangster, die om wat voor reden dan ook haar borsten met
haar armen bedekte, in een nutteloze rilling, en bijna steelse blikken wierp, nu eens naar het dier en dan weer naar Amedeo. Hij stelde haar gerust en, zoals te voorzien was, waren ze zo in gesprek geraakt, maar dat gaf niets, want Amedeo zou meteen terugkeren naar
het boek dat op hem wachtte; hij hoefde alleen maar even naar de
kwal te kijken en daarom leidde hij de gebruinde dame terug in de
kring van jongens. De dame keek nu met walging toe, de knokkels
van haar vingers tegen haar tanden, en toen ze op een bepaald moment zij aan zij stonden, kwamen hun armen met elkaar in contact
en wachtten ze even voordat ze zich van elkaar losmaakten. Toen
begon Amedeo over kwallen te praten: hij had er zelf niet veel ervaring mee, maar hij had een paar boeken gelezen van beroemde
vissers en diepzeeduikers, zodat hij — luchtig over de kleinere zeedieren heenstappend — meteen kwam te praten over de beruchte
reuzerog. De vakantiegangster luisterde met schijnbare belangstelling naar hem en stelde zo nu en dan vragen die nergens op sloegen, zoals vrouwen dat doen. `Ziet u deze rode vlekken op mijn arm?
Dat zal toch geen kwal geweest zijn?' Amedeo voelde aan de plek,
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even boven de elleboog, en zei nee. De arm was een beetje rood omdat ze erop gelegen had.
Daarmee was alles afgelopen. Ze groetten elkaar, zij ging naar
haar plek terug, hij naar de zijne en hij ging weer lezen. Het was
een intermezzo geweest dat precies lang genoeg geduurd had, niet
te lang en niet te kort, een menselijk contact dat niet vervelend was
(de dame was beleefd, bescheiden, volgzaam) juist omdat het zo
luchtig was gebleven. In zijn boek hervond hij een veel vollere en
concretere samenhang met de werkelijkheid, waarin alles een betekenis had, een belang, een ritme. Amedeo voelde zich in een volmaakte toestand: de gedrukte bladzij opende voor hem het echte leven, vol en opwindend, en als hij zijn ogen opsloeg hervond hij een
toevallig maar aangenaam contact met kleuren en gewaarwordingen, een bijkomstige en decoratieve wereld die hem nergens toe kon
verplichten. De gebruinde dame lachte hem vanaf haar matrasje toe
en woof, hij antwoordde met ook een lachje en een vage groet en
liet zijn blik meteen zakken. Maar de dame had iets gezegd.
`Hè?'
`U leest, leest u altijd?'
`Eh...'
`Is het interessant?'
Ja.
`Veel plezier verder!'
`Dank u.'
Hij moest zijn ogen niet meer opslaan. Tenminste niet tot hij het
hoofdstuk uit had. Hij las het in één adem uit. De dame had nu een
sigaret in haar mond en wenkte hem gebarend. Amedeo had de indruk dat ze al een tijdje zijn aandacht had proberen te trekken.
`Wat?'
... `lucifer, sorry...'
`Nee, ziet u, ik rook niet...'
Het hoofdstuk was uit. Amedeo las snel de eerste regels van het
volgende, die hij verrassend aanlokkelijk vond, maar om zorgeloos
aan het nieuwe hoofdstuk te kunnen beginnen moest hij zo snel mogelijk het vraagstuk van de lucifer afhandelen. `Wacht even!' Hij
stond op en sprong van de ene rots op de andere, half bedwelmd
door de zon, totdat hij een groepje mensen aantrof dat rookte. Hij
leende een doosje `minerva's', rende naar de dame toe, stak haar
sigaret aan, en holde terug om de `minerva's' terug te geven; ze zei-
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den: `Houdt u ze maar, gerust', hij holde weer naar de dame om
haar de `minerva's' te overhandigen, zij bedankte hem, hij wachtte een ogenblik met zijn afscheidsgroet, maar begreep dat hij na dat
uitstel wat meer moest zeggen en zei: `Zwemt u niet?'
`Straks,' zei de dame, `en u?'
`Ik heb al gezwommen.'
`En neemt u niet nog een duik?'
`Ja, ik lees nog een hoofdstuk en daarna ga ik een stukje
zwemmen.'
`Ik ook, ik rook mijn sigaret op en neem een duik.'
`Tot straks dan.'
Deze halve afspraak hergaf Amedeo de rust die hij — dat besefte
hij — niet meer gekend had sinds hij de aanwezigheid van de eenzame vakantiegangster had opgemerkt: nu had hij niet meer het
schuldige gevoel dat hij met die dame enig soort van contact moest
onderhouden; alles werd uitgesteld tot het ogenblik waarop ze zouden gaan zwemmen — hij zou in elk geval zijn gaan zwemmen, ook
als de dame er niet geweest was — en nu kon hij zich zonder wroeging overgeven aan het genoegen van het lezen. Zozeer dat hij niet
merkte dat op een bepaald punt — terwijl hij nog niet aan het eind
van het hoofdstuk was gearriveerd — de vakantiegangster, die haar
sigaret op had, opgestaan en naar hem toegekomen was om hem uit
te nodigen om mee te gaan zwemmen. Hij zag de houten sandalen
en de rechte benen vlak naast zijn boek, gleed met zijn blik omhoog,
liet zijn ogen weer op de bladzij zakken — de zon verblindde hem
— en las haastig een paar regels, keek weer omhoog en hoorde haar:
`Barst uw hoofd niet zowat uit elkaar? Ik neem een duik!' Toch was
het mooi om daar te blijven liggen lezen en van tijd tot tijd de ogen
op te slaan. Maar omdat hij het niet meer kon uitstellen deed Amedeo iets wat hij nooit deed: hij sloeg bijna een halve bladzij over, tot
aan het slot van het hoofdstuk, dat hij daarentegen met veel aandacht las, en daarna stond hij op. `We gaan. Duiken we van de
punt?'
Na zo vaak over duiken gepraat te hebben, daalde de dame voorzichtig af van een stuk rots dat in het water lag. Amedeo dook van
een hoger gelegen punt dan gewoonlijk. Het was het uur waarop de
zon, langzaam nog, ging dalen. De zee was goudkleurig. Ze zwommen in dat goud, op een kleine afstand van elkaar. Amedeo deed
zo nu en dan een paar slagen onder water en vond het leuk om de
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dame te laten schrikken door onder haar door te zwemmen. Hij
vond het leuk, zullen we maar zeggen: het was kinderspel, uiteraard,
maar wat viel er anders te doen? Samen zwemmen was iets vervelender dan alleen; maar het was een miniem verschil. Buiten de
goudkleurige schitteringen werd het blauw van het water donkerder, alsof er een inktkleurig duister vanaf de bodem naar boven
kwam. Het was nutteloos, niets evenaarde de smaak van het leven
in de boeken. Terwijl Amedeo luchtig over half uit het water stekende bebaarde stenen zwom en de geschrokken dame loodste (om
haar op een eilandje te helpen omklemde hij haar heupen, haar
borsten, maar zijn handen waren in het water bijna ongevoelig geworden, met witte, bobbelige vingertoppen), wendde hij steeds vaker
zijn blik naar de kust, waar de kleurige omslag van het boek duidelijk te zien was. Er was geen ander verhaal, geen andere verwachting mogelijk buiten het boek dat hij achtergelaten had met de bladwijzer tussen de bladzijden, en al het overige was een lege pauze.
Maar de terugkeer naar de kust, het elkaar helpen om erop te
klimmen, het afdrogen en het elkaars ruggen wrijven, schiepen een
soort intimiteit, zodat het Amedeo onbeleefd leek om zich nu weer
alleen terug te trekken. `Ach,' zei hij, `ik kom hier liggen lezen; ik
ga mijn boek en mijn kussen halen.' Lezen, had hij haar met zorg
gewaarschuwd. En zij: `Goed. Ik rook een sigaret en lees een beetje in Annabella.' Ze had zo'n damesblaadje bij zich, en zo konden
ze elk voor zich liggen lezen. Haar stem kwam als een koude druppel
op zijn nek neer, maar ze zei alleen: `Waarom blijft u op die stenen liggen? Kom bij me op het matrasje, dan schuif ik op.' Het was
een vriendelijk voorstel, op het matrasje lag je lekker en Amedeo
ging er graag op in. Hij lag in de ene richting en zij in de andere.
Ze praatte niet meer, maar bladerde in het geïllustreerde tijdschrift
en Amedeo kon helemaal in zijn boek duiken. Het zonlicht was dat
van een trage zonsondergang, als de warmte en het licht niet merkbaar minder worden, maar heel zachtjes doven. De roman die Amedeo las was op het punt waarop de grootste geheimen van de personages en hun omgeving onthuld zijn, je je in een bekende wereld
beweegt, er een soort gelijkheid, een soort vertrouwelijkheid is ontstaan tussen de schrijver en de lezer en je samen verder gaat, nooit
op zou willen houden.
Op het rubber matrasje kon je ook die kleine bewegingen maken
waar de ledematen behoefte aan hebben om niet stijf te worden, en
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een been van hem, in de ene richting, kwam tegen een been van haar
aan te liggen, in de andere richting. Hij had daar niets op tegen en
hield het zo; zij evenmin, want ook zij ging niet verliggen. Het plezier van het contact voegde zich bij het leesplezier en maakte dat,
voor zover het Amedeo betrof, vollediger; maar voor de vakantiegangster moest dat anders zijn, want ze richtte zich op, ging zitten
en zei: `Maar...'
Amedeo was gedwongen om zijn hoofd op te heffen van zijn boek.
De vrouw zat naar hem te kijken en haar ogen waren bitter.
`Is er iets mis?' vroeg hij.
`Hebt u nooit genoeg van het lezen?' zei de vrouw. `Ik kan niet
zeggen dat u een gezelschapsmens bent! Weet u niet datje met vrouwen moet converseren?' voegde ze eraan toe met een half lachje dat
misschien alleen maar ironisch wilde zijn, maar dat Amedeo, die op
dat moment ik weet niet wat gegeven zou hebben om zich niet los
te hoeven maken van zijn roman, ronduit dreigend leek. Wat dom
van me om hier te gaan liggen! dacht hij. Het was hem inmiddels
duidelijk geworden dat hij met die vrouw naast zich geen regel meer
zou kunnen lezen.
Ik zou haar duidelijk moeten maken dat ze zich vergist heeft,
dacht hij, dat ik totaal niet het type ben om voor strandjonker te spelen, dat ik een type ben waarmee je je beter niet kunt afgeven. 'Converseren?' zei hij hardop, `hoezo converseren?' en hij strekte een
hand naar haar uit. Als ik nou handtastelijk word, voelt zij zich beledigd door een zo ongepast gebaar, misschien geeft ze me wel een
klap en gaat weg. Maar, misschien door een aangeboren terughoudendheid, misschien door een ander, lieflijker verlangen dat hij eigenlijk najoeg, gebeurde het dat de aanraking, in plaats van ruw en
provocerend, verlegen en melancholiek uitviel, bijna smekend: hij
raakte vluchtig met zijn vingers haar hals aan, tilde een kettinkje op
dat ze droeg, en liet het weer vallen. Het antwoord van de vrouw
bestond uit een aanvankelijk langzaam, bijna berustend en ietwat
ironisch gebaar — ze liet haar kin opzij zakken om zijn hand vast
te houden — dat daarna snel werd tot een berekend agressieve uittal: ze beet in de rug van zijn hand. `Au!' deed Amedeo. Ze maakten zich van elkaar los.
`Dus zo converseert u?' zei de dame.
Ziezo, redeneerde Amedeo snel, mijn manier van converseren bevalt haar niet, dus er komt geen conversatie, en ik lees, en hij had
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zich al weer op een nieuwe alinea gestort. Maar hij trachtte zichzelf te bedriegen: hij begreep best dat ze te ver gegaan waren, dat
er tussen hem en de gebruinde dame een spanning ontstaan was die
niet meer onderbroken kon worden; hij begreep ook dat hij de eerste
was die die spanning niet wilde onderbreken, omdat het hem toch
niet zou lukken om terug te keren naar de besloten, innerlijke spanning van het lezen. Hij kon daarentegen wel proberen te zorgen dat
die uiterlijke spanning zo te zeggen evenwijdig liep met die andere
spanning, zodat hij noch de dame, noch het boek hoefde op te geven.
Daar de dame met haar rug tegen een rots was gaan zitten, ging
hij naast haar zitten en legde zijn arm om haar schouders, terwijl
hij het boek op zijn knieën hield. Hij keerde zich naar haar toe en
kuste haar. Ze maakten zich van elkaar los en kusten elkaar nog
eens. Toen liet hij zijn hoofd naar zijn boek zakken en begon weer
te lezen.
Hij wilde blijven lezen zolang hij kon. Zijn angst was dat hij het
boek niet uit zou krijgen: het begin van een strandrelatie zou een
eind maken aan zijn rustige eenzame uren, een heel ander ritme geven aan zijn vakantiedagen; en het is bekend dat, als je je helemaal
met een boek vereenzelvigd hebt en je moet dat boek dan wegleggen om het na enige tijd weer op te nemen, dat de aardigheid er dan
af is: je vergeet allerlei details, je kunt er niet meer in opgaan zoals
eerst.
De zon ging stukje bij beetje onder achter de volgende kaap en
achter de daarop volgende en achter de daar weer op volgende, en
liet ze achter zonder kleur, in tegenlicht. Uit de holten van de rotsen waren alle zwemmers weggegaan. Nu waren ze alleen. Amedeo
hield zijn arm om de schouders van de vakantiegangster, las, gaf
haar kusjes op haar hals en oren — die haar schijnbaar genoegen
deden — en zo nu en dan, als ze zich naar hem toekeerde, op haar
mond; daarna las hij weer verder. Misschien had hij deze keer het
ideale evenwicht gevonden: zo zou hij nog een honderdtal bladzijden lezen. Maar weer was zij het die de situatie wilde wijzigen. Ze
begon te verstijven, alsof ze hem van zich af wilde duwen, en zei
toen: `Het is laat. Laten we weggaan. Ik kleed me aan.'
Die bruuske beslissing opende geheel andere perspectieven. Amedeo was even een beetje gedesoriënteerd, maar bleef niet te lang het
voor en tegen afwegen. Hij was bij een climax in het boek aangeland en haar zin `Ik kleed me aan' had zich zodra hij hem gehoord
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had in zijn geest in een andere zin vertaald: `Terwijl zij zich aankleedt, heb ik de tijd om ongestoord een paar bladzijden te lezen.'
Maar: `Hou jij de handdoek even voor me op,' zei zij, hem misschien voor de eerste keer tutoyerend, `zodat niemand me ziet.' De
voorzorgsmaatregel was onnodig, omdat de kaap inmiddels verlaten was, maar Amedeo deed graag wat ze vroeg, omdat hij de handdoek zittend omhoog kon houden en zo kon blijven lezen in het boek
dat hij op zijn knieën hield.
Achter die handdoek had de dame haar beha losgemaakt zonder
er acht op te slaan of hij naar haar keek of niet. Amedeo wist niet
of hij naar haar moest kijken terwijl hij deed alsof hij las, of lezen
terwijl hij deed alsof hij naar haar keek. Hij had belangstelling voor
het een en het ander, maar naar haar kijken leek hem te indiscreet
en doorgaan met lezen te onverschillig. De dame kleedde zich niet
om op de gewone wijze van zwemmers in de open lucht: eerst je kleren aantrekken en daarna de zwemkleding eronderuit halen; nee:
nu ze haar borsten ontbloot had, trok ze ook haar broekje uit. Toen
draaide ze voor het eerst haar gezicht naar hem toe: het was een treurig gezicht met een bittere plooi rond de mond, en ze schudde haar
hoofd, ze schudde haar hoofd en keek hem aan.
Als het toch moet gebeuren, dan maar meteen! dacht Amedeo,
terwijl hij zich naar voren wierp met het boek in zijn hand, een vinger tussen de bladzijden, maar wat hij in die blik las — verwijten,
medelijden, verslagenheid, alsof ze tegen hem wilde zeggen: `Stommeling, laten we het dan maar doen als er niets aan te doen valt,
maar jij begrijpt ook al niets, net als de anderen...,' of liever gezegd
wat hij niet las, want hij kon niet in blikken lezen, maar wat hij instinctief aanvoelde, gaf hem een ogenblik lang een dergelijk gevoel
van vervoering voor de vrouw dat hij, terwijl hij haar omhelsde en
samen met haar op het matrasje viel, alleen maar even naar zijn boek
keek om te zien of het niet in zee viel.
Het was vlak naast het matrasje gevallen, open, maar er waren
een paar bladzijden omgewaaid, en Amedeo trachtte, in de vervoering van de omhelzing, een hand te bevrijden om de bladwijzer tussen de juiste bladzijden te schuiven: er is niets vervelenders, als je
vlug weer wilt gaan lezen, dan in je boek te moeten bladeren zonder de draad meteen te kunnen vatten.
De amoureuze verstandhouding was volmaakt. Ze had misschien
iets langer gerekt kunnen worden; maar was niet alles bliksemsnel
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gegaan bij deze kennismaking?
Het schemerde. Beneden openden de rotsen zich in de kleine inham. Zij was afgedaald en stond half in het water. `Kom ook, laten we een laatste keer gaan zwemmen...' Amedeo telde, bijtend op
zijn lip, hoeveel bladzijden hem nog scheidden van het einde.
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Paaike Johnson
Robert Graues *
(Vertaling Rend Καrρershoek)
In juli 1916 lag ik in het hospitaal samen met kapitein H.H. Johnson van het Army Service Corps, die de gewoonte had zichzelf aan
te duiden, in de derde persoon, als Paaike Johnson. Ik had een longwond opgelopen en hij een zware bekkenfractuur. `Volstrekt
misplaatst, wat mij is overkomen,' zei hij. `Stel je voor, heel Europa in oorlog, en wie wordt er geveld door een trap van een militaire
muilezel? Paaike Johnson!' Om elk misverstand weg te nemen,
voegde hij eraantoe: `Nee ik ben niet echt bij het ASC, alleen nu
even, voor het gemak. Ik ben eigenlijk cavalerist; met tussenpozen
heb ik vijftien jaar bij de Lansiers gediend. Ik heb met ze gevochten bij Le Cateau en raakte gewond. Ik kwam terug en vocht mee
bij Ieper en opnieuw was het raak. Die keer was het een granaat en
geen kogel, en de keuringsraad verklaarde me `voorgoed ongeschikt
voor dienst te velde'. Dus werd ik overgeplaatst naar het ASC — ja,
ik weet wel dat jullie vuurvreters van jonge infanterieofficiers neerkijken op dat fiere korps — en voor bakkersknecht of voor slagersjongen spelen, dat had ook mijn grote hartstocht niet. Hoewel —
liever dat dan terug naar Engeland. Maar laat nou zo'n bespottelijke muilezel...'
Paaike Johnson was een jaar of vijfenveertig; heel breedgeschouderd, van gemiddelde lengte, schatte ik (maar de verticale lengte van
een man die je alleen in een horizontale positie ziet, is moeilijk te
schatten), en een komediantengezicht. Eén keer maar heb ik het anders dan als komediantengezicht gezien, toen een hospik een brutale mond gaf. Toen versteende het en zijn stem, gewoonlijk ook die
van een komediant, snerpte als de stem van een sergeant-majoor.
De hospik sidderde. Paaike Johnson kraamde de halve dag de meest
dwaze kolder uit en de zusters hadden doorlopend de slappe lach.
Een keer moest ik hem vragen op te houden omdat het niet goed
voor mijn wond was om zo te lachen: die zou weer kunnen gaan
bloeden. Hij had een grimeerkistje met een spiegeltje, schmink en
* Old Papa Johnson, een van Graves' `waargebeurde verhalen' is te vinden ín zijn Collected Short
Stories (Cassell's, 1965) en dateert waarschτjπljk van deuren twintig
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een assortiment snorren en baarden. Als zuster Morgan zijn temperatuur opnam, kroop hij met een zaklantaren onder de dekens —
thermometer in de mond — en als de twee minuten om waren,
kwam hij er in een nieuwe, verrassende rol weer onder vandaan. Een
zakdoek en een handdoek waren zijn enige andere rekwisieten. Dan
pakte zuster Morgan de thermometer gewichtig van hem aan, en
hij zei: 'Dagjongens en meisjes, ik ben Koningin Victoria als jonge
gemalin en moeder!' of `Wacht u, snode grijsaards, ik ben de weduwe Twankey,' of `Hoor toe, Benjamin, ik ben Saul de zoon van
Kis op zoek naar zijn vaders ezelinnen,' en dan kon ze haar lachen
niet houden. En hij volhardde in zijn rol tot het ontbijt kwam. Bijbelfiguren waren zijn specialiteit.
Op een dag zat ik toe te kijken terwijl hij bezig was aan een
kunstig knipselwerk. Hij vouwde een krantepagina nu zus en dan
weer zo en gaf er met een nagelschaartje zorgvuldig hier en daar
knipjes in; hij had me verteld dat het eenmaal opengevouwen wat
hij noemde een `bosduivelceremonie in Sumatra' zou worden. Hij
zat vol met zulke kunstjes. Ik citeerde hem er een regel uit de Psalmen over — welke weet ik niet meer — en hij schudde mismoedig
zijn hoofd naar me en zei: `Nee, nee, superieure Graves, dat heb
je falikant verkeerd. Tegen Paaike Johnson moet je nooit de psalmen Davids verkeerd citeren, want hij kent ze allemaal van buiten.'
En dat klopte, zoals bleek toen ik het in twijfel trok, en Spreuken
ook en het evangelie naar Marcus (`dat maakt op mij de waarachtigste indruk,' zei hij, `bij de andere is het of ermee is gesold door
iemand die iets wilde bewijzen'), en het merendeel van Jesaja en heel
Job. En Shakespeares sonnetten ook. Ik was stomverwonderd.
`Waar ter wereld hebt u dat allemaal opgestoken?' vroeg ik. `Op een
jezuïetenschool, als straf voor onafhankelijk denken?'
`Nee, nee, nee. Bedenk toch, jong! Gebruiken de jezuïeten de sonnetten soms als leerboek? Het meeste van wat ik weet, heb ik geleerd
in het Zuidpoolgebied — daar ben ik twee keer op expeditie geweest
— toen we ingesneeuwd zaten. Een deel ook in het hoge noorden.
Maar het meeste heb ik geleerd toen ik krooncommies was op het
eiland Desolation.'
`Waar ligt dat? Is het een van de Fiji's?'
`Nee, nee, nee, jong. Het ligt ook in de Zuidelijke IJszee, het is
het zuidelijkste stukje land onder de Britse vlag. De benoeming is
voor een jaar, en het betaalt goed, zou jij zeggen — al zijn ande-
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ren het daar niet mee eens: duizend pond per jaar plus alles wat je
vindt. Meestal doet een Schot het. De Schotten vinden het niet zo
erg om helemaal alleen in een loeiende woestenij te wonen als wij
Engelsen; dat volk heeft zijn hersens heel goed bij elkaar. Maar mijn
Schotse voorganger hield het maar negen maanden vol, en ik heb
het tweejaar volgehouden — je ziet wel, Paaike Johnson is een klein
beetje getikt. Altijd geweest, van kindsbeen af. Dus is hem daar geen
kwaad overkomen. Trouwens, de laatste tien maanden had hij er
gezelschap.'
`Als het op dat eiland zo'n woestenij is, wat heeft het dan voor
zin om er een ambtenaar neer te zetten en al dat geld aan hem te
verspillen? Is dat alleen om te zorgen dat de Britse aanspraken niet
verlopen? Delfstoffen die op ontginning wachten?'
Johnson legde, eer hij antwoord gaf, voorzichtig zijn `duivelse'
knipsel weg. Dat was tussen haakjes een verjaarscadeautje voor
zuster Morgan. Johnson gaf zich moeite om goede vrienden met
haar te blijven, al begreep ik niet waarom. Ze was van het vrouwenvrijwilligerskorps, van middelbare leeftijd en incompetent, en altijd
probeerde ze de voorname dame te spelen tegen de andere verpleegsters; die haatten haar. Maar tegen Johnson gedroeg ze zich
na verloop van tijd keurig en ik begon haar te mogen, hoewel ik haar
op een andere afdeling ongenietbaar had gevonden.
`Als krooncommies, wilt u zich dat wel realiseren, kapitein
Graves, droeg ik zorg voor Zijne Majesteits douane en moest ik een
register van de in- en uitvoer bijhouden, trad ik op als directeurgeneraal der Posterijen en Inspecteur voor de Bouw, en droeg ik
hoofdelijke verantwoordelijkheid voor het bewaren van de Pax Brittannica in het Zuidpoolgebied — desnoods met strop of revolver.'
Ik wist nooit wanneer Paaike Johnson een grapje maakte, dus ik
zei: `Juist, excellentie, en u had zeker veel zorg aan de pinguins en
rendieren, en met alle ansichten die ze elkaar stuurden zult u op kantoor uw handen wel vol gehad hebben.'
`Onbenul!' schold Paaike Johnson met de kolderieke stem die hij
gebruikte voor de weduwe Twankey. `Rendiers! Welja! Die hebt je
ommers niet aan de Zuidpool. Rendiers die leven enkelt in het hoge Noorden. En pinguinnen die had je daar ook Beeneen, niet ene
pinguin gezien op heel het eiland. Blauwe stormvogels, ja, en jagers,
en er kwamen wel zeeolifanten langs; daar had je geen centje last
van, nee hoor.' Daarop ging hij met zijn eigen stem verder: `De bru-
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towaarde van de in- en uitvoer in de twee jaar dat ik er heb gezeten beliep... raad eens, jong!' Ik wilde niet raden, dus vertelde hij
me dat het juiste antwoord was: iets meer dan een miljoen zevenhonderdduizend pond sterling.
`Want ik had je moeten vertellen, superieure Graves, dat Desolation een haven heeft die min of meer ijsvrij is gedurende een
maand of twee rondom kerst. En dan lopen de walviswaarders er
binnen. Niet ieder schip kan zoals de Larssen, een onbeperkte hoeveelheid walvis aan; dus als kleinere schepen meer traan hebben dan
ze nog gemakkelijk kunnen verstouwen, en nog niet naar Noorwegen terug willen — de halve wereld rond — dan laten ze het in
vaten achter op Desolation, onder de hoede van de krooncommies,
die ze er een reçuutje voor geeft. Er zijn met explosieven grote
opslaggrotten in de rotsen gemaakt. De traanschepen komen het
goedje dan ophalen. Er was ook een Noors bedrijf dat een traankokerij op het eiland had voor zijn kleine schepen — drie grote metalen ketels, elk ongeveer twee keer zo groot als hier de zaal, met een
gewicht van ik weet niet hoeveel honderden tonnen. Die moeten in
gedeelten aan land zijn gebracht en ter plaatse in elkaar gelast. Maar
dat was voor mijn tijd.
Als die kerels aan land kwamen om hun spek in te koken, kreeg
ik het altijd druk. Ik moest opletten dat ze geen Britse eigendommen pikten of traan van andere schepen die ik in bewaring had, of
mijn huis plunderden zodra ik de andere kant op keek. Ik droeg mijn
revolver los en geladen bij me en had nauwelijks tijd om te slapen.
Maar ik was de enige vertegenwoordiger van Zijne Majesteit, en hij
had me onbeperkte volmacht gegeven om wetten uit te vaardigen
voor de duur van mijn verblijf, en te zorgen dat die werden nageleefd. Na mijn eerste ondervinding met een spekfeest, dat eindigde in een moord en een brand, vaardigde ik een decreet uit dat voortaan Desolation niet alleen het koudste maar ook het droogste eiland
in 's Konings rijk zou zijn. Ik kon die bruten niet verbieden zich aan
boord van hun eigen schepen in de haven onnozel te zuipen, maar
ik zorgde wel dat er geen druppel op Britse bodem landde. (Harde
jongens dat het waren, die Noorse walvisjagers, zo hard dat geloof
je niet. Maar hun scheepsofficieren waren nog harder en hielden ze
onder de duim.)
Op een dag loopt er een tanker binnen en daar komen onverwachte bezoekers vanaf. Eén is een lange vent met een gardistensnor'
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(Paaike Johnson plakte er een voor me op uit zijn grimeerkistje) `en
een ruzieachtig gezicht' (Paaike Johnson schminkte het soort gezicht
dat hij bedoelde) `en hij komt naar me toe en zegt op een neerbuigende toon' (die Paaike Johnson imiteerde): "`Meneer Henry Johnson, de Britse krooncommies, naar ik meen? Mijn naam is Morgan,
majoor Anthony Morgan van het Indische Leger. Ik kom hier bij
u wonen. Dit is professor Durnsford, medewerker van het Natuurhistorisch Museum van New York," en hij trok een onschuldig uitziend ventje naar voren, met een dopneus en de blik van een pekinees. "We zijn van plan hier onderzoek te verrichten." Hij overhandigde me een introductiebrief van de Nieuwzeelandse regering.
Ik had het te druk met douanezaken om hem te lezen, dus ik stak
hem in mijn zak — want zie je, ik kreeg op het eerste gezicht een
hekel aan de man en het beviel me niets zoals hij me zonder boe of
ba of dankjewel zijn gezelschap opdrong — en ik zei: "Tja, ik kan
u niet goed weigeren als u besloten hebt zich bij me te vestigen. Daar
is mijn huis, het is het enige op het eiland. Maakt u het zich gemakkelijk terwijl ik deze papieren afhandel. Ik zal uw bagage aan land
laten brengen als ik die onderzocht heb."
Morgan vloog op. "U komt onder geen beding aan mijn persoonlijke bagage."
Ik haalde mijn schouders op en zei: "Dat is mijn werk. Ik ben hier
de douane. Mag ik uw sleutels?"
Hij zag wel dat ik meende wat ik zei en besefte dat de tanker nog
in de haven lag en hem weer mee zou kunnen nemen; als ik weigerde hem onderdak te verlenen, zou hij weer aan boord moeten
gaan. Hij gooide me met onverholen rancune de sleutels toe, en
Durnsford gaf me beleefd de zijne. Het waren genummerde sleutels, dus kon ik de bijbehorende kisten zonder moeite vinden.
Die avond kookte ik het eten en Morgan haalde voor aan tafel een
uitgaanstenue uit zijn stalen hutkoffer. Dat heerschap Morgan probeerde zowaar met een rij lintjes de veteraan uit te hangen tegen
Paaike Johnson. En weet je wat het waren? Nou, jong, eentje was
het Kroningslintje, eentje was het Indische inhuldigingslintje, en
eentje was de Osmanieh, die je bijna automatisch krijgt als je bij het
Egyptische leger wordt gedetacheerd, en het vierde en laatste was
de Royal Victorian derde klasse. Dus ik deed of ik sterretjes zag en
liep weg met de koekepan nog in mijn hand, en ik trok mijn oude
veldtuniek aan waarop lintjes prijkten uit Ashanti, Egypte en Chi-
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na, de Zuidafrikaanse medailles van koning Edward en koningin
Victoria, en een uit Noordwest-Indië. Niet één routinelintje; zijn
uitstalling stak er maar povertjes bij af. Maar ik had maar twee sterren dus deed hij geweldig uit de hoogte met zijn kroontje.
Jong, neem maar van Paaike Johnson aan, mijn embargo op wijn
en gedestilleerd, dat heb ik geweten; hij had twintig kistjes whisky
meegebracht. En eerst besefte hij niet dat er op Desolation geen
whisky gedronken werd. Hij zei dat het naar zijn mening wel zo hoffelijk van me zou zijn geweest als ik een fles van mezelf op tafel had
gezet, daar ik nog geen van de zijne had laten ontschepen met de
eerste sloep. Maar toen ik hem uitlegde hoe de zaken stonden, ontplofte hij en bulderde tegen me alsof hij in zijn kantoor zat en ik een
arme drommel van een Soedanese recruut was. Ik zal hier niet herhalen wat hij zei, jong, want er zou een zuster kunnen binnenkomen, een enkel woord opvangen en het verkeerd begrijpen. Ik was
vriendelijk maar gedecideerd, en herinnerde hem eraan dat ik op
het eiland opperrechter was en opperscherprechter en de hele rest,
en dat er gebeurde wat ik zei. Professor Durnsford was getuige van
zijn dreigementen geweest, zei ik, en ik zou hem zo nodig voor het
gerecht dagen. En ik citeerde Alice tegen hem: "Ik ben rechter en
jury," zei ijskoud de Furie, "en ik vonnis bedaard tot de dood door
het zwaard."
"U kunt me niet beletten mijn spullen aanland te brengen," zei
hij op het laatst.
"O nee?" zei ik op een vals toontje, en ik liet hem mijn Colt zien.
Hij barstte los in een taal kwalijker dan ooit, en het enige ware
wat hij over me zei was dat ik een beetje getikt was en dat ik een gezicht had als Dan Leno die zijn dag niet had. Hij eindigde als volgt:
"Onthoudt u mijn woorden, want het zijn de laatste die ik tot u zal
richten zo lang ik op dit eiland verblijf." Aan mijn antwoord had
Danny Leno nog een punt kunnen zuigen: "Heah, uitroepteken,
in het volle geklank der bazuin. Ik ben het strijdros uit Job en mik
den krijg van verre."
Morgan hield het de hele maaltijd vol. Als hij het zout wilde of
de bonen of de mosterd en die stonden toevallig vlak bij mijn bord,
dan vroeg hij Durnsford erom, die tussen ons in zat. Ik had al besloten om Morgan meteen de volgende dag met whisky en al naar huis
terug te sturen, maar toen hij zijn kinderachtige doodzwijgspelletje begon, was ik zo in mijn nopjes dat ik besloot om hem te hou-
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den. Want zoals je weet, jong, ben ik dol op kinderspelletjes. Het
was een aardig spel omdat Morgan en ik de kaarten in handen hadden en Durnsford de pot was. Niet dat Durnsford me zoveel kon
schelen, maar het leek me wel een brave pekinees, te goed om door
het leven te gaan met zo'n grote bijterige mastiff als Morgan. Ze
hadden per brief afgesproken om samen op deze expeditie te gaan,
nog zonder elkaar te hebben ontmoet. Morgan had geschreven dat
hij van de Nieuwzeelandse regering toestemming voor hen beiden
kon krijgen om bij mij in te trekken, en pekineesje Durnsford was
blij een reisgezel te hebben. Ze waren geen van beiden ooit eerder
in de Zuidelijke IJszee geweest.
Durnsford was de best denkbare pot voor ons spelletje Napoleon - hij deed zo zijn best om neutraal te blijven. Ik deed natuurlijk geen moeite om hem voor me te winnen: dat zou een spelletje
van niks zijn geweest - een veiling waar met zoete broodjes wordt
geboden en de prijs naar de hoogste bieder gaat. Nee nee nee. Ik
antwoordde wellevend zij het niet altijd relevant op zijn vragen en
zorgde dat hij geen gevaar liep - maar ik stond hem geen loze conversatie toe. Die kleine pekinees voelde zich zo opgelaten (en hij heeft
Morgan geloof ik zelfs een keer gevraagd me zijn excuses aan te bieden), maar ik was geheel tevreden. Want zie je, jong, ik was aan
de doodse stilte van Desolation gewend geraakt toen ik er maandenlang in mijn eentje had gezeten, en ik genoot gewoonweg van het
springlevende stilzwijgen van het heerschap Morgan. Vaak stond
hij op het punt me iets belangrijks over het eiland te vragen dat alleen ik hem vertellen kon, maar dan bedwong zijn hooghartige trots
de vraag nog net; en de volgende dag kwam dan zo'n vraag heel onschuldig via Durnsford. Dan zettte ik mijn Ot-en-Sien-stemmetje
op en zei: "Lieve kind, dat is een gróót geheim. Maar alsje me belóóft, op je érewoord, om het aan niemand ter wereld verder te vertellen, dan zal ik het je influisteren." Durnsford lachte dan als een
boer met kiespijn en Morgan was spinnijdig.
Mijn hut had een aantal kamers, maar de meeste waren voorraadkamers, en er was één grote kookkachel. Morgan verhuisde zijn bezittingen met veel vertoon naar een andere kamer, maar hij kreeg
het te koud en kwam met hangende pootjes terug. Het was overigens een blokhut, met stalen deuren en stalen luiken voor de ramen.
Hij had een luchtdichte binnenwand en hij zat met vier dikke staalkabels over het dak aan de rots verankerd. Je moet namelijk weten,
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jong, dat wij in het Zuidpoolgebied er een speciaal, uniek soort
sneeuwstorm op nahouden, dus dat waren noodzakelijke voorzorgen.
Nou! Het traanschip was weggestoomd en de walvisjagers waren
gekomen en hadden hun vaten aan wal gezet en hun spekfeesten gevierd en afscheid genomen; dus tenzij er toevallig een schip kwam
dat flink hecht was gebouwd in verband met het ijs, zoals dat waarin mijn voorganger was vertrokken — die had zich een ongeluk gedronken aan de whisky en kon er niet afblijven omdat hij niemand
had die tegen hem zei dat hij zich als een beest gedroeg — tenzij er
een toevallig schip binnenliep, dus, zaten we daar nog negen, tien
volle maanden met ons drieën. Ik had wel een draadloze telegraaf,
maar die had een bereik van niets, en het gebeurde maar zelden dat
ik een passerend schip oppikte, behalve in het seizoen.
Vijfmaanden lang hield het heerschap Morgan het vol' (Paaike
Johnson herbevestigde de snor, die afgevallen was). "Durnsford,
kerel, denk je dat je van je vriend de grappenmaker gedaan zou kunnen krijgen dat hij zijn gewicht van die kist verheft? Toevallig zitten de fotografische platen erin. Hij heeft er blijkbaar een driejarige pacht op genomen met recht op verlenging. Ha, ha, ha!" Durnsford keek me verontschuldigend aan. Ik ging natuurlijk niet van die
pakkist af... en ik vroeg Durnsford nooit Morgan een boodschap
over te brengen. Ik deed alsof hij niet bestond, en als hij op die pakkist had gezeten en ik had er iets uit willen hebben, dan had ik hem
gewoon opengedaan met hem erop. Hij was bang voor me en zorgde
wel dat hij geen stoeipartij begon.
Ze schoten niet erg op met hun natuurhistorische onderzoekingen, omdat ze niet wisten waar ze zoeken moesten. Ik kende mijn
eiland goed, en er is daar een verbazende hoop leven, als je maar
op de goede plekken kijkt, afgezien van de stormvogels en de andere schepsels die ik al heb genoemd, waar je niet lang naar hoeft
te zoeken, en een paar ratachtige dieren die het grootste deel van
hun leven in winterslaap doorbrengen, en zelfs een paar hoogstwaarachtige vogeltjes. In het binnenland zijn zoetwaterpoelen met allerlei
beestjes die daar in het ijs wonen. Joost mag weten hoe ze zich in
leven houden, maar als je ze ontdooit gaan ze keurig spartelen.
Durnsford wist niet dat ik dat wist, en ik liet niets merken; zijn grote
vriend nam hem mee de bezienswaardigheden langs, maar hij was
op geen stukken na zo'n goede gids als Paaike Johnson zou zijn
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geweest.
Op een dag, het was Sint Jansdag, 24 juni, twaalf uur 's middags,
de thermometer wees – 43° aan en de sterren stonden te schijnen
— je hebt vast wel gehoord van onze prachtige lange poolnacht, die
maand in maand uit voortduurt zonder de hulp van een straaltje
daglicht? Nu, op een dag — of als je wilt op een nacht — na het ontbijt — of als je wilt avondeten — trekt het heerschap Morgan zijn
sneeuwschoenen aan en zegt tegen Durnsford: "Gaat u mee een
eindje snuffelen, professor?" "Goed, majoor," antwoordt Durnsford, en hij legt zijn boek weg en wil zijn sneeuwschoenen pakken.
"Durnsford," zei ik, "ga niet naar buiten!" "Waarom niet,"
vroeg hij verbaasd, dus ik zei: "Kijkt u maar naar de barometer."
Nog voor ik was uitgesproken zei Morgan tegen Durnsford. "Uw
debiele kennis heeft geen verstand van barometers. Deze hier is al
vierentwintig uur zo vast als een huis."
"Durnsford," zei ik opnieuw, "ga niet naar buiten!"
Morgan schamperde: "Ach, luister toch niet; kom mee, even de
benen strekken. Laat hem toch, die August met zijn streng worstjes en zijn gloeiende pook; hij is de laatste tijd niet op zijn best."
Durnsford aarzelde, met zijn ene sneeuwschoen al aan. Hij aarzelde een hele tijd. Tenslotte trok hij hem weer uit. "Dank u, meneer Johnson," zei hij, "ik zal uw raad opvolgen. Ik weet niet wat
u bedoelt met wat u zei over de barometer, maar u heeft zeker meer
verstand van het weer hier dan majoor Morgan."
Dat was aardig om te horen; eindelijk had ik mijn spelletje Napoleon met dat heerschap gewonnen en de pot geïncasseerd. En het
was geen bluf: de onnatuurlijke bestendigheid van de barometer betekende onraad. Ik had nog een paar uur tevoren gecontroleerd of
de luiken goed vastzaten.
Dus Morgan ging alleen, fluitend van: "Ik geniet van de pracht
van de sterrennacht/ in 't hoogtij van het jaar" — en twee minuten laten begon het te kraken en te kreunen en te gonzen. Durnsford keek verwonderd en dacht dat ik een foefje uithaalde. "Nee,"
zei ik, "Het is enkel het huis dat een beetje verschuift en de kabels
die strak trekken. Een vlaagje wind. Maar kijkt u eens naar die rotsvaste barometer."
Hij liep erheen en zowaar! het ding was helemaal dol geworden
en sprong heen en weer als een erwt in een braadpan. Durnsford
bleef een minuut of twee zwijgen en toen zei hij: "Johnson, ik weet
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dat de majoor zich schandelijk tegen u heeft gedragen, maar vindt
. ....?"
u met
"Nee, lieve kind," zei ik, "je ouwe grootje heeft op dit ogenblik
zo'n slaap, ze kan het gewoon niet opbrengen om na te denken over
lastige majoors en dat soort dingen."
"Houdt u nu toch eens één keer op met uw grapjes! " schreeuwde hij, "ik ga hem zoeken."
Hij greep zijn schoenen weer. Dus sprak ik hem streng toe en liet
hem mijn revolver zien. Ik zei dat het me niet kon schelen of hij zichzelf om wilde brengen als hij daar lust toe gevoelde, maar dat ik het
te ver vond gaan als ook Paaike Johnson dood moest. Het waren
dubbele deuren; de buitenste was van staal en de binnenste van vijf
centimeter dikke massief eiken planken, met een luchtsluis ertussen.
Op het ogenblik dat hij de buitenste deur van de grendel deed, zou
de wind in de luchtsluis slaan en de binnendeur inwaaien en de hut
in drie seconden aan stukken rijten.
"Maar de majoor dan?" Hij snakte naar adem. "Zal hij niet
doodvriezen? "
"Uw intelligente vriend is gedood door de eerste windvlaag, een
paar seconden nadat hij de hut is uitgegaan," zei ik.
Die storm is tweeën zeventig uur onafgebroken blijven waaien; ik
verwachtte ieder ogenblik dat de kabels het zouden begeven. Ik zette
mezelf aan het leren van het boek Ruth om mijn gedachten van onze
dreigende ondergang af te houden. Toen hield het op, even plotseling als het begonnen was. We vonden het lijk op maar vijftig meter afstand van de hut, ingeklemd tussen twee rotsen. Enje zult het
niet geloven, maar die sneeuwstorm was in een van die grote metalen ketels geslagen - tweemaal zo groot als deze ziekenzaal, zeg
ik je - en had hem vierkant de haven ingeblazen! Als plaatselijk
ambtenaar van de Burgerlijke Stand rapporteerde ik deze voorvallen
een maand of twee later aan een verre walvisvaarder, en toen uiteindelijk de tanker verscheen, bracht die een brief van de zuster van
het heerschap Morgan waarin ze me vroeg de resten van haar broer
in de loden doodkist te stoppen die ze meestuurde. Dus moest ik die
weer opgraven, hoewel ik de lijkdienst over hem had uitgesproken
zonder een woord weg te laten.
En Durnsford - dat pekineesje was zo dankbaar dat ik zijn leven had gered dat hij me overal aflebberde. En al gauw ontdekte ik
dat hij van flauwe spelletjes hield, net als ik. Van hem heeft Paai-
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ke Johnson zijn eerste papierknipsels geleerd, maar Paaike heeft zijn
methode sindsdien wel aanzienlijk verbeterd, en als tegenprestatie
heeft Paaike hem toen laten zien waar hij alle levende wezentjes in
ons koninkrijkje kon opscharrelen. Pekie vond een heel nieuw soort
zoetwaterkaasmijt die hij zus-of-zo Paaike johnsonensis heeft genoemd. En je had de dankbrief moeten zien die ik kreeg van het Natuurhistorisch Museum in New York!
Morgans zuster — en denk erom, jong, dat je haar er niet aan
herinnert wie H.H. Johnson is; ik herkende haar handschrift toen
ze mijn naam op de koortsgrafiek schreef — is met al haar airs geen
kwaad mens, al heeft het me drie weken en een heleboel geduld en
gevlei gekost voor ik haar tot mijn speelkameraadje had gemaakt.
En weet je, superieure Graves? Zonder het gedoe met die whisky
geloof ik waarachtig dat Paaike Johnson op den duur zelfs haar humeurige broer tot zijn speelkameraadje had weten te maken.'
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Twee brieven *
Niccolò Machiavelli
(Vertaling Frans Denissen)

Aan Luigi Guicciardini
Verona, 8 december 1509
Wel allemachtig nog aan toe, Luigi, kijk nu toch eens hoe verschillend de Fortuin mensen in dezelfde omstandigheden bejegent! Jij
hebt nog maar pas met je liefje geneukt, of je krijgt al opnieuw zin
en je wilt haar een tweede keer onder je krijgen. En ik daarentegen,
ik was hier al verscheidene dagen en begon door de onthouding al
tekenen van blindheid te vertonen, toen ik een oude vrouw tegenkwam bij wie ik regelmatig mijn hemden laat wassen. Ze woont in
een huis dat voor meer dan de helft onder de grond zit en waar alleen wat licht binnensijpelt door de deur; toen ik daar op zekere dag
passeerde, herkende ze me, kwam met een brede glimlach naar me
toe en vroeg of ik niet even binnen wilde komen, want ze had een
paar mooie hemden te koop. Ik trapte er als de eerste de beste Jan
Lul in en ging naar binnen. Daar ontwaarde ik in het halfduister,
in een hoekje weggedoken, een vrouwmens in een allesbehalve decente positie, met een handdoek over haar hoofd en haar gezicht.
Die oude feeks van een wasvrouw pakte me bij de hand, trok me mee
tot bij die sloerie en fluisterde me toe: `Dit is het hemd dat ik u wilde
verkopen, maar u moet het eerst passen en daarna pas betalen.'
Timide als ik ben, kon ik geen woord uitbrengen (het oude wijf
was er namelijk direct tussenuit geknepen en had de deur op slot gedaan), maar aangezien ik alleen met die meid in het donker was achtergebleven, maakte ik een nummertje met haar. En ondanks haar
slappe dijen, haar vochtige pruim en haar enigszins stinkende adem,
Dat Niccolò Machiavelli (14694527) een aeelztjdig man was, is al langer bekend. Zo schreef hel naast
politieke en historische meesterwerken als `De vorst' en `De geschiedenis van Florence' een zowel in Italτe
als daarbuiten nog vaak opgevoerde komedie, `La Mandragola'. Minder bekend is misschien dat h j ook
de auteur is van pittige carnavalsliederen, van een belangwekkende verhandeling over de Italiaanse taal en
van een van de meest levendige brievenverzamelingen uit de Italiaanse literatuur. De eerste brief die hier vertaald
is, is geschreven 4jdens een diplomatieke dienstreis Ør het noorden van het schiereiland. De tweede is misschien
wel de beroemdste brief uit de hele Italiaanse literatuur, omdat h in een notedop alle kenmerken van de renaissance bevat: aandacht voor de gewone dingen van het dagelijkse leven en tegelfik ademloze bewondering
voor de grote Italiaanse en Latijnse klassieken. (Vert )
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was ik zo botergeil dat ik vrijwel onmiddellijk klaarkwam. Nu ik verlost was van wat me bezwaarde, wilde ik de koopwaar ook wel eens
bekijken, en daarom nam ik een brandend houtje uit de haard en
stak er een lantaarn mee aan die daarboven hing. Maar nauwelijks
was de lamp ontstoken of ik liet hem bijna uit mijn handen vallen.
Lieve help! Het scheelde geen haar of ik was dood neergevallen, zo
lelijk was dat wijf! Eerst zag ik een pluk peper-en-zout-kleurig haar:
hoewel haar kruin zo goed als kaal was — zodat je er duidelijk een
paar luizen op zag rondkruipen — hingen de punten van die spaarzame hoofdbegroeiing tot over haar ogen; midden op haar klein, gerimpeld hoofd was een litteken zichtbaar dat afkomstig leek te zijn
van de brandmerking op de veemarkt. Op de plaats waar bij een
normaal mens de wenkbrauwen zitten, waren er alleen maar een
paar bosjes haren vol neten; haar ene oog zat te laag en haar andere te hoog, en het ene was merkelijk groter dan het andere; de ooghoeken en de randen van de wimperloze oogleden zaten vol slapers.
Haar neus was naar boven gekruld en een van de neusgaten die vol
kanen zaten, was gespleten; haar mond leek op die van Lorenzo del.
Medici, maar stond bovendien nog scheef, en aan één kant droop
er wat kwijl uit omdat ze bij gebrek aan tanden haar speeksel niet
kon ophouden. Haar bovenlip werd versierd door een vrij lange, zij
het dunne snor. Ze had een lange spitse, ietwat vooruitstekende kin,
met daarop enkele haren die tot aan haar hals kwamen.
Ik was compleet uit mijn lood geslagen bij het zien van dit monster
en ik kon geen woord uitbrengen. Dat merkte zij zelf ook en zij wilde
vragen of er iets scheelde, maar zo ver kwam ze niet, want ze kon
niet spreken zonder te stotteren en toen ze haar mond open deed,
kwam daar bovendien zo'n stinkende walm uit dat mijn ogen en
mijn neus — onze meest gevoelige zintuigen — het niet meer konden harden; mijn maag draaide zich om en ik kotste haar onder. En
zo vertrok ik met achterlating van de beloning die ze verdiende. En
ik geloof niet — en daar wil ik mijn plaats in de hemel om verwedden — dat ik gedurende heel de rest van mijn verblijf in Lombardije nog van hengstigheid last zal hebben. Jij dankt God omdat je
hoop mag koesteren om binnenkort opnieuw zo'n groot genot te mogen smaken, en ik dank Hem omdat er geen enkel gevaar bestaat
dat ik een dergelijke verschrikking nog ooit moet meemaken.
Ik denk dat ik van deze reis nog wat geld zal overhouden en daarmee zou ik, als ik in Florence terug ben, een bescheiden zaakje willen
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beginnen. Mijn plan was een kippenkwekerij op te zetten; ik moet
nog een tussenpersoon vinden die de zaak voor mij beheert. Volgens mij is Piero di Martin daar de geknipte man voor; zou jij hem
willen vragen of hij daar iets voor voelt en me daarna zijn antwoord
laten weten? Als hij er geen zin in heeft, probeer ik iemand anders
te vinden.
Giovanni zal je van de nieuwtjes hier op de hoogte houden. Doe
de groeten aan Jacopo en beveel me bij hem aan, en vergeet Marco
niet.
Ik verwacht antwoord van Gualtieri op mijn lange epistel.

Aan Francesco Vettori
Florence, 10 december 1513
Hooggeachte ambassadeur,
`De goddelijke genade is nog nooit te laat gekomen.'' Dit zeg ik
omdat ik de indruk had dat ik uw gunst weliswaar niet verloren,
maar dan toch enigszins kwijtgeraakt was: zo lang was het geleden
dat ik nog een brief van u ontvangen had. Hoezeer ik mijn hersens
ook pijnigde, ik kon daar geen enkele geldige reden voor bedenken,
behalve deze: dat iemand u geschreven had dat ik uw brieven niet
zorgvuldig voor mezelf had gehouden; maar ik was ervan overtuigd
dat behalve Filippo Casavecchia en uw broer Paolo niemand ze in
handen heeft gehad. Ik ben gelukkig weer gerustgesteld door uw
schrijven van 23 november jongstleden waaruit ik met groot genoegen opmaak hoe rustig en ontspannen u uw officiële opdracht uitvoert; ik raad u aan zo verder te gaan, want wie zijn eigen gemak
ten behoeve van een ander opgeeft, doet zichzelf te kort zonder dat
de ander hem er dankbaar voor is. En aangezien de Fortuin zich toch
overal mee wil bemoeien, kunnen we haar nog het best haar gang
laten gaan, kalm blijven en haar niet lastig vallen, en wachten tot
zij eindelijk iets voor ons wil doen; op dat moment zal het goed zijn
dat u haar een handje toesteekt of een oogje in het zeil houdt, en dat
ik mijn buitenverblijf verlaat en `present' roep. Als ik uw vriende-
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lijke brief met een lang epistel wil beantwoorden, kan ik niets anders doen dan u beschrijven hoe mijn leven er uitziet, en oordeelt
u dat het goed genoeg is om het met het uwe te ruilen, dan zal ik
graag in die ruil toestemmen.
Ik zit hier dus op mijn landgoed, en sedert ik de laatste zaken
waarvan u op de hoogte bent, heb afgehandeld, ben ik alles bij elkaar geen twintig dagen in Florence geweest. Tot voor een tijdje heb
ik mij met de lijstervangst bezig gehouden. Ik stond voor dag en
dauw op, maakte mijn lijmstokken klaar en ging op weg met zo'n
stapel kooien op mijn rug dat ik leek op Geta, toen hij met de boeken van Amfitryon van de haven terugkeerde. Ik ving ten minste
twee en ten hoogste zes lijsters. Zo ging het de hele maand september. Sindsdien heb ik dit tijdverdrijf, hoe verwerpelijk en mij wezensvreemd het ook lijkt, echt gemist.
Mijn leven verloopt nu als volgt: ik sta 's morgens tegelijk met
de zon op en ga naar een van mijn bossen, dat ik laat rooien. Daar
blijf ik een uur of twee om het werk van de vorige dag te inspecteren en de tijd door te brengen met mijn houthakkers, die altijd wel
over iets aan het ruziën zijn, hetzij onder elkaar, hetzij met de buren. Over dat bos zou ik heel wat moois kunnen vertellen dat ik beleefde met Frosino da Panzano en met anderen die wat van het hout
wilden hebben. Vooral met Frosino, die buiten mijn weten enige
vrachten ervan liet weghalen. Toen het op betalen aankwam, wilde hij tien lire achterhouden, die ik hem naar zijn zeggen al vier jaar
schuldig was: hij zou ze bij het kaartspel ten huize van Antonio
Guicciardini van me hebben gewonnen. Ik ging aanvankelijk als een
duivel te keer en wilde de karrevoerder die ze was komen ophalen
voor diefstal aanklagen. Toen kwam Giovanni Machiavelli tussenbeide en bedong een minnelijke schikking. Toen een tijdje later de
beruchte tramontanawind opstak, wilde iedereen wel een vadem van
dat hout hebben: Battista Guicciardini, Filippo Ginori, Tommaso
del Bene en nog een paar anderen. Ik beloofde iedereen tevreden
te stellen. De eerste vadem stuurde ik naar Tommaso, maar die
vracht kwam maar voor de helft in Florence aan, want letterlijk iedereen had aan het stapelen van de lading meegedaan: hijzelf, zijn
vrouw, de dienstmeisjes, de kinderen. Terwijl ze zo met takken aan
het sjouwen waren, deden ze denken aan Gaburra en zijn slagersknechten als die donderdags met stokken een os opjagen. Kortom,
na de winst berekend te hebben, liet ik de anderen weten dat ik geen
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hout meer had. En daarover zijn ze nu allemaal in hun wiek geschoten, vooral Battista, die dit een even grote ramp vindt als de plundering van Prato.
Vanuit mijn bos ga ik dan naar een bron, en vandaar naar een
vinkennet dat ik uitgezet heb. Ik heb een boek bij me, de ene keer
Dante, dan weer Petrarca, of een van die poetae minores zoals Tibullus, Ovidius en anderen. Ik lees over hun hartstochten en liefdesavonturen en denk daarbij terug aan de mijne; en een tijd lang
vermei ik me met die gedachten. Vervolgens loop ik langs de grote
weg naar de herberg; daar praat ik met de passanten, informeer naar
nieuws over hun dorp, krijg allerlei dingen te horen en stel vast hoe
uiteenlopend de smaken en de fantasieën van de mensen zijn. Intussen is het tijd geworden voor het middagmaal, waarbij ik met
mijn huisgenoten van de spijzen eet die deze arme boerderij en mijn
nog veel armzaliger kapitaaltje me veroorloven.
Na het eten keer ik terug naar de herberg, waar ik naast de waard
gewoonlijk een slager, een molenaar en een paar steenbakkers aantref. In dat gezelschap breng ik de hele middag als een nietsnut door:
we kaarten en triktrakken, en daarbij ontstaan er ontelbare ruzies,
woordenwisselingen en scheldpartijen; meestal gaat het maar om een
duit, maar niet zelden kunje ons tot in San Casciano horen schreeuwen. Bij een dergelijke troep armoedzaaiers zoek ik dus mijn toevlucht, om te verhinderen dat mijn hersenen helemaal beschimmelen, en neem ik wraak op de Fortuin die me zo slecht behandelt. Ik
ben zelfs blij dat zij mij als voetmat gebruikt, omdat ik wil weten
of ze zich daar op een bepaald moment niet over zal schamen.
Als het avond wordt, ga ik naar huis terug en begeef me naar mijn
studeervertrek. Zodra ik over de drempel ben, ontdoe ik me van
mijn vuile en beslijkte plunje van alledag en trek een koninklijk en
ceremonieel gewaad aan. Wanneer ik me aldus passend gekleed heb,
treed ik de hoven van de grote mannen uit de Oudheid binnen. Ze
ontvangen me hartelijk en ik voed me daar met de spijs die de enige
is waarvoor ik geboren ben. Ik schaam me dan niet hen aan te spreken en hen naar de drijfveren van hun daden te vragen. Zij antwoorden mij welwillend, en vier uur lang voel ik geen ellende, vergeet
ik alles wat mij terneerdrukt, vrees ik geen armoede, jaagt zelfs de
dood me geen angst aan. Ik word één van hen. En aangezien Dante
zegt dat er van kennis geen sprake kan zijn als men niet onthoudt
wat men vernomen heeft, 2 heb ik opgetekend wat ik in mijn
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gesprekken met hen fundamenteel vond, en er een boekje van gemaakt, De ρrincipatibus,3 waarin ik mij zo veel mogelijk verdiep in
de overwegingen die dit onderwerp meebrengt, en onderzoek wat
een heerschappij is, welke soorten er zijn, hoe men ze verwerft, hoe
men ze behoudt en hoe men ze verliest. En als een van mijn hersenspinsels ooit bij u in de smaak gevallen is, dan zal ook dit u zeker niet mishagen, en voor een heerser, en zeker voor een nieuwe
heerser, zou het welkom moeten zijn. Daarom draag ik het op aan
zijne excellentie Giuliano.4 Filippo Casavecchia heeft het doorgenomen; hij kan u gedeeltelijk op de hoogte brengen van de inhoud
ervan en van de discussies die ik er met hem over heb gevoerd. Maar
u moet er rekening mee houden dat ik het nog steeds aanvul en
bijschaaf.
U zou willen, hooggeachte ambassadeur, dat ik het leven dat ik
hier leid opgaf en met u van het uwe kwam genieten. Dat zal ik in
ieder geval doen, maar een aantal zaken die ik binnen een week of
zes afgehandeld zal hebben, verplichten me voorlopig hier te blijven. Wat me doet aarzelen is het feit dat de Soderini's ook in Rome zijn. Als ik kom, zou ik me verplicht voelen hen op te zoeken
en met hen te spreken, en in dat geval zou het wel eens kunnen dat
ik bij mijn terugkeer van mijn paard moet stappen voor de Bargellogevangenis in plaats van voor mijn huis.5 Weliswaar zit onze regering stevig in het zadel en heeft zij niets te vrezen, maar ze is nog
nieuw en dus wantrouwig, en er zijn genoeg zeloten van het slag van
Pagolo Bertini die bereid zijn om iemand in de nor te doen belanden, en dan ben ik nog verder van huis. Als u mij van die zorg kunt
bevrijden, kom ik u in elk geval na de bovengenoemde termijn
opzoeken.
Ik heb met Filippo van gedachten gewisseld over de vraag of het
al dan niet aangewezen was het boekje aan Giuliano op te dragen,
en zo ja, of ik het hem dan persoonlijk moest overhandigen of het
hem toesturen. Als ik het hem niet zelf overhandig, vrees ik dat
Giuliano het niet eens zal lezen en dat die letterdief van een Ardinghelli met de eer van mijn laatste werk zal gaan strijken. Trouwens,
de nood dwingt me het hem te overhandigen, want het begint zo stilaan bergaf met me te gaan en het zal niet lang meer duren of ik word
met de vinger gewezen om mijn armoede. Bovendien zou ik willen
dat die heren Medici me in hun dienst namen, al was het maar om
me rotsblokken te laten wegwentelen. Als ik hen daarna niet op mijn
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hand krijg, zou ik dat alleen aan mezelf te wijten hebben. Wat het
boekje betreft: lazen ze het maar, dan zouden ze zien dat ik de vijftien jaar die ik met staatkunde heb doorgebracht niet verslapen of
vergokt heb. Trouwens, iedereen zou moeten inzien dat het een goede zaak is, te profiteren van de ervaring die iemand op andermans
kosten opgedaan heeft. En aan mijn loyaliteit zou niemand moeten
twijfelen, aangezien ik die altijd gehad heb en niet weet waarom ik
die nu zou afleren. Iemand die drieënveertig jaar lang trouwen loyaal gediend heeft zoals ik, kan immers zijn ware aard niet verloochenen; en van mijn trouwen loyaliteit getuigt mijn armoede.
Ik zou het dus op prijs stellen als u me schreef wat u hierover
denkt, en bij u beveel ik me aan. Het ga u goed.
Niccolà Machiavelli te Florence

Noten
1. Citaat uit de Trionfo della Divinità (13) van Petrarea
2. 'Want wie enkel luistert, doch niet onthoudt, zal nooit een wijze heten. 'Par. V, 41-42
3. Later gepubliceerd onder de titel '11 principe'
4. Giu/iano de' Medici
5. Kardinaal Francesco Soderini en zijn broer Piero, tegenstanders van het nieuwe regime in Florence, hadden
sedert kort een verblijfsvergunning in Rome gekregen. Maar aangezien hel M. absoluut verboden was politieke contacten te onderhouden, zou een bezoek aan Rome hem opnieuw in de gevangenis kunnen doen belanden.
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De tovenaar*
Vladimir Nabokov
(Vertaling Marja Wiebes)
... Wanneer hij zich de verdere jaren voorstelde, zag hij haar altijd
als een jong meisje - dat was het postulaat des vlezes; maar wanneer hij zich op die premisse betrapte, begreep hij zonder moeite dat,
als het denkbare tijdsverloop op dit moment in tegenspraak was met
een blijvende basis voor zijn gevoelens, de geleidelijkheid van volgende verrukkingen zou dienen als de natuurlijke voortzetting van
zijn verbond met het geluk, dat ook rekening hield met de plooibaarheid van de levende liefde; dat in het licht van dit geluk, hoe oud
ze ook zou zijn - zeventien, twintig - haar huidige beeld altijd
door haar metamorfosen heen zou schijnen, hun doorzichtige lagen
voedend door zijn innerlijke bron; en dat juist dit hem zou toestaan
zonder schade of verlies te genieten van iedere reine fase van haar
veranderingen. Zijzelf, verfijnd en uitgegroeid tot een vrouw, zou
nooit vrij zijn om in haar bewustzijn en geheugen haar eigen ontwikkeling van die van de liefde te scheiden, herinneringen aan haar
kindertijd van die aan mannelijke tederheid - en dus zouden verleden, heden en toekomst haar voorkomen als een enkele schittering
waarvan de bron, als zijzelf, afkomstig was van hem, van haar levendbarende minnaar.
Zo zouden ze leven, en lachen, en boeken lezen, en zich verbazen
over de glimwormpjes, en praten over de bloeiende gevangenis van
de wereld, en hij zou vertellen, en zij zou luisteren, zijn kleine Cordelia, en vlakbij zou de zee ademen onder de maan, - en heel, heel
langzaam, eerst met heel de gevoeligheid van zijn lippen, dan met
hun volle gewicht, in alle ernst, steeds dieper, slechts zo, voor de
eerste keer zich een weg banend naar jouw ontvlamde hart, zo, ver• Kort uoor hV uitweek naar de Verenigde Staten schreef Nabokou in Parijs, in oktober en nouember 1939,
de nouelle Volsjebnik (De touenaar), di, achteraf alleen maar kon worden beschouwd als een uoorstudie
uoor Lolita. In zijn Nawoord bV' Lolita, uit 1957, umelt Nabokov dat hV' deze proto-Lolita had vernietigd, maar later is een tweede exemplaar van het typoscript boven water gekomen. Nabokou keeft toen, getuige een brief aan zijn UItgever, vertaling in ket Engels ouerwogen, maar daar is ket niet uan gekomen, De
nov,lle IS nu door zijn zoon Dmitri Nabokov umaald en uerschijnt binnenkort bij uiig. Putnam & Sons,
De Nederlandse ullgaue, waaruu wij bovenstaandfrfll1Tl"1't voorpubliceren, verschijnt - uit het Russisch
vertaald - dit najaar b!J Uitg, Bert Bakker
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zinkend, tussen zijn smeltende randen...
De dame tegenover hem stond om een of andere reden plotseling
op en ging naar een andere coupé; hij keek op zijn wijzerloze horloge — nog heel even — en daar klom hij al omhoog naast een met
verblindende glasscherven bekroonde witte muur — er vlogen een
heleboel zwaluwen — en werd op de drempel verwelkomd door de
vriendin van de overledene die hem de aanwezigheid van een berg
as en verkoolde balken in een hoek van de tuin verklaarde uit het
feit dat er 's nachts brand was geweest — de brandweerlieden hadden de laaiende vlammen niet direct onder controle gekregen, ze
hadden een jonge appelboom gebroken en natuurlijk had niemand
geslapen. Op dat ogenblik kwam zij naar buiten, in een donkere gebreide jurk (in deze hitte!) met een glimmend leren ceintuur, een
kettinkje om haar hals, lange zwarte kousen, het arme kind, en het
eerste moment had hij de indruk dat zij minder mooi was dan eerst,
dat haar neus meer wipte en haar benen langer waren geworden,
en somber, snel, met slechts een gevoel van intense tederheid voor
haar rouw, pakte hij haar bij de schouder vast en kuste haar warme haar. `Alles had in brand kunnen vliegen!' riep ze uit, terwijl
ze haar roze verlichte gezicht met het door het lover overschaduwde voorhoofd ophief, en haar ogen, waarin de doorzichtig bloeiende weerschijn van zon en tuin trilde, wijd werden.
Ze hing tevreden aan zijn arm toen ze achter de luid pratende
gastvrouw het huis binnengingen — en de spontaniteit was a1 vervluchtigd, reeds kromde hij onbeholpen zijn arm (of was het de
hare?), en bij de ingang van de eetkamer, waarin de monoloog die
hen vooruit was gegaan en het openen van de luiken ratelden, maakte hij zijn arm los en gaf haar als een verstrooide liefkozing (maar
in werkelijkheid voor een ogenblik helemaal in beslag genomen door
de volle, stevige aanraking, compleet met kuiltje) zachtjes een tikje op haar heup — ga spelen, betekende dat — en toen zat hij al,
hij zette zijn wandelstok neer, stak een sigaret op, zocht een asbak,
gaf ergens antwoord op, vervuld van een wild gejubel.
Hij bedankte voor thee, en legde uit dat de aan het station bestelde
auto zo dadelijk zou komen, dat zijn koffers er al in zaten (dit detail had, zoals dat in dromen gebeurt, een glimp van betekenis), en
dat `jij en ik naar zee gaan', wat hij bijna schreeuwde in de richting
van het meisje dat zich midden in een stap omkeerde, bijna met een
klap op een taboeret terechtkwam, maar onmiddellijk haar jeugdig
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evenwicht hervond, zich omdraaide en ging zitten, de taboeret met
haar afhangende rok bedekkend. `Wat?' vroeg ze, haar haren naar
achteren strijkend met een zijdelingse blik op de gastvrouw (de taboeret was al eens gebroken). Hij herhaalde het. Haar wenkbrauwen gingen van vreugde de hoogte in, ze had niet gedacht dat dat
zou gebeuren, en die dag nog. `Ik had nog wel gehoopt,' loog de
gastvrouw, `dat u bij ons zou blijven slapen.' `O, nee,' kreet het
meisje dat met een glijdende beweging op hem afstoof, en daarna
met een onverwachte snelheid vervolgde: `Denkt u dat ik gauw zal
leren zwemmen? Een vriendin van me zegt dat het heel vlug kan,
dat wil zeggen, je hoeft alleen maar te leren niet bang te zijn, en dat
kost een maand...' maar de gastvrouw stootte haar al aan om samen met Maria de spullen die links in de kast klaar lagen verder te
gaan inpakken.
`Ik moet bekennen dat ik u niet benijd,' zei ze bij het overdragen van de voogdij toen het meisje was weggehold. `De laatste tijd,
vooral na haar griep, vertoont ze allerlei nukken en kuren, pas nog
was ze heel onbeleefd tegen me — het is een moeilijke leeftijd. Al
meta denk ik dat u er goed aan zou doen voor de eerste tijd een
jongedame voor haar in dienst te nemen, en haar in de herfst naar
een goede katholieke kostschool te sturen. De dood van haar moeder heeft ze vrij makkelijk opgenomen, zoals u ziet, of misschien laat
ze het niet blijken, ik weet het niet... Ons leven samen is voorbij...
Tussen haakjes, u krijgt van mij nog... Nee, nee, geen sprake van...
Tja, hij komt pas tegen zevenen van zijn werk — het zal hem erg
spijten... Het kan vreemd gaan in het leven! Zij heeft tenminste haar
rust in de hemel, die zielepoot, en u ziet er ook beter uit — als wij
elkaar niet hadden ontmoet... Ik zie eenvoudig niet hoe ik een kind
van een ander zou moeten onderhouden, en een weeshuis, u weet
zelf waar dat toe leidt. Daarom zeg ik altijd maar: "Het kan vreemd
gaan in het leven." Weet u nog toen op dat bankje, weet u het nog?
Ik had nooit gedacht dat zij een tweede echtgenoot zou kunnen vinden, en toch zei mijn vrouwelijke intuïtie me dat er in u iets verlangde naar juist dat soort toevluchtsoord.'
Achter het gebladerte verscheen een auto. Instappen! Het bekende
zwarte mutsje, mantel over de arm, een klein koffertje, de hulp van
de roodhandige Maria. Wacht maar wat ik voor je zal kopen... Ze
wilde met alle geweld naast de chauffeur zitten, en hij moest het wel
goedvinden en zijn ergernis verbergen. De vrouw die wij nooit meer
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zullen zien wuifde met een takje van de appelboom. Maria joeg de
kippen naar binnen. We gaan, we gaan.
Hij zat achterover geleund, de wandelstok — een kostbare, antieke, met een dikke koralen knop — tussen zijn knieën, en hij keek
door de glazen tussenruit naar de baret en de tevreden schouders.
Het weer was bijzonder warm voor juni, een hete stroom drong door
het raam naar binnen, en al gauw deed hij zijn das af en zijn boord
los. Na een uur keek het meisje naar hem om (zij wees op iets naast
de weg, maar hoewel hij zich met open mond omdraaide, was hij
te laat om het te zien — en zo maar, zonder enig verband schoot
het door hem heen dat er toch een leeftijdsverschil van bijna dertig
jaar was). Om zes uur aten ze een ijsje, terwijl de spraakzame chauffeur aan het tafeltje naast hen een biertje dronk en zich met allerlei
filosofieën tot zijn klant richtte. Verder. Kijkend naar het bos, dat
met golvende sprongen van heuvel naar heuvel bleef naderen totdat het een helling afgleed en over de weg struikelde waar het werd
geteld en opgeborgen, dacht hij: `Moeten we niet even stoppen? Een
wandelingetje maken, even op het mos zitten tussen de paddestoelen en de vlinders?' Maar hij kon er niet toe komen de chauffeur te
laten stoppen: er school iets onverdraaglijks in het beeld van een verdachte auto die stilstond op de grote weg.
Daarna werd het donker en ongemerkt waren hun koplampen
aangegaan In het eerste wegrestaurant streken ze neer om te eten,
de filosoof liet zich ook weer in hun nabijheid neervallen, en hij leek
minder oog te hebben voor de biefstuk met aardappelpuree van meneer dan voor het gordijn van haren rond haar profiel en haar bekoorlijke wang: mijn schatje is moe en verhit van de reis, het rijke
gebraad, de druppel wijn — de slapeloze nacht met de roze gloed
van de brand in het donker is haar aan te zien, haar servet is van
het zachte dal van haar rokje gegleden... en dit is nu allemaal van
mij... Hij vroeg of ze kamers verhuurden — nee, dat deden ze niet.
Ondanks haar toenemende vermoeidheid weigerde ze beslist haar
plaats voorin in te ruilen voor de steun en het comfort achterin, waar
ze naar haar zeggen misselijk zou worden. Eindelijk, eindelijk begonnen er in de zwarte, hete leegte lichtjes te rijpen en los te barsten,
een hotel was onmiddellijk gekozen, de kwellende tocht betaald, en
dat was dat. Ze sliep half toen ze uit de auto de stoep opkrabbelde
waar ze verstarde in het blauwige, pokdalige duister, in de warme
branderige lucht, in het gedreun en gedaver van twee, drie, vier
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vrachtauto's, die van de nachtelijke verlatenheid van de straat gebruikmaakten om met een schrikbarende snelheid naar beneden te
komen om de hoek van de straat waarachter een jammerende, zwoegende, knarsetandende helling verscholen lag.
Een oud baasje met korte benen en een groot hoofd, in een loshangend vest, een treuzelende langzame man die met schuldige
goedmoedigheid bleef uitleggen dat hij alleen maar inviel voor de
eigenaar — zijn oudste zoon, die wegens familieomstandigheden niet
aanwezig was — zocht een hele tijd in een zwart boek... zei dat er
geen kamer met twee bedden vrij was (er was een bloemententoonstelling en er waren veel bezoekers), maar dat hij wel een kamer met een tweepersoons bed had, `dat komt op hetzelfde neer, u
en uw dochter zullen slechts...' `Goed, goed,' onderbrak de reiziger, terwijl het mistige kind een eindje verder stond en knipperend
haar wazige blik trachtte te richten op een zich verdubbelende kat.
Ze gingen naar boven. Het kamermeisje ging kennelijk vroeg naar
bed, of was ook afwezig. Intussen probeerde de gnoom krakend en
diep bukkend de ene sleutel na de andere, een oude vrouw met grijze
krullen in een azuren pyjama, met een notebruin verbrand gezicht,
kwam uit de aangrenzende wc en keek in het voorbijgaan bewonderend naar dat vermoeide knappe meisje dat, in de onderdanige
pose van teder slachtoffer, door haar jurk donker afstak tegen het
oker van de muur waartegen ze met haar schouders leunde, terwijl
ze haar licht achterovergebogen warrige krullebol langzaam heen
en weer bewoog en met haar oogleden knipperde alsof ze probeerde haar dikke wimpers te ontwarren. 'Maak nou eindelijk die deur
open,' zei haar vader, een kalende gentleman en ook toerist,
geërgerd.
`Slaap ik hier?' vroeg het meisje ongeïnteresseerd, en toen hij,
worstelend met de luiken om de spleten zo goed mogelijk toe te knijpen, bevestigend antwoordde, keek zij naar het mutsje dat ze in haar
hand had en wierp het lusteloos op het brede bed.
`Ziezo,' zei hij toen de oude man hun koffers naar binnen had
gesleept en vertrokken was, en alleen het geklop van zijn hart en de
verre siddering van de nacht overbleef. `Zo... Bedtijd.'
Wankelend van de slaap liep ze tegen de rand van een stoel, net
op het moment dat hij erin ging zitten, en hij trok haar bij haar heup
naar zich toe — ze kromde zich, kwam omhoog als een engel, spande een ogenblik al haar spieren, deed nog een halve stap, en liet zich
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zacht op zijn knie neer. `Liefje, mijn arme meisje,' zei hij in een
soort algemene mist van medelijden, tederheid en verlangen bij het
zien van haar slaperigheid, haar doezeligheid, de vervangende glimlach toen hij haar door de donkere jurk heen betastte en hij door de
dunne wol heen het streepje van de kouseband op haar naakte huid
voelde, en hij bedacht hoe weerloos, verloren en warm ze was, en
hij genoot van het levende gewicht van haar benen die zich even
spreidden om zich daarna opnieuw met een licht geruis van haar lichaam wat hoger te kruisen, — en zij sloeg langzaam een slaperige arm in een smal mouwtje om zijn nek, hem omgevend met de
kastanjegeur van haar zachte haar, maar haar arm gleed naar beneden en ze schopte dromerig met de zool van haar sandaal tegen
de necessaire die naast de stoel stond... Buiten daverde er iets voorbij, en daarna, in de stilte, werd het gejengel van een mug hoorbaar,
wat hem ineens deed denken aan dingen uit een ver verleden: aan
laat naar bed gaan in zijn kinderjaren, aan een vervloeiende lamp,
aan het haar van zijn tweelingzuster die lang, lang geleden gestorven was. `Liefje,' herhaalde hij een krul wegblazend en terwijl hij
zich beter installeerde, proefde hij, haast zonder druk uit te oefenen,
haar gloeiende zijdezachte hals vlak bij de koelte van het kettinkje;
daarna omvatte hij haar slapen zodat haar ogen langer werden en
half dicht gingen, en hij begon haar geopende lippen te kussen, haar
tanden — zij veegde langzaam met de knokkels van haar vingers
haar mond af, haar hoofd gleed op zijn schouder en tussen haar oogleden was slechts een smalle avondzon-glans te zien, zij was vast in
slaap.
Er werd op de deur geklopt, hij schrok hevig (en trok haastig zijn
hand weg van de ceintuur, zonder begrepen te hebben hoe hij die
eigenlijk los moest haken). `Wakker worden, ga er af,' zei hij haar
snel overeind trekkend, en zij gleed met wijd open nietsziende ogen
van de hobbel van zijn knie. `Binnen,' zei hij.
De oude man keek om de hoek van de deur en deelde mee dat meneer verzocht werd beneden te komen; er was iemand van het politiebureau voor hem. `De politie?'.., en hij vroeg nog eens, fronsend van onbegrip: `De politie?...' `Goed, ga maar, ik kom zo naar
beneden,' voegde hij er zonder op te staan aan toe. Hij stak een sigaret op, snoot zijn neus, vouwde heel precies zijn zakdoek op, zijn
ogen dichtknijpend tegen de rook. `Luister,' zei hij voor hij de kamer uitging, `hier is je koffer, ik zal hem voor je open maken, haal
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er maar uit wat je nodig hebt, kleed je uit en ga vast naar bed; de
wc is de eerste deur links.'
`Waarom de politie?' dacht hij toen hij de schaars verlichte trap
afliep. `Wat zouden ze willen?'
`Wat is er aan de hand,' vroeg hij nors toen hij de hal inkwam
waar hij een drentelende gendarme ontwaarde, een donkere reus
met de ogen en kin van een dwerg.
`De zaak is,' kwam meteen het bereidwillige antwoord, `dat u
kennelijk mee moet naar het bureau, het is hier niet ver vandaan.'
`Ver of niet ver,' zei de reiziger na een korte pauze, `het is middernacht geweest, en ik was bezig naar bed te gaan. Bovendien zal
ik u niet verhelen dat iedere gevolgtrekking, in het bijzonder een zo
dynamische, klinkt als een kreet in het bos, voor een oor dat niet is
ingewijd in de voorafgaande gedachtengang, simpeler gezegd: het
logische wordt opgevat als het zoölogische. Daarbij zou een globetrotter die zojuist en voor de eerste maal in uw gastvrije stadje is aangeland, graag willen weten waarop — op welk misschien plaatselijk
gebruik — de keuze van de nacht is gebaseerd voor een invitatie,
een invitatie die des te ongelegener komt omdat ik niet alleen ben,
maar een doodvermoeid meisje bij me heb. Nee, wacht u even, ik
ben nog niet klaar... Wie heeft ooit gehoord dat justitie het in werking stellen van de wet laat voorafgaan aan de grond ervoor. Wacht
op de bewijzen, dames en heren, wacht op de aanbrenger! Vooralsnog kan mijn buurman niet door de muur heen kijken en kan de
chauffeur niet in mijn hart lezen. Tot slot — en dit is misschien het
belangrijkste — wilt u zo goed zijn u op de hoogte te stellen van mijn
papieren.'
De verbouwereerde domkop stelde zich op de hoogte, kwam tot
bezinning en begon uit te varen tegen de ongelukkige oude man:
het bleek dat die niet alleen twee op elkaar lijkende namen door elkaar had gehaald, maar met geen mogelijkheid kon verklaren wanneer en waarheen de gezochte zwerver was vertrokken.
`Dat was het dus,' zei vreedzaam de reiziger, die zijn woede over
het oponthoud volledig op zijn te haastige vijand had gekoeld — in
het volle besef van de eigen onkwetsbaarheid. (Wat een zegen dat
zij niet achterin had gezeten, wat een zegen dat ze geen paddestoelen
hadden gezocht in juni, en natuurlijk dat de luiken goed dicht
waren.)
Toen hij de overloop oprende, realiseerde hij zich ineens dat hij
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niet op het kamernummer had gelet, hij stopte even weifelend,
spuugde zijn peuk uit... maar nu hield het ongeduld van zijn gevoelens hem tegen om voor die informatie terug te gaan — en dat was
ook niet nodig, hij herinnerde zich de rangschikking van de deuren
in de gang. Hij vond de juiste deur, likte snel zijn lippen, greep de
deurknop, wilde...
De deur was op slot; hij voelde een misselijk makende steek in zijn
maag. Als zij zich had ingesloten, dan was dat om hem, dat betekende dat zij argwaan koesterde, hij had haar niet zo moeten kussen, hij had haar bang gemaakt, ze had iets gemerkt... of het was
dwazer en eenvoudiger: ze had heel naïef aangenomen dat hij in een
andere kamer zou slapen, het was niet in haar hoofd opgekomen dat
ze in één kamer zou slapen met een vreemde, ondanks alles een
vreemde — en hij klopte aan, zich nauwelijks bewust van de hevigheid van zijn opwinding en irritatie.
Hij hoorde een kort vrouwenlachje, de weerzinwekkende kreet
van springveren, het geelets van blote voeten `Wie is daar?' vroeg
een mannenstem boos. `Ach, u hebt zich vergist? Niet meer doen,
hoor. Er is hier iemand druk bezig, druk bezig met het onderwijzen van eenjong persoon, en die iemand wordt gestoord...' Op de
achtergrond weerklonk opnieuw gelach.
Een banale vergissing, anders niet. Hij liep de gang verder door,
kreeg ineens het idee dat hij op de verkeerde overloop was, ging terug, sloeg een hoek om, wierp een verdwaasde blik op een meter aan
een muur, op een fonteintje onder een druppelende kraan, op iemands gele laarzen bij de deur — hij maakte weer een draai — de
trap was verdwenen! De trap die hij tenslotte vond, bleek een andere: toen hij die afging, raakte hij verdwaald in de halfduistere
ruimten waar koffers stonden, waar nu eens een kastje, dan een stofzuiger, een kapotte taboeret of het geraamte van een bed uit de hoeken opdoemde. Hij vloekte halfluid, van de wijs gebracht, geïrriteerd door deze obstakels... Hij duwde tegen een deur achterin,
stootte zijn hoofd tegen de lage bovendrempel en kwam terecht in
de hal vlak naast een schaars verlicht hokje waar de oude man aan
de stoppels op zijn wang krabbend in het zwarte boek zat te kijken
en de gendarme op de bank naast hem snurkte — als in een wachtlokaal. Het verkrijgen van de benodigde informatie was een kwestie
van een minuut, die enigszins uitliep door de excuses van de oude
man.
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Hij ging naar binnen. Hij ging naar binnen en eerst, zonder ergens naar te kijken, draaide hij heimelijk bukkende de stroeve sleutel
tweemaal om in het slot. Toen zag hij de zwarte kous met het elastiek
onder de wastafel. Toen zag hij de geopende koffer, de ontstane wanorde erin, en een half aan een lus naar buiten getrokken wafeldoek.
Toen zag hij de jurk en het ondergoed in een hoopje op de stoel, de
ceintuur, de andere kous. Pas toen draaide hij zich om naar het eiland van het bed.
Ze lag op haar rug, boven op de onaangeroerde deken, met haar
linkerarm achter haar hoofd, in haar kamerjasje dat aan de onderkant was opengevallen — ze had haar nachtpon niet kunnen vinden — en bij het licht van de roodachtige lampekap, dwars door de
nevel, door de drukkende hitte in de kamer heen zag hij haar smalle,
holronde buik tussen de onschuldige naar voren stekende heupjes.
Met het geluid van kanongebulder klom een vrachtauto van de bodem van de nacht omhoog, een glas rinkelde op het marmer van het
nachtkastje, en het was vreemd om te zien hoe haar betoverde slaap
gelijkmatig langs alles heen vloeide.
Morgen beginnen we natuurlijk bij het begin, langzaam, weloverwogen, maar nu slaap je, je hebt er niets mee te maken, je moet
je niet met volwassenen bemoeien, zo moet het, het is mijn nacht,
het is mijn zaak — en na zich te hebben uitgekleed ging hij aan de
linkerkant van zijn nauwelijks bewegende gevangene liggen, en verstarde, met ingehouden adem. Dat was het dus: het uur waarnaar
hij een kwart eeuw koortsachtig had verlangd was nu aangebroken,
maar hij was gekluisterd, haast afgekoeld door de wolk van gelukzaligheid: het op- en neergaan van haar lichte kamerjasje vermengd
met de openbaringen van haar schoonheid trilde voor zijn ogen, in
een grillige rimpeling, als door kristal gezien. Hij kon het brandpunt van zijn geluk gewoon niet vinden, hij wist niet waarmee hij
moest beginnen, wat hij kon aanraken en hoe hij binnen de grenzen van haar rust ten volle van dit uur kon genieten. Dat was het
dus. Om te beginnen deed hij met klinische behoedzaamheid het
glasoog van de tijd van zijn pols en legde het over haar hoofd heen
op het nachtkastje, tussen een glinsterende waterdruppel en het lege
glas.
Dat was het dus. Een onbetaalbaar origineel: een slapend meisje, olieverf. Haar gezicht in het zachte nest van krullen — hier uitgespreid, daar verward — met de kloofjes in de gesprongen lippen,
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met het bijzondere rimpeltje in de oogleden boven de nauwelijks
gesloten wimpers, had waar haar wang — waarvan de Florentijnse lijn in zichzelf een glimlach was — het dichtst bij het licht was,
een doorschijnend rozerode kleur. Slaap, mijn vreugde, luister niet.
Zijn blik (de zelfbewuste blik van iemand die naar een terechtstelling of naar een punt in een afgrond kijkt) gleed al over haar heen
naar beneden, zijn linkerhand kwam in beweging — maar toen
schrok hij alsof er iemand in de kamer had bewogen, aan de grens
van zijn blikveld, want hij had niet direct zijn weerkaatsing in de
spiegel van de kast herkend (de strepen van zijn pyjama, terugwijkend in de schaduw, en een onduidelijke weerschijn in het gelakte
hout, en iets zwarts onder haar roze enkel). Eenmaal tot een besluit
gekomen streelde hij zachtjes haar lange, iets gespreide, iets kleverige benen, die naar beneden ruwer en koeler werden, en gladder
en warmer hogerop — hij herinnerde zich met een tomeloos gevoel
van triomf de rolschaatsen, de zon, de kastanjeboom, alles... — en
terwijl hij met de toppen van zijn vingers bleef strelen, terwijl hij
bevend een zijdelingse blik wierp op het mollige, nog nauwelijks met
dons bedekte verhevenheidje, dat onafhankelijk, maar op een verwante manier, iets van haar wangen, haar lippen in zich concentreerde, deed iets hoger, op een doorschijnende vertakking van een
ader een mug zich te goed, en toen hij die jaloers wegjoeg, waardoor hij onopzettelijk meehielp aan het terugvallen van een overslag die allang in de weg zat, waren ze daar ineens, die vreemde,
blinde, als twee tere abcessen opgezwollen borstjes, en nu kwam ook
naast een dunne, nog kinderlijke spier haar gespannen melkwitte
oksel bloot met vijf of zes verspreide, zijdeachtige donkere lijnen,
daar ook vloeide het schuine gouden stroompje van de ketting —
met een kruis of een medaillon waarschijnlijk — en daar begon het
katoen alweer, de mouw van haar scherp naar achteren gebogen
arm. Weer daverde er een vrachtauto voorbij waardoor de hele kamer sidderde, en hij staakte zijn rondgang even, onhandig over haar
heengebogen, terwijl hij zich met zijn blik onwillekeurig in haar
drong, en ervoer hoe de geur van de jeugd, vermengd met die van
de rossigheid van haar huid als een tinteling door zijn bloed trok.
Wat moet ik met je doen, wat moet ik met je... Het meisje zuchtte
in haar slaap, opende even haar navel als een oog, en ademde langzaam met kirrend gekreun uit, en dat was voor haar voldoende om
in haar vorige verstijving verder te drijven. Hij trok voorzichtig het
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verkreukelde zwarte mutsje onder haar koude hiel vandaan — en
verstarde weer, met bonzende slapen, onder vlijmende scheuten van
spanning; hij durfde die hoekige tepeltjes, die lange teentjes met de
zacht gele nageltjes niet te kussen — zijn ogen keerden overal vandaan steeds weer terug naar die smalle suèdeachtige opening die leek
op te leven onder zijn prismatische blik — en nog steeds wist hij niet
wat hij moest doen, bang als hij was om iets te missen, om de sprookjesachtige duur van haar slaap niet ten volle te benutten. De drukkende hitte in de kamer en zijn opwinding werden ondraaglijk, hij
deed het koord van zijn pyjama, dat in zijn buik sneed, wat losser,
er kraakte een pees toen hij bijna onstoffelijk zijn lippen liet glijden
over het plekje onder haar rib waar een moedervlek zichtbaar was...
maar hij voelde zich ongemakkelijk, warm, de drang van het bloed
verlangde het onmogelijke. Toen begon hij beetje bij beetje met zijn
magie, hij liet zijn toverstaf boven haar lichaam heen en weer bewegen, net niet haar huid rakend, zichzelf kwellend met haar bekoorlijkheid, haar zichtbare nabijheid, de fantastische confrontaties
veroorloofd door de slaap van dit naakte meisje dat hij leek op te meten met een tovermaat totdat zij een lichte beweging maakte en nauwelijks hoorbaar smakkend in haar slaap, haar gezicht verdraaide
— en alles verstarde weer, en nu zag hij tussen haar bruine lokken
de purperen rand van haar oor en de palm van haar bevrijde hand,
vergeten in de vroegere positie. Verder, verder. Binnen de haakjes van zijn bewustzijn, als voor een flauwte, zag hij efemere beelden voorbijflitsen — een brug boven voortsnellende wagons, een
luchtbel in een vensterglas, het gebogen spatbord van een auto, nog
iets anders, een nog kortgeleden ergens geziene wafeldoek: en intussen kwam hij langzaam, met ingehouden adem naderbij, begon
hij zich zijn bewegingen coördinerend naar haar te vormen, zich aan
te passen... Onder zijn zij kwam een veer vervaarlijk omhoog, zijn
rechter elleboog zocht voorzichtig krakend steun, zijn blik was vertroebeld door een waas van geheime concentratie... Hij voelde de
vlam van haar goedgevormde dij, hij voelde dat hij zich niet langer
kon beheersen, dat niets er meer toe deed: en naarmate de zoetheid
tussen zijn beharing en haar heup begon te zieden — ach hoe vreugdevol bevrijd was zijn leven, vereenvoudigd tot het paradijs — en
voordat hij goed en wel tijd had gehad te denken: `Nee, ik bid u,
ontneem mij dit niet,' zag hij dat ze klaarwakker was en met een
verwilderde blik naar zijn opgerichte naaktheid keek.
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Vertaalde poëzie

Shakespeares sonnetten:
In dit nummer publiceren wij tweeëntwintIg sonnnten van ShaJcespeare in nieuwe vtrl4iingen, of eigenlijk
achttien: van sonnet 8 en 129 zijn twee versies opgenomen, van sonnet 18 zelfs drie.
In het Zomernummer 1984 gingen de toen gepubliceerde veertien vertalingen van Shalwpeare-sonnelten
vergezeld van commentaar en een essay. Daarin werd, in navolging van o. m. Robert Glroux (The Book
Known as Q) en A.L. Rowse (Shakespeare's Sonnets) gesteld dat het zeer waarschijnlijk is dat de
sonnnten 1 - 126, evenals Shakespeares lange dichtwerken Venus and Adonis en The Rape of Lucrece, gericht waren aan Shakespeares patron (weldoener, maecenas), de nog zeer jeugdige Earl of SouthampImt; de eerste zeventien sonnetten (met de teneur dat de toegesprokene onverwijld moest trouwen om zijn schoonheid te daen voortleven in zijn nageslacht) kunnen heel goed in opdracht gesch,even zIjn: de thematiek was
er niet op berekend in de smaak te vallen bij Southampton, die categorisch weigerde te trouwen met de voor
hem uitgekozen partij. Vanaf het beroemde achttiende sonnet wordt de toon veel persoonlijker en verandert
het thema in de ligde die ShaJcespeare voelt voor de Ioegesprolcen jongeman. Uit diverse sonnetten, met namt 34/35, 4()'42 en 133/134, wordt duidelijk dat de jeugdige aristocraat Shakespeares vriendin (de Dark
Lady uit de sonnetten 127-154) tot zY·n maîtresse had gemaalct. Van die zeven dramatische gedichten waren er vijf al vertaald voo, het Zomernummer 1984, de tWtl! overige behoren tot de nu opgenomen selectie.
(P. v.)

De grote meren
Iosif Brodski
(Vertaling Werkgroep
Slavistiek Leiden) *
Toen, in het paradijs der kaakchirurgen,
Wier dochteren per post al j aren lang
Inkopen doen in Londen, en wier tang
De kies van het verstand weet los te wurgen,
Was ik, van wiens gebit zijn staan gebleven
Ruïnes gaver dan het Parthenon,
Van een verrotte natie de spion,
Geheim agent, en in het dagelijks leven
Professor in de kunst van vertalen.
Ik woonde in een college aan het meer,
Waar ik de plaatselijke jeugd steeds weer
Op dinsdag door de mangel stond te halen.
En alles wat ik maakte in dat land
Werd onontkoombaar tot gedachtenstrepen.
Ik viel amechtig op mijn ledikant,
Mijn jas nog aan, en als ik 's nachts dan even
Een ster verschieten zag op het plafond,
Dan kwam die naar de regels der verbranding,
V oordat ik inderhaast iets wensen kon
Vlak naast mijn wang tot een abrupte landing.
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Het heden
Nikolaj Goemi jou
(Vertaling Werkgroep
Slavistiek Leiden)

Ik sloot mijn Homerus en keek uit het raam,
Terwijl op mijn lippen het laatste woord trilde.
Helder straalde een licht — van lantaren of maan —
En de langzame stap van de wachter verstilde.
Zo dikwijls ontmoette mijn dwalende oog
Een blik van herkenning in andere ogen,
Agamemnons in hemdsmouwen achter de toog,
Over scheepvaartpapieren Odysseus gebogen.
In het verre Siberië wervelt de sneeuw,
Daar verstijven in glinsterend ijs mastodonten,
In de stormwind verwaait hun weemoedige schreeuw,
Vlammend rood kleurt hun bloed — eeuw na eeuw — horizonten.
Ik ben ziek van het boek en bedroefd van de maan,
Misschien heb ik wel geen behoefte aan Troje.
Kijk, hoe wonderlijk teder begroet in de laan
Gymnasiast gymnasiaste, als Daphnis eens Chloë.
Coapemexxocrε
3åκροπ ΝλχΠΑΥ Η CeO y ΟΚχδ,
Ηα ClOak τρeπeτanο rtOCnenNfe ιποαΟ,
qTO-TI Αρχο ceeTTT,To - φοχαρδ HITE MyRa,
Η Μ.eΟπΝΤeπ6ηΟ ΑαΝΓαλαιδ TeHb vacoaoro.
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Die Heimkehr (no. 87)*
Heinrich Heine
(Vertaling Marko Pondse)

De dood, dat is de koele nacht,
Het leven is de zwoele dag.
Het donkert al, ik dommel,
Ik ben door de dag ontkracht.
Over mijn bed verheft zich een boom,
Daar zingt de jonge nachtegaal;
Hij zingt van enkel liefde.
Dat hoor ik zelfs in mijn droom.

Der Tod, das lst die kuhle Nacht,
Das Leben Ist der schwule Tag
Es dunkelt schon, mlch schlafert,
Der Tag hat mlch mud' gemacht
Uber mem Bett erhebt slch em Baum,
Dnn smgt die Junge Nachtlgall,
Sie smgt von lau ter Llebe,
leb hor' es sogar Im Traum

"Ik vertaalde bovenstaand gedicht (1823-24) als pendant van Lermontovs gedicht (1841) op de volgende
nadat ik bij' de Lermontovkenner I.L. Andronikov een verwijzing ernaar had gevonden. Het is uitgesloten dat de Russische dichter Heines vers niet zou hebben gekend. Hij' sprak vloeiend Duits en Heine
werd in Rusland druk gelezen Of iemand Heine ooit heeft geattendeerd op Lermontovs uitwerking van zijn
'kiemcel'.s mi;" nut bekend. Andronikov wijst ook op een vertaling van Lermontovs gedicht - misschien
wel het beroemdste uit de Russische literatuur - door Rilke, helaas zonder vindplaats. Een Leidse studente spoorde het op In een brief van Rilke aan Lou Salomé. Wij' drukken het hier af (MF)
bladzij~

Einsam Iret ich auf den Weg, den leeren,
der durch Nebel leise schimmernd bricht;
seh die Leere still mit Gott verkehren
und wie Jeder Stern mit Sternen spricht.
Feierliches Wunder: hingeruhte
Erde in der H.mmel Herrlichkeit ..
Ach, warum .it mzr so schwer zu Mute?
Was erwart ich denn? Was tut mir leid?

Aber nicht der kalte Schlaf im Grabe.
Schlafen möcht ich so Jahrhundertlang,
dass ich alle Kräfte in mir habe
und in ruhiger Brust des A/ems Gang.

N.chts hab ich vom Leben zu verlangen,
und Vergangenes bereu ich nicht.
Freiheit soli und Frude m.ch umfangen
.m Vergessen, das der Schlaf verspricht.

Dass mir Tag und Nacht die süsse, kühne
Stimme sange, die aus Liebe steigt,
und ich wüsste, wie du .mmergrune
E.che jlüstert, duster hergenelgt.
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[Heel alleen ben ik op weg getogen ... ]
M.j. Lermontov
(Vertaling Marko Fondse)

Heel alleen ben ik op weg getogen;
't Stenig pad blinkt door de nevelglans.
't Niets speurt God. De nacht is onbewogen.
Ster met ster spreekt aan de hemeltrans.
Heel de hemel een plechtstatig wonder!
Hoe de aarde slaapt in 't klaarste blauw ...
Maar wat drukt mij dan, waar lijd ik onder?
Wat toch maakt dat ik zo smacht en rouw?
Ik verwacht toch niets meer van het leven;
noch voel ik om het verleden spijt.
Werd mij vrijheid nu en rust gegeven
in te slapen in vergetelheid!
Nee, niet met de slaap van graf en koude ...
Maar zo in te slapen en voorgoed,
dat de borst nog zachtjes rijzen zoude
en de leefkracht sluimert in 't gemoed;
dat een zoete stem, mijn oor betoovrend,
mij bij nacht en dag van liefde deunt;
en een eik, met altijd groenend lover,
donker, ruisend naar mij overleunt.

Bbl:\.Q;KY OAKK .11 Ha .:Iopor}.
CXBO;lb TyMaH xpeMIIHCTWH lIyTb 6.1eCTIIT;

Ho'u. THxa. IIvCTblHJI lmeM.lel' 6orv,
U ,3Be,3j1;3 C ,3B~,3AOJO rOBopHT
•

B He6ecax

TOp:tl.eCTBCHHO 11 '1~JIIO'

enHT ;leM.1H B CIUlDDe ro.n6oM

I-ho me MBe TaK 60..ll&HO ~ ral.. Tp~ .1110?
iKJY .lh 'leIO" ",a.1elO .TH 0 'Ie"'?

Y!K

He iK,1V OT "'"JUH lIH'IerO 11.

11 111' JKa.1& "'He III'0lUAoro HH'Iyrb,
11 HU!Y CBo6oilhl H IIOKOJI r
11 6 XOTe~ ;m6b1T&ClI H ,3acByT&1

Ho

He TeM :\.O.lOJHbI"

11 6

CHOM MOrlUbI •

me.1aJ JlaBehH TaK ,3aCIl"Th,

Iho6 B rpI'JII

~pe'la.UI "'H.i~H

CIULI,

LJTo6, .:Iblllla, H,3Jbl\la.l:l{h TlIXO rpl,11.,

QTo6 BtlO HO'lb, Bf'(b .:IeHb MOii C.ly~ .le.H'H,

IIpo

.110608& MUI' c.la.:l,üIÎI ro,lOC IIC.T,

HaAO MHOlI 'IT06, He'lHO JeleHell,
TCMllblif Ay6 CK,lOIIIIICII 11 w'!'>leJl
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Mens*
Vladimir Majakovski
(Vertaling Marko Fondse)
Samenvatting van het voorafgaande:
1. De 'proloog' schildert een moeizame zonsopgang. Als de zon eenmaal is doorgebroken, blij'kt hij' de dichter, die zich zij'n heraut noemt, niet nodig te hebben.
2. HET LEVEN VAN MAjAKOVSKI. De dichter wordt op een banale dag
zonder goddelijke voortekenen geboren als de mens zonder meer. Deze zich op
eigen kracht oneindig vergrotende mens vereenzelvigt zich als dichter met de verworpenen der aarde, in principe zij'n gelijken. Willen zij volwaardige, creatieve mensen worden, dan moeten zij' hun lot in eigen handen nemen.
3. HET LEVEN VAN MAjAKOVSKI. De gevestigde orde, gepersonifieerd in
'Hij', de Algebieder, komt tegen de dichter in het geweer. Dit sluit af met de
sombere conclusie dat geen enkele revolutie greep kan krijgen op de Algebieder.
4. In DE MAjAKOVSKI-PASSIES doet eindelij'k de geliifde (Liija Brik, aan wie
het werk is opgedragen) haar intrede, maar om hem meteen weer te laten vallen voor de Algebieder, aan wie zij" zelfs de (geestelijke) geschenken van de dichter
verkwanselt.
5. MAjAKOVSKI'S HEMELVAART. In de korte proza-inleiding 'ziet' de dichter Hem in bed met de geliifde:
MAjAKOVSKI'S HEMELVAART

Ik ben een dichter. U leert dejeugd: 'De zon rijst boven 't steppegras. 'Van de liefdessponde boven Zijn haartjes 't hoofd der geliefde.
Hoog joeg zij uit haar oog een pijl.
Je glimlach, toe, keer van me af!
Zoals 't hart naar de kogel ijlt,
zo wil de hals op 't scheermes af.
Tot een demonenwaankoorts loopt
mijn treurnis uit de hand.
Gaand aan mijn zij
maant hij me naar de dakvorst, noopt
• Zie ook 'Krullen uit de werkplaats'

In

de rubriek 'Essay'
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B03HECEHHE MAflH:OBCH:OrO

51

caM Tlon.

neren

y'll1Te

«CoJlHue BCTaeT HaD; KOBhI-

m'~1H. C JlIoOOBHOrO JlQ)Ka H3-3a Ero BOJIOCHKOB J1IOÖHMOH
fJl33a\olll 93111111a IIBblCb CTpeJIy.

Y J1b16K}' y6epu

TBOIO!

A cep.t\lre pBeTCH K BblCTPeJly,
6PeJI.HT 6PHTBOJO

a rupJlo

8 6eccall3HblIÏ 6pe.'l 0 n;eMOHe
paCTeT MOl! TOCh.a.
H,!IeT 3a MHOÎl •
K Bo.t\e MaHHr.

Be,IIer Ra Kpb/WH CKBT

mij naar de waterkant.
Sneeuwoverval.
Sneeuw overal
die opzuilt en ontkracht steeds weer! wat hij ook tracht
op 't ijs voorover valt,
bevroren tot smaragd.
Mijn ziel verkleumt
in ijs beklemd.
IJ s, ijs en geen ontkomen aan.
N u rest mij enkel
nog behekst
langs de oever van
de Newastroom te gaan.
Wat ik ook ren,
'k ren zonder baat.
'k Been voort dezelfde plek is 't.

"" Cxera KpyrOM
Ûier08 H8Jler.
3aSblOl'CH

ft

3LVlpyT

J1 n8.118er
-omlTbl Ha J1e;t

a8MepaWHA H3yMpy,!l.
,llpOlKHT tlywa.
M~ J1b,.10B OH8,
ft el!: H3 J1b,110B He BhlHTl!!
u. BOT TaK H öy.llY •

.oSKO.Il.IIOS8SHblH,
ilat'iepeJKHOH HeBbi

H.llTH

IIlarHY ft CRosa B MecTe TOV!.

PaaHycb ft

CHosa spa,

B03.ItBHrCJI nepe,n ROCO" 110\1
Pa3Bep3.,M'h 38 OKOHHbI.\J. Jlb.i\O\l

npaTMI 3ap".
I ••

T~,lal

MaYK8J1 KOT

KonTeJl, rop".
HO'lRHK
3S0HIOCb B lBOHOK

AIITeKapJl!

AnTeKapsl

nOBBe Ha

n8J1KII

Hor.

Bbipoc..rlH,
Cn~'TanHCb

...

O.~eHbH

pora.

Tot voor mijn neus een huis verrijst.
Bolbuikig achter 't vensterijs
rekt zich
een dageraad.
Erheen!
Een kater peeuwt.
Er smeult een nachtlicht
roetend.
Bel. Aangebeld.
Apteker, hé!
Apteker, hé!
Ik hang aan steltevoeten.
Mijn denken spruit
verward,
vertakt
hertshoorngewij s.
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Mb/CJllI,

nJla'le..... Mapaa

De vloer bevuil end
met gehuil
spreid ik mij uit
een plas van smart
om mijn verloren paradijs.

paCnJlacra.1CII B 1II000eHbll.

o Moe:lf nOTepHHHOM pae.
AnTeK8pbi

AmeKapbl

r"

.10 KOHua

... cep.lue

TOeK)' H3HoeT'

He6a J1b 6ecKpaH:HerO B flHB3X,

Y
B

6pe.'le

J1b

Caxap,

y nycTblHb B nOMeW8HHO'd lKoe

een, apHIOT JlJU[ peBHHBblx?

3a
Tb!

creHK8MH CK.1IIHOK CTO.IlbKO TailH.
3HaeWb BblCWKe CnpaB~JHIBUCU!.

AnTeKapb,
Apteker, hoor 's!
",
.lywy
Apteker, hé!
Waar kan het hart
liepen
c5b.'
in droefenis
ten einde toe verkwijnen?
BeccMepreH H,
Is er een toevluchtsoord
c,,1enble,
waar nog te toeven is,
in ' s hemels oneindige weiden
of in de bezeten koorts
van Sahara's hete woestijnen,
voor mijn soort minnenijders?
Wat daar niet aan mysteries in je wandkast staat.
Apteker,
laat
mijn ziel toch
zonder pijn
het hemelruim intreden.
... 6e3 I50JlH

B npOCTupbi Bb/secTIl

OpOHlrHB3er

CKpecTHJl3Cb KOCTb Ril

KOCTb

Ko~y ,IlaeWb?

11loli He6b1B8JlblÖ roCib
rJI333
••• roJlOC Ke"!,

H pa3yM 3anep .1IBepb 3a Rml.

Hij reikt iets aan.
Een doodskop.
'Gif.'
Bot over bot
in kruiselingse stand.
Voor mij?!
Maar man, onsterflijk is
jouw singuliere klant.
Mijn oog is blind
en stom mijn stem
en mijn verstand op slot gedaan,
dus zeg jij maar eens
wat je vindt
dat door vergif
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- alsnog! bij mij kapot kan gaan.
Na troebel giswerk dringt iets tot de kinkel door.
Aan 't venster baliekluivers.
Ten berge rijst mijn kuif.
En zwevend
<rro6
zwenk ik plots de winkel door,
B
't plafond in dat vanzelve openschuift.

-eUleI-

H3We., 10 IIHe,
HAOM ClblTb pBCTepaaHMblM)

MyTH811 AOr8.1KB 110 r.llynoM~ npolSpeJJR.
OKHax aeaaKH

,D,woaTCSlBOJIOCa

M w.çyr
_

SI

IU18BO OnJlJ;.rBBiO npHJl3ROK.

I1cnwIOK O'I'Bep3aeTCJI CaM.

Gedruis.
Gedrang.
Daar hangt-ie, boven 't huis.
En inderdaad, daar hang 'k.

B.....
Wy••
.H.... AOMOM anCHTb
H... AO"lOM BHWy

UepKOBh

8

3aXare..

Kpe:T orapHOM
MHMOI
Jleca BepU
.., Bopoll..e. OUpK31L
MIlMol
CT)'JI,eHnI l

Kerk in zonsondergang.
Een stomp
het kruis.
Erlangs!
Boskruinen.
Kraaigekras rondom.
En voort!

BSAOP

ace, '11'0 SHae ... H ~ '111111'
CbH3Hxa. SHMBII 11 acrpouoMHH BOT aBWJU
H

no ty'I8JI

,IItq)' lIL

BclQl.y Tenephl
... MOlKHO Se311e MRe
IbI5ypbCB. 6aJlJl3A n03TOBhlX YHBa.

notr; renepb
o

H090M -

noiiTe -lle....oKi:

B 8"'1!pHKaHCK0'>1 nH,!l>Kue
H 6.necxt )l(tJ!TblX 6o'rHIIOJ(.

Studentenvolk!
Alleen maar kul
leer je uit boeken!
Niks fysica! De hele zwaartekracht is nep, paskwil.
Kijk maar eens hoe 'k me
door de wolken rep as 'k wil.
Vrij ligt de weg nu
naar het ongeziene,
waar geen nog heen kon!
Stijg op, poëtische balladenmodder.
Zingt óp nu,
ja bezingt de nieuwe Demon)
in 't glanzend geel van zijn bottines
en een colbertje naar Amerikaanse mode.
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6. MAJAKOVSKI IN DE HEMEL geeft een vermakelijk beeld van hoe het in de
keurig geordende hemel toegaat. Voor 'de dichter van het hart J valt er niets te
halen. Aan het slot valt hij van verveling in slaap.
Verstild
leg ik het hoofd,
mijn drift met dromen delgend,
neer op een maanlichtverzanding.
Als op een zuiderstrand,
enkel nog verdoofder;
en over mij rolt heen,
streling tot in 't merg
brekend eeuwigheids branding.

Cnlx.
11.

Jly'lllM

Jl}H'" Ha Mé.1H

CJler,
BOJlHeHHe tRa'>!!! CMOpSl'.

6YJlTO Ha nmllKe iOiKHOM,
TOJlbKO ~e oHe"feJleA.
H no MHe,
H3CHBOOb H3.rUCKafl,
KaTJITCR ae'lHOCTIl. "'OpH.

7. DE WEDERKOMST VAN MAJAKOVSKI. Na een eeuwenlange lethargie ontwaakt het hart weer in de dichter. Ten prooi aan de illusie van een nieuwe aarde
en een nieuwe mensheid keert hij naar de aarde terug. Hier is hij de aarde
genaderd:
Dan -

stemmen plots uit alle hoeken.

Nog één vrije val gemaakt.
'Dag, alles goed, oud moeke?!'
In glijvlucht land ik op 't asfalt. Dan
sta 'k.
Gut, zullen die raar kijken bij de superkrachten
van een hemeltoerist.
Stemmen:
'Kijk nou es,
van het dak geploft.
Een leidekker zeker.
Heeft nóg allemachtig
geboft.
Tja, een beroerd beroep IS 't.'

ÛT,!Ie.1bHble rOJloca paJJlH'IatT yxo.
B~MaJlaJ: B

era.

«3Ap3aC'l1lyil:, crapYXB t »
TIOCKOJlb3UyJlCR B aap8JlbTe.

ecru,

To-ro

YAHBRTCII He HxaeA CHJHlUJ,e

10. nyTewecreellHHKa He6.

rOJloca
cCMOTpHTe.
AOJllKHO ObITb, KpaCIIJlbUJ,MK
C KpblWH

Ellle YA3'1HOI
TS)lU~Jlblil: JlJle6».

En verder sjokt

H
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de meute
dan weer aan de leiband sullig
en rolt spektakelend haar dag van werken voort.
0, was er maar
een strot,
die sterker nog kan brullen
- dan steden sterker en die ze smoort.
Wie zal de wildgroei van de voorstad temmen!
Wie 't onderaards warnet der tunnels ontrafelen!
En wie in de luchten,
de smook,
wie remt ze,
wier vliegtuig boort door de roet en de zwavel!
Mee met de draaiing der globe,
uit Chicago's
en dwars door Minsken
jakkeren bankbiljetten.
Met reikende halzen
ijlen allen ze na,
met de plettende last van hun lijven
verminkend
bergen,
zeeën,
plaveisel.
En onveranderlijk
voert hen aan
diezelfde onzichtbare kale
chef maître de danse van de aardse cancan.
Verkleedt zich nu als idee,
als duivel een andere maal,
of als God doorstralend
een wolkenrand.
Koest, fIlosofen!
Ik weet-
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TOJlna
B

nOBO.!()' y Ae.,n

"" CpOXorOJlOC.bIl1 K4THJlCII ,lIeK" N.

......

O. een. J1R
,
'lT06 rpoiIlle ary.llua
- ropo4a rpo"'I'e a ero ryileHRe

,

Kro aaarHT ynHII paym,MAclI ll:aIM'nl
Kro

Kro

lal

JIOlI[eT

pacnyrtln. TOHHe.neJ!: DOJKOIlWI

llX ocraHoIHT,

na .aJJI.'/ly
a 41lD1U
a9pOnnaü3MB GypalllllllHZ KDROTIoI

no CkaTy .ulITOpa
l'hl..lRKar
CKB03b

TaMCSoat.I

KaTRTCJI p)'6nH
BblTIIH}'B DIa.
rOHIITCJI ace.
re.UMH

yrpa'llbwl••

ropbl,
". MOpll,
o.!OCTnBble.

Hx TOr lKe .lIIIICIIA
KeBIUlIlMLlIi B0411T,
r.naaHblA Talfll\ll!illcTep ..JI!i\IHorO ktlH"'lla.
To
TU

..epu

TU

OOroll

B

BlUe K.lII!iK.
BpoJJ,e,
CHlleT, 38 o6JIaKO KaH~a.

rIlwe • .pt.rJOCcxpbl!
S13H81O-

en etalages.

)'C'I'&II

H

H CHKK

1t).1bRO

n. T}"I IblnOTpaWIIS3e-r Tywn
KpOSIlBblil 3ah.aT'MJlCHHK.

Vermoeid, met hangend hoofd

C.'OHIIJDCh

MoeT !JleePH'leCKIIli

Sn"

rest er mij enkel avondrood de slager
die bloedig in zonsondergang
wolkkadavers klooft.

H • crpaWBOil ao.1BeHbH
CroM. SCDOMHllllO

Bw., ::nor
1191'

B3BpalO C Hero 11.

dnecx

TOr,1tS

, .. HUbiB8JKlCh He8010

3,1ttclt ropcm 6wI.
5ecc~HHiiropo..t.

awnyraHHbllI: B .llblMbi Tpy6Horo Jleea

Ik slenter rond.
Een brug als in een sprookje.
Beklommen.
En hevig opgewonden naar benee gestaard.
En mij herinnerd hoe ik hier eerder stond.
Hoe het toen ook zo glom.
Toen heette 't Newa daar.

B

9TOM Ca'lllOM ropo,!le

"
BMR H8·lt1)'TCII,
~.neHe.Uole.

6r.o:ecble.
Hx:uIIO xanyT
... 06e3HO'l1!Jl 3arpeTbin

H96peJ.HJlCII

YMOJIKHeT-

513H81O,

TaKoNy. UK R,
H8KMIn'1ICR

Hetto.uO,
aooKOHe'dIO.

Hier was een stad.
Stad van onzinnigheid daas,
zich ontwarrend in het walmende schoorsteenwoud.
In deze stad, als vanouds
gaan straks nachten beginnen
in glazig
matwit waas.
Juli kapot.
Opgewarmd de nachten tot dagen.
Tot transparant van gefluister verkoortst.
Je ziet het kruis van een hospitaalwagen.
Hoort
een schot
verklinken .
En zo voorts.
Ik weet het wel,
vanzelf,
het is snel meegesleurd
mijn soort,
snel lichterlaaie.
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wenOT "erO·TO Cdo:mom

To sHJI1ITC1I KpeeT .na3lpeTlLOA ••peThI,
'JO cnlllWKTCR IYCTPe.,

Toch is het absurd
dat die duizenden daar
geen straatlichten zijn
maar gezichten.
Zo'n tic, waar is me dat eerder gebeurd?2

HO Ice-TaKIi .1[111>0,

BDl"I.alleqx)HaplibieTblIllIl,
a JIlflla
!:ibl,l0 noJt06He 3TOro TIlKa'

rAt:

H 11lMY. HéU .!OIGN

no

pHCKV OTKOCa

JJyllIMU ••emb.
C0(5Hpaewb UX 8 KODRY

TIII!YCb.
'.0 KO lYMilROM ywna H3-nOA ltOCa,

H

CROBa

crmo

OHeMe./lW •

Ik zie je, gevaarlijk
hoog boven een gevel,
op een dak gaan in stralen.
Je gaart ze
in bundels.
Ik reik.
Voor mijn neus verdamp je tot nevel.
En daar sta ik dan weer,
vastgenagelde stuntel.

lil Jl,JllBIO-npH3pBK,
OB 831111, Aa H OlKHJl.

PaaRynlcb •
... BYlWI8 KJ I03Ayxa )'3 Ol!3,
EI M8o10

-OAHal-

b=~~I~~p:u:~r:;:XHynoc

.

rpnoo.

jI CHOIII 3~HblMH M)'1eHbR~H )'UU

.lla IApUc:nyer
- a f 0811 lIOe C)'MacwecTDllet

4loHap. lIGT Tax .ce .paa.1oI 6b1J11I
••• B ceJNUlHHy y.llHIlW
,nOMa DOXOJKll

BOT 1'IX JKe,

Met één ruk slaakt ze
de boeien
van lucht.
En toe maar, als
- eenpersoons! optocht vertrekt ze.
Op springt het hart, geducht
krakend
tot leven gewekt.
Ze kennen me weer, de aardse pijn en moeite.
Lang leve - opnieuw! - mijn gekte!
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TOJIDa paCKO,10J1aCb,

nOttrB wo AYXaHLe.
nOIlTR 'hU ronoc..

Uiteen gaat een stoet nachtbrakende fuivers.
't Is ofikje stem hoor,
je adem kan horen,
je huidsgeur kan snuiven.
En ik denk - daar huivert
een geest, onverhoeds in den vIeze herboren.

Eender hier op straat
stonden lantaarns geschaard.
Eender de huizen.
Eender staarde

8KODBRHYA.

ry.llR. Do:JYIIO'IHIoIX

nOIlTll '110 'l)'BCJBylO sanax KOlKH,

•

hier uit een nis
gebeeldhouwd de kop
van een paard.

H3 flHWM.
rOJlOBbi KOÖbJ.lbell

-

npoxO)tmA'

::na

yJlHu,a IK)KOBCKOro~

CMOTpHT
haK ClIIOTpliT ,'lHTH Ha

- 'Pardon meneer,
is hier de Zjoekovskistraat?'3

CKe.~eT,

u. rJla3a BOT Talwe,
cTapaerc~

MH\lO

Hij staart naar mij
zoals een kind naar een geraamte staart,
met zûlke ogen en
probeert mij te ontsnappen.
- 'Dit hier heet Majakovskistraat, al duizend jaar.
Hij schoot zich dood, daar, bij zijn liefje op de trap.'
Wie?
Schieten, ik?
Schaamteloos overdreven!
Hart, in muntgoud nu je stralende vreugd gedreven!
Op een raam af
schiet ik.
Nog een tic uit hemelse dreven.
KTO,

.OMa _ MallKOBCKoro TbICII<lU .~eT
OH 3llee), 33crpe.1!IJlC!I y ABepH ,lJOÓIIMOlÏJ,
11 a3crpeJlll.1CII"
Ta"oe 3arllVT'

g~~lImylO' P~OCT1>,

Knap hoog hier.
Etage op, etage langs
ga ik het hoge diep in.
Waar die vitrage hangt
gluur ik naar binnen.
't Is net als toen
ook waar we sliepen.

c:epAue, Bli'ItKaHh'

.o:i.::?:. npHB"""~
~:;g~~ ..~ "w~,
3~~~:~
>co" "".

"""

CMOTPIO 3a WeJlK -

CHaOlb ThJCR"i'H

,

JleT

npow.,a

-I{

JleJKHWb,

'.Q M~1~!a .~YHOIO

··
D aar 119
Je,

BblCiuur.

• ".

È~ öo~:~~tr~aJl

jong, - na zo veel eeuwen gaan.
H'WMI
Je haar - blauw van het maanlicht straalt het.
Even ...
en dat
wat eenmaal maan
was blijkt opeens Zijn blote kaalte.
Nou heb ik hem!
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Laat nog maar slapen.
Dolk,
houd in mijn hand je angel steekbereid!
Ik sluip,
ik kijk gespannen toe.
Weerom!
bemin ik
en ik keer weer om,
van liefde vol en vol van me del ij .

Tenepb nycKaA nocmiT.
PyK3,
KIIH)t(3.13 :!KaJlO crHCHbl

KPaJlYCb,
no npHrJllt.!lbiB3lOCb H OnlITb!

,,06,no
H acnlfl'b

Hay B .1JOÓBH H B lKaJlOCTü.

.ll06poe yTpO!
3aarr.1OCb 9JleKTpU'IecTBo.
f.1113,!{Ba B.bIK3Ta.

«Kro Bt.!?»-

.... 51

HIIKO.~aeB

-HIDI\eHep

3TO
A

MOR KB3pTHpa.

Bbl KTo?

4ero nplfCT3eTe K MoeA lKeHe?~
4VJK3R RONHaT&.

Yrpo .lporJlO
Tpllala. yronDMH ryO.
'1ylK311 lKeHlIUIH3,

p33.11eTaH llOr0Jl3.

Goeiemorgen!

Bety•
... Pacrep33liHoA TeHbJO,.

OOJlbwoA,
KOCM8TbI1I.

Een lamp flitst op.
Twee puilende ogen.
'En wie bent u?'
'Nikolajev.
Van de belasting.
Dit is mijn huis.
En u? Zou ik ook weten mogen ...
mijn vrouw ... waarom valt u haar lastig?'

HecyCl> na CTelfe,
J1yHoA ~J1IfTbiil:
)KKJlbl1hl BbiOeralO'I.
rpeMJlIO 0 nnlfTbi

Een vreemd vertrek.
De morgen kil.
Een vreemde vrouw,
en naakt
ten voeten uit.
Haar mondhoek trilt.
Mij uit de voeten
gemaakt.
Als een verscheurde schim,
ruig, groot,
maanlicht-ommorst
met grote passen,
ren ik het trappenhuis door.
Bewoners schieten toe, met open kamerjassen.
Ik dreun over plavuizen.
De huisbewaarder in een hoek getrapt.
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33naXH3al!

!I:~J1aTbi.

lllseAuapa YlIapaMH 8 yro.u. aarHa.l.

;~a C:O~OKA:~g.or~

'Zeg op, waar zit ze,
die van honderdvijf,
en rap!'
'D'r is een soort legende:
ze sprong op hem af
van de trap.
't Was een bende
zoals ze daar lagen,
lijf aan lijf. '

Ht

ûIereHJ!a

ec::tlo

K He",)'
H3 OKII8

Bar Tal: • IUR.11fC1t

Ky,aa teneplol
Ky.u

r.llUl

rJlllJUl1'
no.n.~
n~cK.A non.1
I .. TP8J1R-JlR, A!lUH-Jl!III.

TPa-JlR...nR, .nxH-,13..

TPWR-JlI-.III • .nR-.nR-.nR-.nal

TIeTJIel: Ba weID

Jly'"

aaKHNbl

~~:=~l: !:RDI.N .-

RI

Hapy'llUHKH,
JlWBHTblCnqeJIeTKR ...

(lO('ll6HeT Bce.
Coifl(eT Ha HeT.
IH

H

fOT,

810 lKH3HblO ,!I.BHJKeT,

noc.n:e].\HHii

Waar nu naar toe?!
De ogen
achterna.
De velden in?
Welja,
de velden.
Trala, jawel,
trala, trala
en van je relderelderiere
reldereldera!

J1y'l

BQ TbMOH n.,aHt"f
83 Co.'JHU nOCJle,J;H!iX BbUK>KeT.

lot

TOJIbKO

Cklnb MOS!

Als strop een straal nu om de strot gestrikt!
Door 't zomergloeien waar ik.
En aan mijn polsen klikken
boeien van
een liefde duizendjarig ...
't Gaat al teloor,
tot nul herleid.
En Hij,
's levens beweger,
uitpersen
zal hij mettertijd
de laatste gloor
uit de allerlaatste zonnen van
't steeds leger
umversum.
Alleen
mIJn pIJn

153

wordt feller maar.
En 'k sta,
omgord door vlammenschijn
op de onblusb're mutsaard van
een liefde onvoorstelbaar.

ocrpeli CTOIO,

orae",

06BIIT,

_a3aecropalOure'lfKOCTpe
He'lfblc..UIMol1 .1I06SI{.

nocnEAHEE
mHpb.
6e3.1,OIIHOro

,."""

oWHOV TSOHM DpJfMKI

He60

X3Xoe TeJlepbl

3Be3J1.c xaXOK'
TblCHllbIO D.epKBei
IlOJlO MHOH

'u

TEN LAATSTE

5aTfIHyJl
H TUBe'!"

cCo

","p.

CBHTbl'lfH

ynoKoH'"

{1916-19111

Ruim,
neem de ontheemde
weder
in uw schoot op!
Naar welke hemel nu?
N aar welke ster dan?
Onder mij
uit duizend kerken
zong de wereld temend
en teemt opnieuw
de zang der doden:
'Requiem aeternam!'

Noten:
1. Demon, de hoofdpersoon van Lermontovs gelfjknamige poèma, is een opstandige engel, d,e aan God
gelijk wil zijn en daarom uit de hemel verstoten is. Uitgeweken naar de aarde stookt hij de mensheid tegen
de hemel op. De aardse liefde, belichaamd in Tamara, blijft hem ontzegd. Hi} verliest haar aan de hemel,
zoals Majakovski zy'n geliefde aan de Algebieder. Het slot van Een wolk in broek heeft veel weg van een
etTdere identificatie met de gevallen engel; vgl. de passage aldaar die begint meJ Ook ik ben een engel,
althans, ik was het-I als suikeren paaslam zag ik er beeldig uit etc.
2. zo'n tic. Misschien een toespeling op Een wolk in broek I, vS 14-15 dze een vergelijkbare synesthesie bevatten in een vergelijkbare situatie (het afwachten van degeliefde): In mijn lamme rug hinnikt de
lach I der kandelabers.
3. Zjoekovskistraat. In deze straat die Ma.frJlcovski hier aan de gelijknamige dichter (1783-1852) ontfutselt, was Lilj'a Brik gehuisvest. Ook de gebeeldhouwde paardekop uit het voorgaande vers was daar te
vinden.
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Gedicht
Osip Mandelstam
(Vertaling Werkgroep
Slavistiek Leiden)

Ik drink op de sterren en strepen, op ieder onzalig verwijt:
De deftige bontjas, de astma, op Petersburgs neveligheid,
Ik drink op de kool van Savooie, de damp van de Champs Elysées,
Op de roos in een zwarte RoUs Royce, op het verveloos schilderscafé.
Ik drink op de Golf van Biskaje, op kruiken met Zwitserse room,
Op rossige Engelse dames, papaver, kinine en broom,
Ik drink, maar wat moet ik nu kiezen, wat schenkt mij het hoogste
genot:
De schuimende Asti spumante of de wijn van het pauselijk slot ...
(11 april 1931)

H nblO 9a BoeHHble aCTpbt, sa Bce, 'leM I<OpHm·! MeHH:
3a l5apcXYlJ llly6y, sa acTM}', sa ",eJl\{b neTeplSyprcKOro AHR,

3a MY3blKY coceH caBoRCKHX, DoneR Em1:ceAcKHX DeH3HH,
3a p03b1 B xaÓHHe pone-poRea,

sa Macno napH)!(CKHX KapTHH.

H nblQ sa 6HC}(aAcKHe BOJIHbI, sa CJlHBOK allbl1HnCI<HX KySUlHH,
3a pbaCYJO cneCb aHrnH'laHOK H nanbRHK !<0I10HHA XHHHH,

R n1>lO, HO e~e He npHAYMall, H3 AByK BblGHParo O,l1HO:
.Il.YlllHCTOe aCTH-cnYMaHTe HOb nanCKoro saMKa BHHO •••
11 anpe.llR 1931
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De Apennijnen*
Pier Paolo Pasolini
(Vertaling Karel van Eerd)
1
Zondronken, bleekgekookte bergenketen,
stil theater, de stille maan is je bewust,
lauw boven Lucca's velden, te zeer bezeten
van mensenwerk, witheet boven de kust
van de Versilia, zo vol boven het lege
zeevlak — verbijsterd boven de rust
van ruimen, rompen, gesjorde zeilen,
na het oud gebruik van de vissersreis
rond Elba, Mont'Argentario...
De maan, ander leven zou er niet zijn.
En daarin bleekt Italië, van Pisa,
lint langs de Arno in een dood festijn
van lichten, tot Lucca, kuis in het grijze
licht van zijn katholieke, eeuwenoude
volmaaktheid...
Aan deze verijsde stenen onttrekt
menselijk de maan een hitte
van diepe hartstochten... Er blijkt
achter hun stilte, de dode witte
gloed die herinnert aan hun stil ontstaan:
het marmer, in Lucca of Pisa, tufsteen

L'APPENNINO

Teatro dι dosa, ebbi, mlcιnan,
muto, 2 la muta luna che ti vive,
tiepida sulla Lucchesia dai prati
troppo umani, entente sulle rive
della Veesiha, risl itera sul vuoti
del mare — attomta su stιve,
vele rattrappite, dopo
viaggi dι vecchia, popolare pesca
tea l'Elba, l'Argentario...
l.a luna, n ç 2 altra vita che questa.
Σ vs si thiancu l'Italia da Pisa
sparsa sull'Arno in una morta festa
di luci, a Lucca, pudica nella grigia
luce della cattolica superstte
sua perfezione...
Umana la luna da queste Pieter
eaggeiite trae un calore
dι alto passioni L, dietto

il lien su rezιο, d morti ardore
traspirati dalla muta origine •
marmo, a Lucca o Pisa, d tufo

il

in Orvieto...
Zie poor Aantekeningen ji. 165
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Slechts grijs
licht brandt er de maan, boven de slaap van
azuren Etruriërs, zij verrijst
slechts om stemmen te horen van knapen
vanaf de pleinen in Pienza of Tarquinia...
Zij onthult in de weergalmende, brake
ruggen halfweg de Apennijnen
Orvieto, krap aan de heuvel afgehangen,
omringd door geciseleerd ploegland, een miniatuur, en de hemel. Ondanks lange
eeuwen gaaf, Orvieto, daken geperst
binnen stadsmuren, onbestrate stegen,
met de uitgang van het muildier langs vers
stuc over tufsteen.
Klem in de portiek, in het licht van de poort,
langs verkruimeld metselwerk en vervallen
huizen, klimt het dier naar boven voort
met langs de flanken de kuipen roodhelle
druiven, onder het borstbeeld van Bonifatius,
bijna geheel verpulverd, beveiligd
door barokke hoogte in de middeleeuwse
nis van de stadsmuur.

Non vi accende
In luna che grigioee, dove azzurri
pii etruschi dormono, non pende

reti secoli, pesto di m

che α udire voci dι fanciulli
λαι selciati dι Picota ο dι Taeqnima .
Sui dotti nisaonanti, brulli

del mulo tea pesti giovinerri
impastati nel tufo

con υ Sanchi le tinozae d'accesa
ava, sotto ι1 busto dι Bonifacio
peosrimo a farsi polvere, difeso

mats in mezzo all'Appennino
levicro. metto sul colle sospeso
tra camptarati da orefici, mima-

Chiusa net nevi, nel lucido passo,
tea sgretolate mueaghe e scoscese
case, la bestia sale su dal basso

da barocca altezza nella medioevale
nicchia della mueagha.

tare, e il cielo. Orvieto illeso
e teen
sui vicoli di terra, con l'esodo
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3
Het eigen gebaar ontgaat Bonifatius,
het zwaaien van de slinger in de forse
hand David, en Hilaría, alleen Hilaría...
In de dwarsbeuk die een kruisgewelf torst,
als in een aquarium, zijn van marmer
in ruste de oogleden, de borst
waar zij de handen vouwt in kalme
afwezigheid. Daar ligt de dageraad
en de avond van Italië, zijn barre
geboorte, zijn kleurloos vale dood.
Slaap, de leegte der eeuwen: geen scalpel
zal in staat zijn van deze oogleden bloot
te leggen de iele massa.
Jacopo heeft in Hilaria verbeeld
Italië, kwijt aan de dood, toen het
jong was, nog puur, nog niet zichzelf vreemd.

$ assente dalso gesto Bomfacto,
dal reggere la Sonda nella grossa
mano Davide, e Ilaria. solo Ilaria .
Dentro nel claustrale transetto
come dentro un acquario, son dι marmo
rassegnato le palpebre, il petto
dove grange le mani in una calma
lontananza LI c'S l'accota
e la sera italiana, la sua grama
asceta, la sua morte Incolore.
Sonno, i secoli labo nessuno
scalpello potrà scalzare la mole
tenue dι queste palpebre
Jacopo coo Iliria scolpi l'Itaba
perduta nella morve, cjuaiiibo
la sua era fu peu pu ra c πcccssania
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Achter de gesloten oogleden lacht
onder de luizen het jochie van Cassino
tot de ouders die hem hebben gekocht,
bij de kolkende oevers van de Aniene
in de kost bij een moordenaar en een hoer, in 't
tropisch duister waar Ciampino
onder ontluisterde sterren verblind
zindert van vliegtuigen van machtigen
der aarde, en langs de Tiberoevers ginds
waar slopende uren lang sexschildwachten
tippelen rond latrines in de drek,
van San Paolo tot San Giovanni, tot de verdachte
heetste buurten van Rome, klinkt het slaafs gesmeek
van het uurgelui voor negentienhonderdeenenvijftig, en in stukken breekt
de stilte, tussen krotten en basilieken.
In Hilaria's gesloten oogleden rilt
het koortsontstoken vlies van de nachten
van Italië... mild van bries, vredig stil
van lamplicht... schreeuw van minachtende,
hete, bloedbeluste binken... stank
van hete vodden, kletsnat nu... vlot gebrachte

Sotto in palpebre chiuse ride
tro ι pidocchi il mammoεcio dι Cassino
comprato αι genitori, per le rive
lurent! dell'Amene, υπ α sα
πα pottana lo ηυtιοππ colic
coloniali notti in cui lampiro
abbigliato inno sbiadite s[e11e
'ι6ιι iii ueeoplaoi dι rcgnaoti,
ε per ι luogotelen clie scntιocile

del sesso butiono au npotsueti
attese intorno α terree latrine,
da Sun Paolo, a bon Giovanni, ai canti
pib caldi dι Roma, si sentIno su isine
suonare le ore del mille
novecento eanquantemo, c >'ar en mn

la quiete, tra i tuguri c le basiliche
Nelle clause palpebre d'luna tema
l'infetta membrana delle notti
italiane molle ill besana, serena
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di luci grida dι giovanotoi
colds, inonscseranguinani... ndnei
di stracci caldi, sea bagnati .. motta

spot van oude stemmen uit het Zuiden... rappe klank
van Emiliaanse koren tussen krotwijk en beerput...
Van de verdorven provincie tot het blank
lamplicht dat het hart is van de smerige
kroegen aan de rand van de grote stad,
hebben vlees en ellende hun vredige
zang en galm. Maar slaap, alleen dat,
in Hilaria's massieve, fijngesponnen
oogleden. Gestalten van de dageraad

dι vecchie voci meridionali cori
ermiiani lcggcri [εα borghi e maceri
Dalla provi flua vιzιοsa αι cuori
bianchi dci glaha dci bar salad
delle peσferιe ιιεtηdιπe,
lacaran e la misrria baena placidi

die de dood, eer het meisjesleven was begonnen,
aan het marmer bond. Italië resteert
slechts haar marmeren dood, haar onontgonnen
jeugd die werd afgekapt...
Achter haar oogleden, in haar
slaap, heeft vleesgeworden de aarde van het schijnsel
der maan een maagdelijk orgasme in het zilverklaar
duister dat vervaagt langs de Apennijnse
helling omlaag naar kusten waar het schuim
de Adriatische zee beparelt of de Tyrrheense.
Door een hek van vachten en ijzer omheind,
afgezonderd temidden van hakhout
rondom een groener dan groene wei,
hoog op de helling van de Soracte,
is een natte, nu zwarte kudde in slaap,
met haar herder, stampvoetend, met samengepakte
ledematen.

sua

arieti suoni Sfa colle veline
e massicce palpebre d'ilaria , nulla
che non sia soneo. Forme mattutine

carnatα, la terra alla luna
ha un vcrgme orgasmo nell'argenteo baia

che, precoce, la morte alla fanciulla
lego al marmo AII'iulia non renia
che la sua morte marmor a, la brulla

che sulla frana dell'Appennino sfuma
tcnsccsn verso coste dove imperla
il Tirreno ο l'Adnatico la spuma

gioventù interrotta

Sotto le sue palpebre, fiai suo
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Dentro il rotondo reci nto d ι polli
e di metallo, isolato tra le frane
m resatuo m υπα radura d'erba
verdissima sin dossi del Soratte,
dorme cif umido, annerito gregge,
e il pasroe con le membra contratte
nel calcare

5
Achter haar gesloten oogleden verdwijnt
het vlakland van Luni, en de schichtige
steden waar in graveerwerkhagen de Apennijnen
meer geuren naar wat mensenwerk verrichtte,
temidden van de akkerhitte van Toscane,
of waar ze ruiger de oude stichten
Sotto Je sue palpebre chlUse LunJ
all'addlJCClO, c Ie trcplde
cmà dove I' Appenmno profuma

opslokken in Etruriëland - gaan henen
op de wiek van de helle, maagdelijk prille
avondklanken. En zij, de keten,
ontwart zich in eeuwenoude rillen,
de aderen Serchio en Ombrone
en, achter kleibruine kegels en grillige
trechters, geboomte, de Tiber, zijn bron
nabij in het Apennijns oerstof, nog heidens ...
Rome, achter velden vol peons,

plU umano nelle cesellate siepl,
tra 1 cald! aratJVI della Toscana,
o dove plU selvagglO Je veccrue pleVI

assotbe nell'etruno - s'al!ontanano
sull'ala del verglfu, clllan
suom scralJ. Ed essa 51 dlpana,
la catena, nel solchl secolan
delle vene del SerchlO, dell'Ombrune
c, dJetro rudl 1mbutl e terrel fan
d'albore, d Tevere, nel polverone
appenmmco, pagano nncnra
Rorna, metro radure dl peoOl,
{uden alessandrml e barocclu mdor,l
alla luna, e dlsfatte borgate
lrrelJglOse, dove tutto SI 19nora

verguldt decadent puin uit barokke tijden
in maanlicht, en verkrotte buitenwijken van hoon
voor god en geloof, die niets belijden
dan sex en sex, holen bewoond
door kak en knapen; de Tiberkaden
van Pincio tot Aventijn, tot de steile troon
van de naakte Sint-Paulus, waar door lantarens
de hete atmosfeer wordt vergeeld,
che non
sesso, grotte abltate
stappen weerklinken die op het trottoirsteen da feel e fancluliJ, lungofluml
Sla

1

dal PmclO, all' Aventmo, alle scarpate

vlekken laten, en waar de echo, als bespeelt
onbekwame hand het vlies van een trommel,
weerklinkt in Rome's avondduister, dat
de urinelucht scherper onthult.

dello spogho San Paolo dove I luml
mglalhscono la calda atmosfera,
nsuonano del passl che Ie unude
pletre macchlano, e la romana sera
echfggtandone, come una membrana
grattata da un vlZtoso dito, svela
PiU acuto l'odore dell'onna
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6
Een leger in bivak ligt te verbeiden
christen te kunnen worden in de stad
der christenheid, bezet een verrotte weide
van drabbig gras in het heIlicht open land:
ook zij hopen op te klimmen tot in het burgerlijk
licht en wachten op een woning, op iets dat
huis mag heten, zij, uit Sardinië of Apulië,
in een zwijnenstal op het armetierig maal
in nieuwbouw zonder uitpad tussen blinkend natuurstenen
kerken van deze eeuwen wolkenkrabbers.
Achter haar gesloten oogleden deze
belegering van miljoenen zielen
met die stoere koppen van weleer, die gisse
blik van wij-samen, tussen de verziekte open riolen
van de buitenwijk.

VI

Un eserclto Iccamplto ncll'attesa

dI fatSI cnsuano nclla CflSblna
o~ oecupa una marClta dJStesa
d'erba sozza nell 'acces. campagn.
scrmkl'c anch'egh dentro la borghese
loa: spera aspettando uni umana
abUliZlOne, esso, sarde 0 pughcse.

dentro un potale 11 fangaso dcsco
villaglP clcchl tra lucide chtese

In

noveccnteschc c gnttaC1eh
Sotto Ic sue palpebre clu.usc= questo
assedlO ch nuhom d'llOImc

dal cram mgcnw. daIl'occhlo lesto
all'Jnte~a. tra Ic mfette manoe
dclla borgata
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Verderop vervloeien de Apennijnen
naar het wit Zuiden, blauw, rood, verzonken diep
achter de gesloten oogleden, in het schijnsel
van de zee van Gaeta en Sperlonga...

Sι perde verso d bιαπεο Meridione,
ο, l'Appenni no, assorti
azzurri,
sotto Ic chiuse palpebre, all'alone
ilel mare di Gaeta e dι Spealonga .

Achter de Massico spreidt Sparanise
olijvenkandelaars, temidden van de krans
van klimplanten boven de Elysische

Dietro il Mastico stende Sporuntne
caodelabri dι ulivi, reo festom
di plante tompicanti sulle elisia
radure, dove lucono i lampioni
San Nicola Sι spalanca ,1 golfo
olfricaori di Napoli, nazione

weiden, waar met Sinterklaas lampions
te branden hangen... Daar gaapt de Afrikaanse
golf van Napels, natie soeverein

nel ventre della nazione

in de onderbuik van de natie...

F non pur Jacopo (guù r ceste è d tonno

di llana) tosto le palpebre fonde
ie civile forma d popolare mondo

Dan geeft niet meer Jacopo (meer recent
is Hilaria's droom) achter de oogleden als tevoren
de wereld van Italië's volk decent
vorm, geen hand beent haar, tegen de contouren
van haar landschap, uit tot op het bot
in het licht van intellect — dat de duistere oerstof
italiano, e contro gli sfondi

del suo paesaggio, non pio mamuce
onverhuld laat — en verenigt met God
in luce dι intelletto -- che non nasconde
de pauperwijk. Daar diep in het zuiden
is alles voormenselijk, en menselijk het genot,
la buia materia — υπα mano che unisce
rione, QoaggiS

a Dio ι1 povran
tegenover de vulgaire, te luide
tutto è preumano, ε omanamnnte gioisco,
lach van het plebs was daar en is vergeefs
elk woord van verlossing: het glanst in niet te duiden

hete onaandoenlijkheid van zeventiende-eeuws
omen 11 tesa del volgare fu
coloriet, alsof in zon of schaduw
ed è motile ogni parola
dι rndnnau oor splende πellu prc
voldoende was louter de onbeschaamde
ardente mdufTerrori dei colori
seicenteschi, quasi <he al sole
o all'ombra non bastasse che la sola
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presentje van vodden, gouden juwelen,
met in de ogen de verstokte lach
van woonkelders nooit gelaafd door liefde.
Laat-latijnse jongens zingen achter
de gesloten oogleden in het hart van de soort
der armen, die steeds barbaars is gebleven
in oertijden, uitgesloten van het geheim
wedervaren van het licht der christenheid,
van de opeenvolging der eeuwen gegeven door het lot:
en ze maken van Italjë een eigen bezitting,
spottend, in de lach van een dialect
waarin niet stad of provincie maar een bezeten
woonterp, een wijk, de lijnen trekt,
als eenieder, besloten binnen de hitte
van sex, hun enige maatstaf, in een mensdom leeft
dat zich willoos laat leiden door het puurste
cynisme en door de puurste passie; door onbeheerst
zichzelf ontkennen en onbeheerst zich geven; in het mysterie
klaarhelder, want zuiver en verdorven...
Als eenieder kennis draagt van het oud, puur taaleigen
van ongelovigheid, van lef aangeboren,
van spot, in het meest wijze en kwalijke
dialect, sluit zij de oogleden, verloren
het bewustzijn, verliest zich in een volk
waarvan de schreeuw als stilte slechts gehoord wordt.
sfrontata presenza, di stracci, d'ori,
n nrgia occhi l'incollato rito
dei bαssι digiuni d'amore

e fanno dell'Italia un loto possesso,
ironici, an un dialettale oso
che ποπ cirri o provincia ma ossesso

Ragazzι romanzi sotto le palpehre
chiots cantano nel cuoce della specie
dei povera rimasta sempre barbara

poggio, rione, tiene an sh inciso,
se ognuno chiuso nel calore del sesso,
sua sola misura, vaie tra una gente

e tempi origman, esclusa alle vicende
segrete della luce cristiana,
al succedersi necessario dei secoli

abbandonata al niait mo gilt vero
e alla pui vera passions, al violento
negassi e al violento darsi, neI mistero
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chiara, perch& pura e corrotta

(1951)

Sr ognuno τα, rspertu, l'ingenoo linguaggio
ilell'snnreduliai, della rnsolenaa,
dell'ironia, nel daulesto phi saggio
nvioaoto chaude nell'asinoscienza
le palpebre, si perde in un popolo
il cut clamore ποπ è che sdenzao.
'91e

Aantekeningen van de vertaler
Ik heb Ilarta del Carretto zo 'n twintig jaar geleden voor het eerst in Lucca opgezocht. Zij is me biJgebleven, maar ik moet bekennen dat ik haar naam was vergeten. Wie Midden-Italië kent en een goed geheugen
heift voor wat landkaarten en reisgidsen te bieden hebben, zal de tour die PPP de lezer in de schiJ·nwerper
van het maanlicht laat meemaken, zonder veel moeite kunnen volgen. Anderen, wellicht zelfs Italolielen die
niet alles hebben onthouden, hebben vermoedelijk baat bij de volgende aantekeningen. Ik beperk me tot wat
niet m elke schoolatlas vlot te vinden zs. Ook de basilieken en andere hzghlights van Rome laat ik onbesproken, net als biJ·voorbeeld Pienza, waarover veel te melden is dat er hier niet toe doet, behalve dat het ook in
Toscane ligt.
(1I) Orvieto, opzij· van de snelweg Florence-Rome, honderd km ten noorden van Rome, heift op de top
van zijn heuvel de middeleeuwse muren nog bewaard Boven de Porta Maggiare staat in een nis aan de buitenzijde het beschreven borstbeeld van paus Bonifatius VIII (t 1303), groot voorvechter van de suprematie van Rome, die tijdens zijn leven in veel steden standbeelden van zichzelf liet plaatsen. - Het borstbeeld
is ook nu nog in verkommerde staat ter plekke, maar onbestrate stegen, die er in 1951 nog volop waren, zoekt
men in goed gerestaureerd Orvieto nu vergeifs.
(lIl) In de noorderziJ·beuk van de Dom van Lucca vindt men het grtifmonument van Ilaria del Carretto, de jonggestorven vrouw van een der plaatselijke machthebbers, een vermaard meesterwerk (1406) van
J acopo della Quercia.
(IV) Cassino, opzij van de snelweg Rome-Napels, honderdtwintzg km ten zuidoosten van Rome, was
injanuari-mei 1944 de sleutelpost in de Duitse linie die de opmo.rs van de Geallieerde troepen naar Rome
blokkeerde. Het sltulje werd net als zijn beroemd klooster verwoest. Er waren veel vluchtelingen, er ziJ·n kinderen
verhandeld. De Aniene stroomt in het noorwasten van Rome door armelijke wijken de stad in. PPP woonde
daar, toen hij· De Apennijnen schreef Ciampino was toen nog het belangrijke vliegveld van Rome. In die
twee buitenwiJ"ken groeiden bidonvilles waar immigranten uit het Zuiden, maar ook wel uit o. a. de Emilia Romagna (zuideliJ"ke Povlakte) hun toevlucht zochten.
(IV- V) Niet dat heel Italië toen verurbaniseerde tot pauperdom. Op slechts dertig km van Rome, in ZuidToscane, was het berglandschap van de Soratte nog idyllisch als toen Horatius het bezong. Dat gold en
geldt in mindere mo.te voor de Noordtoscaanse kust, het gebied van Luni en de Versilia (1), maar zeker
voor grote stukken van het Apennijns binnenland, daar waar in het noorden de Serchio ontspringt, die nabij·
Lucca in zee uitmondt, zuidelijker, niet ver van Siena, de Obrone, en de Tiber zich over een ojstand van
tweehonderd km in de bergen voedt om in Rome mo.chtig te ziJ·n.
(VII) Ten zuiden van de heuvels van de Massico, die de grens vormt tussen Zuid-Latium (Sperlonga, Gaeta) en Noord-Campanie, was en is het vooral boerenland, met vlak aan zee weimg, iets meer het
binnenland in talrijke stadjes en dorpen (0. a. Sparanise).
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Hamlet
Boris Pasternak
(Vertaling Werkgroep
Slavistiek Leiden)
De zaal valt stil. Ik aarzel op de planken.
Leunend in de deurpost blijf ik staan.
Even vang ik op uit verre klanken
Hoe het in mijn leven zal vergaan.
In het nachtelijke duister keren
Duizenden binocles zich naar mij.
Als het mogelijk is, Abba Here,
Draag dan deze kelk aan mij voorbij.
Uw geboden wil ik niet beschamen
En ik ben tot deze rol bereid,
Maar vandaag speelt hier een ander drama,
Scheld mij deze keer Uw opdracht kwijt.
Voorbeschikt is alles in dit leven,
Onafwendbaar 't einde van de reis.
Ik sta alleen, door huichelaars omgeven.
Deze aarde is geen paradijs.
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'Im CiI)"I1IT"n !Ia MDeM Bexy
Hl MeNR NaCTIMeII qIIPU 1lO'III
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Ec.nN TOlitoKCI MOJKIIO, Aua OAe.

'1awy ny
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Uit:
Uit: ,Jevgeni
Jevgeni Onegin
Boek II
Alexander Poesjkin
(Vertaling
(Vertaling W.
W. jonker)
Jonker)**

U-1

rAABÄ.
BTOPAR
ΓΛΑΘ4 ΒΤΟΡΑΑ

Jevgeni
Het landgoed waar J
evgeni mokte
Was een bekoorlijk plekje
plekje waar
Slechts argeloze
Slechts
argeloze vreugden
vreugden lokten.
lokten.
Een stilteminnaar zou zich
zich daar
Gelukkig
Gelukkig prijzen. Veilig tegen
De wind beschermd, keek 't't afgelegen
afgelegen
Huis vérweg over een rivier
Uit op de bont-en-gouden sier
Van korenvelden en van weiden
Waar kudden dwaalden.
dwaalden. Hier en daar
School een
Bosschages waar
School
een gehucht. Bosschages
Dryaden mijmerden, verspreidden
Hun schaduwen
schaduwen door een enorm
Verwaarloosd
landschapsvorm .
Verwaarloosd park in landschapsvorm.
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In het Zomernummer
publiceerden w
wijj de
de laatste
laatste v~jfentwintτg
vijfentwintIg strofen uit het
het eerste boek
*• Ιn
Zomernummer 1985
1985 publiceerden
boek van
nan PoesjPoesjkins
Jevgeni Onegin in de
kinsJevgeni
de vertaling
Zomernummer volgen
volgen de
de eerste
eerste vijfentwintig
certalíngvan
van W.
W. Jonker.
Jonker. In
Ιn dit Zomernummer
υ fentwintíg

strofen van Boek IJ.
heer Jonker
heift, zs
ΙΙ. De vertaling van de
de complete Onegin,
Onegin, waar de heer
Jonker zich
zich aan gezet heeft,
is
een
een gIgantische
gigantischeonderneming,
onderneming,waarbzj
waarbijwIj
wij hem
hem van
van harte
harte succes
succestoewensen.
toewensen.(Red.)
(Red.)
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eerbiedwaardige kasteel
kasteel was
Het eerbiedwaardige
zoals het
Precies zoals
het hoort, hetgeen
functioneel was:
was:
Historisch juist én functioneel
Gerieflijkheid en
Gerieflijkheid
en kracht
kracht inéén.
Ruime vertrekken; draperieën
de salon;
salon; fysionomieën
fysionomieën
In de
Der vaderen aan de wand; de fleur
tegelkachels, kleur
...
Van tegelkachels,
kleur naast
naast kleur
kleur...
Die mode ging helaas vervelen,
nieuws, dit was
was men moe,
Er moest iets nieuws,
Al zie
Al
zie ik
ik daar geen reden toe,
kon Jevgeni
Jevgeni tòch
toch niet
niet schelen,
schelen,
Maar 't'tkon
álle stijlen, eeuw na eeuw,
Want álle
Ontlokten hem
hem slechts
slechts geeuw
geeuw na geeuw.
geeuw.
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Hij koos
koos 't vertrek
vertrek waar
waar de
de eigenaar
eigenaar zich
neergezet,
Ruim veertig jaar had neergezet,
Uit 't't raam
raam keek,
keek, vliegen
vliegen mepte,
mepte, en waardig
Om wissewasjes
wissewasjes twistte
twistte met
Zijn huisbewaarster.
Vloer van planken
huisbewaarster. 'n Vloer
Twee
tafel, 'n divanbank
divanbank en
Twee kasten,
kasten, 'n tafel,
Wat kussens
kussens vulden
vulden 't't interieur.
interieur.
Geen spatje inkt. Wél
Wél veel
veel likeur
En brandewijn in een der kasten.
kasten.
In de andere 'n
'n kasboek
kasboek en een pracht
Van 'n
'n almanak
almanak uit achttien
achttien acht.
acht.
Als
Als landheer
landheer torste
torste Oom zijn
zijn lasten;
lasten;
Hij
dus had
had sindsdien
sindsdien
Hij had het druk, dus
Geen ander boek meer ingezien.
ingezien.
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Puur om zich minder te vervelen
Zo maar alleen op zijn bezit,
Begon J evgeni wat te spelen
Met een systeem naar nieuwe snit.
Als enig licht in de onverlichte
Provincie ging hij 's landmans plichten
Van de corvée vervangen door
Een kleine afkoop-pachtsom. Voor
De moezjik kwam dit als een zegen,
Maar menig rijkaard, in paniek,
Werd in zijn hoekje fanatiek;
Eén lachte slim, maar allerwegen
Had men slechts woedende kritiek:
'Een hoogst gevaarlijke excentriek!'
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Eerst kwam men op bezoek, maar - schande!
Zijn Don-hengst stond, naar later bleek,
Gezadeld klaar bij de veranda
Achter het huis, en hij ontweek
Al wie, naar hij vèraf kon horen.
Per brik zijn eenzaamheid kwam storen.
In diepe verontwaardiging
Zei elk de vriendschap op. Men ging
Hem 'n rare kinkel noemen, 'n enge
Vrijmetselaar die rode wijn
Per tumbler dronk - maar wèl te klein
Om 'n dame 'n handkus te gaan brengen.
"t Is altijd' 'ja", of' 'nee", en nooit
"Meneer", dat vindt hij weggegooid.'
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Omstreeks die
die tijd kwam
kwam aangereden
Omstreeks
Een nieuwe
nieuwe grondbezitter die
Een
Hier wonen ging.
ging. De buurt ontleedde
ontleedde
Ook hem met test en theorie.
theorie.
Vladimir Lenski was een echte
Göttinger ziel, een diepe oprechte
Kantiaan, een
een dichter
dichter die
die veel
veel las,
las,
En heel knap van verschijning
verschijning was.
was.
Uit Duitslands nevels
nevels meegenomen
Geleerdheid die slechts
slechts boeken leest
Werd in zijn
zijn vreemde,
vreemde, felle
felle geest
geest
Tot bron van
van schone
schone vrijheidsdromen.
vrijheidsdromen.
Een welbespraakte
welbespraakte ijveraar
zwart krullend
krullend haar.
haar.
Met schouderlang zwart
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en

Te druk bezet
bezet voor
voor het ontmoeten
Van kil bederf,
bederf, jong, fris,
fris, naïef,
Werd hij al blij
blij als
als vrienden groetten,
Of meisjes
meisjes streelden; hij was lief
En dom inzake liefde
liefde en vrouwen,
Hoopvol
gestemd, en vol
vertrouwen;
Hoopvol gestemd,
vol vertrouwen;
Elk nieuw vertoon of nieuw kabaal
Der wereld boeide
boeide hem
hem totaal;
Zijn angsten en onzekerheden
onzekerheden
Kalmeerde hij
hij met dromerij;
dromerij;
Des levens zin beleefde hij
Als
Als raadsel vol verlokkendheden
zich 't hoofd
hoofd op
domein
Waar hij zich
op brak:
brak: 't domein
zijn!
Der wonderen moest er toch zijn!
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Ergens, zo
zo dacht
dacht hij
hij gelovig
gelovig wachtend,
ziel met
met wie
wie
Leeft een verwante ziel
één moet worden,
worden, en
en die
die smachtend
smachtend
Ik één
Oók uitziet naar die harmonie.
dacht hij,
hij, zal
zal ketenen
ketenen dragen
Een vriend, dacht
mijnentwil, en
en —
- mocht men 't't wagen
wagen
Om mijnentwil,
belasteren —
- spontaan
Mij te belasteren
De lasterkelk aan scherven slaan.
geloofde hij
Ook geloofde
hij aan uitverkorenen,
hoog, onsterfelijk
onsterfelijk heilsgeslacht
heilsgeslacht
Een hoog,
Dat ééns, verblindend in zijn pracht,
Zal stralen over ons, verlorenen,
Waarna hun
hun mensheidsliefde
mensheidsliefde leidt
Waarna
werelds gelukzaligheid.
gelukzaligheid.
Tot 's's werelds
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Diep verontwaardigd mededogen,
Liefde
Liefde voor
voor 't't Goede,
Goede, en de
de hang
Naar roem
roem —
- kwelling
kwelling en lust —
- bewogen
Al
Al vroeg
vroeg zijn
zijn warm
warm gemoed.
gemoed. Met
Met zang
En lier zwierf hij
hij op
op aarde,
aarde, onder
Schillers
Schillers en
en Goethes
Goethes hemel.
hemel. ''tt Wonder
Van hun poëtisch
poëtisch vuur ontstak
Zijn
Zijn ziel,
ziel, de
de hoge
hoge Muze sprak
Door hem,
hij haar beschamen.
beschamen.
hem, nooit zou hij
Zijn
Zijn fiere
fiere lied
lied was
was t'allen
t'allen tijd
Aan het verhevene gewijd.
gewijd.
Eenvoud
gingen er samen,
Eenvoud en
en ernst gingen
samen,
En maagdelijke verbeeldingskracht
Bruiste
Bruiste soms
soms op
op in felle
felle pracht.
pracht.
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Gehoorzamend aan liefdes wenken
Zong hij zijn lied; 't was helder als
Wat onervaren meisjes denken,
Als zoete kindersluimer , als
De maan in wolkenloze luchten,
Mysterie en godin der zuchten.
Hij zong van scheiden en van wee,
Van iets onduidelijks, van de zee,
Van nevel verten , van het bloeien
Van rozen, diep, romantisch rood,
Van heilige stilten in wier schoot
Zijn liefdestranen konden vloeien ...
En hij zong, vóór hij achttien was:
'Mijns levens bloei werd stof en as'.
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XI

Hier in de rimboe, waar alleen maar
J evgeni wel iets in hem zag,
Ging hij maar zelden naar diners waar
De buren-eigenaars per lach
En luidheid met elkaar verkeerden,
En over 't hooien converseerden,
Of over honden, of 't gezin,
Of drank, maar nooit hield het iets in
Aan fijn gevoel of sprankelend leven,
Aan geestigheid, poëtisch vuur,
Of zelfs gezelligheidscultuur .
Maar hoorde men dan ook eens even
Een vrouw aan, dan bleek snel dat zij
Nog heel wat dommer was dan hij.
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Men

Lenski, bemiddeld, knap, werd
werd duidelijk
duidelijk
Lenski,
Beschouwd als
Beschouwd
als huwelijkskandidaat;
platteland is dat gebruikelijk.
gebruikelijk.
Op 't't platteland
hele buurt stond dus
De hele
dus paraat
te strikken
strikken voor een dochter.
dochter.
Om hem te
gesprek, of
of iemànd vlocht er
Geen kort gesprek,
Is wel
wel
Een woordje
woordje in,
in, zoals:
zoals: "t
"t Is
Een saai bestaan als vrijgezel'.
samovar, en
Men vraagt hem bij de samovar,
Doenja schenkt thee (eerst Lenski's kop)
Mamma wenkt:
wenkt: `Doenja,
'Doenja, let op!'
Tot Mamma
nog!) de
Men brengt (ook dát nog!)
de guitaar,
guitaar, en
(0 God, dit
dit wordt
wordt te
te veel!):
veel!):
Ze snerpt (o
'Kom
`Kom in
in mijn gouden droomkasteel'.
droomkasteel'.
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II-13
X!Il

Maar Lenski
Lenski wenste
wenste zich
zich geen
geen bruid en
Geen huwelijksband
huwelijksband (allicht
(allicht niet!),
niet!), maar
Vriendschap met die Onegin sluiten,
wel! Zij leken op elkaar
Dát wel!
Als
Als lied
lied en
en proza,
proza, vuur en water,
Golfslag
Golfslag en
en rotskust;
rotskust; dan
dan ontstaat
ontstaat er
Niet gauw
gauw begrip.
zij
begrip. Eerst vonden zij
Elkaar
Elkaar maar
maar saai.
saai. Toen
Toen keerde
keerde 't't tij.
tij.
De sympathie groeide
groeide geleidelijk.
geleidelijk.
Tenslotte
Tenslotte maakten zwart en wit
Samen hun dagelijkse
dagelijkse rit
Te paard, en
en werden
werden onafscheidelijk.
onafscheidelijk.
Graag geef
geef ik toe dat ledigheid
Niet zelden ook
ook tot vriendschap
vriendschap leidt.
leidt.
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Ho

Maar wij! Zelfs zó een vriendschap vullen
Mislukt ons. Wie naïef begon
Voelt zich nu in het land der nullen
Een één; als voor Napoleon
Moeten de rechtop gaande horden
In zijn hand tot gereedschap worden.
Voor ons worden gevoelens tot
Iets griezeligs, of wekken spot.
]evgeni, die niet veel waardeerde
Aan 't genus homo sapiens, had
Toch ook verdraagzaamheid, zodat
Hij niet licht generaliseerde,
En, al was 't zijne toegedekt,
Voor het gevoel had hij respect.
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Glimlachend leende hij het oor aan
Lenski's fel, dichterlijk betoog:
't Nog wankel oordeel! 't Almaar dóórgaan,
Geïnspireerde blik omhoog!
Onegin hoorde dit voor 't eerst, en
Begreep dat hij zich moest beheersen;
Hij dacht: "k Slik elk verkillend woord
Maar in, want hij moet ongestoord
In geestvervoering kunnen raken;
Hij kómt wel op zijn doornig pad;
Laat hem voorlopig denken dat
De wereld zich laat vervolmaken.
Blijf mild bij al die jonkheidskoorts,
]eugdvuur, jeugdwaanzin enzovoorts'.
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Alles bevatte
bevatte provocaties
provocaties
Alles
gedenk en
en veel
veel gepraat:
gepraat:
Tot veel
veel gedenk
Verdragen van verdwenen naties,
naties,
Kwaad,
't Nut
Nut van
van geleerdheid,
geleerdheid, Goed en Kwaad,
erven,
Oeroud vooroordeel
vooroordeel dat wij
wij erven,
't Aangrijpend raadsel van het sterven,
sterven,
lot, het leven,
leven, 't kreeg
beurt,
Het lot,
kreeg zijn
zijn beurt,
en gekeurd.
gekeurd.
En werd gewogen
gewogen en
Als Lenski
Lenski iets
iets met gloed
beweerde,
Als
gloed beweerde,
Extatisch haast,
haast, kwam
kwam 't't voor dat hij
hij
Extatisch
Als nog
nog een
een argument
argument erbij
erbij
Als
Nordische poëzie
poëzie citeerde.
citeerde.
Nordische
Jevgeni kon het niet verstaan,
aan.
Maar hoorde
hoorde ook
ook dát welwillend
welwillend aan.
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11-17
Ho

Maar passies
passies werden
méést besproken
besproken
werden 't méést
Door 't kluizenaarspaar.
Door
kluizenaarspaar. Onegin, die
Hun vlammenketenen
vlammenketenen had verbroken,
verbroken,
Sprak toch met iets van nostalgie.
nostalgie.
wie die
die agitaties
Gelukkig wie
Doorleefd
heeft, en
en aan
aan hun temptaties
Doorleefd heeft,
Nog beter is:
is:
Ontkomen kon. Nog
Niet weten van die wildernis;
Door scheiding
scheiding liefdes
liefdes hitte koelen;
koelen;
Door laster haat; met
met vriend en
en vrouw
Wat geeuwen,
geeuwen, en de koorts,
koorts, de kou,
De hel der jaloezie nooit
nooit voelen
voelen —
En kapitaal of
of geldsbelang
Nooit toevertrouwen
toevertrouwen aan een slang.
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Als, eindelijk
eindelijk wijs,
wijs, wij
wij in
in 't beloofde
Als,
beloofde
zijn,
Land van de rust gevestigd
gevestigd zijn,
Als 't vuur
vuur der
der passies
passies is gedoofd,
gedoofd, en
Als
Hun stuwingen,
stuwingen, hun kronkellijn,
kronkellijn,
Hun late
late echo's
echo' s —
- na
na ons
ons hachelijk
hachelijk
Tot inzicht komen
komen —
- ons
ons belachelijk
belachelijk
Toeschijnen, boeit
ons 't wild
Toeschijnen,
boeit ons
wild verhaal
Van anderer passies;
passies; menigmaal
Raakt zulk tumult ons
ons welbesnaarde
welbesnaarde
Gemoed: een manke oud-soldaat
Gemoed:
Die ijverig de oorlogspraat
jonge snorrebaarden,
snorrebaarden,
Aanhoort van jonge
Beleeft, vergeten
vergeten in
in zijn
zijn krot,
krot,
Beleeft,
Opnieuw zijn vroeger strijderslot.
strijderslot.
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II-19
En anderzijds, vlammende jeugd kan
Nooit iets
iets verbergen,
verbergen, zij
Nooit
zij staat klaar
Om liefde,
liefde, haat, verdriet en vreugd van
Zichzelf eruit
eruit te
te slaan.
slaan. -— Vandaar
Vandaar
Zichzelf
Onegins ernstig air wanneer de
Naïeve dichter gloriëerde
gloriëerde
openen van
van zijn
zijn gemoed.
gemoed.
In 't't openen
naar hij
hij dacht
dacht voorgoed
voorgoed
Jevgeni, naar
Een liefdes-invalide,
liefdes-invalide, leerde,
Terwijl zijn vriend zich
zich mateloos
mateloos
Vertrouwend blootgaf,
blootgaf, moeiteloos
moeiteloos
Hoe jonge liefde
liefde hem verteerde.
Emoties die ons allemaal
Vertrouwd zijn vulden zijn verhaal.
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Ach! Hij beminde zoals niemand
In onze jaren nog bemint.
Daartoe veroordeeld is slechts iemand
Die dicht: een vreemd, bezeten kind.
Wanneer en waar ook, steeds dié dromen,
Dié drang, dié droefheid, dié symptomen!
Noch afstand die het liefdevuur
Moest temperen, noch tijd, noch duur
Van scheiding, noch de toegewijde
Dienst aan de Muzen, noch de sier
Van vreemde vrouwen, noch vertier,
N och studie konden ertoe leiden
Dat 't maagdelijk vuur in zijn gemoed
Ook maar iéts milder werd van gloed.
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U-21
Vóór hij aan liefde had geleden,
Haast kind nog, kwam hij in de ban
Van Olga' skinderdartelheden;
In het beschuttend lommer van
Een park waren zij speelgenoten,
Hij zeer vertederd. Vroeg besloten
Hun vaders - buren, vrienden - hen
Eéns te doen trouwen. Argeloos en
Bekoorlijk, en omringd door zorgen
In het bescheiden huis op 't land,
Bloeide Olga als in 't zomerland
Een sierlijk bloempje bloeit: verborgen
In 't hoge gras, zodat geen kind,
Geen bij, geen vlinder het ooit vindt.
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Zij
die Lenski
Lenski inspireerde
Zij was
was 't die
Tot jong, verrukt gedroom:
gedroom: hij dacht
Aan háár
háár alleen,
alleen, en
enhUUr
háár vereerde
Hij in zijn
zijn eerste
eerste fluitspelklacht.
fluitspelklacht.
Vaarwel nu, gouden
gouden spel-idylle!
spel-idylle!
Dichte bosschages,
bosschages, en het stille
stille
Alleen-zijn
Alleen-zijn trokken
trokken hem
hem nu
nu aan,
aan,
De nacht,
sterren, en de
de maan.
nacht, de sterren,
maan.
De maan! De
De hemellamp!
hemellamp! Wij wijdden
Er avondwandelingen
avondwandelingen aan;
aan;
In 't't duister
duister vloeide
vloeide traan
traan na traan,
traan,
En zij
zij bracht troost in duister lijden.
lijden.
Maar nu
nu zien
zien wij
wij haar zacht
zacht gelaat
gelaat
Als
Als dof
dof lantarensurrogaat.
lantarensurrogaat.
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II-23
Altijd
zedig, keurig,
keurig,
Altijd gehoorzaam,
gehoorzaam, zedig,
En als een dichter zo naïef,
Zomin
morgenlicht ooit
Zomin als
als 't morgenlicht
ooit treurig,
treurig,
Als
Als liefdes
liefdes kus
kus zo
zo zacht
zacht en lief,
Diepblauwe
Diepblauwe ogen,
ogen, blonde
blonde haren,
haren,
Glimlach,
Glimlach, bewegingen,
bewegingen, gebaren,
.. Genoeg hiervan:
Stem, slanke leest.
leest...
hiervan:
In ongeacht welke
welke roman
buitenkant héél
héél strelend
Wordt Olga's buitenkant
Belicht.
mooi portret voorwaar!
voorwaar!
Belicht. Een mooi
Ook ik hield
hield er ééns
ééns veel
veel van,
van, maar
Nu vind ik 't't mateloos
mateloos vervelend.
vervelend.
Dus gaan wij, lezer —
- Olga moe
moe —
Naar haar wat oudere zuster toe.
toe.
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II-24
Tatjana heette zij; wij tooien
Voor 't eerst - weerbarstig en direct 'n Roman met zó een naam: een mooie,
Welluidende, - 't is waar, hij wekt
Haast onvermijdelijk associaties
Met lang voorbije generaties
Of personeelsverblijven. Vaak
Getuigen wij van weinig smaak
Als we onze kinderen namen geven.
(En 'k zwijg nog over poëzie!)
Verlichting is een theorie
Die ons niet past, die niet gaat leven.
Wij leerden niets op dat gebied,
Maar doen alsof, en anders niet.
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II-25
Tatjana heet zij dus. Geen schoonheid
Als Olga. Tint noch frisse blos
Boeiden het oog. Door haar beschroomdheid,
Haar schuwheid, als een ree in 't bos,
Haar triestheid en verlegen zwijgen
Leek zij een vreemdeling in 't eigen
Ouderlijk huis; nooit kwam het voor
Dat zij zich eens liet knuffelen door
Vader of moeder. Toen zij kind was
Nam zij nooit met de anderen deel
Aan kinderspel of -dans, geheel
Zoals zij ook in het gezin was.
Vaak zat zij uren achtereen
Aan 't raam, heel stil en heel alleen.
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Twee gedichten
Pierre
Pierre de
de Ronsard*
Ronsard*
(Vertaling
(Vertaling Mieke
Mieke de
de Jong)
Jong)

Sonnet voor Hélène
Wanneer ge oud zult zijn, en
en kaarsevlammen
kaarsevlammen beven,
beven,
Als
avonds, bij
ge 't't spinnewiel
spinnewiel doet
doet gaan,
Als 's avonds,
bij het
het vuur, ge
gaan,
Zal,
als ge
zingt, mijn
mijn vers
vers u nog
nog verbaasd doen
Zal, als
ge 't zingt,
doen staan:
staan:
'Ronsard heeft
heeft in
in mijn
mijn jeugd mijn
mijn schoonheid
schoonheid hoog
'Ronsard
hoog verheven.'
verheven.'
Geen van uw dienaressen, als ze dit beleven,
beleven,
Half slapend na het werk in huis en hof gedaan,
gedaan,
Die, als mijn naam zo
zo klinkt, het oog
oog niet op zal slaan
En prijzen zal uw naam, die
die eeuwig
eeuwig voort zal leven.
leven.
Ik lig dan in mijn
mijn graf,
graf, als
als lichaamloze
lichaamloze geest
geest
Vind ik in 't't schimmenrijk
schimmenrijk de rust
rust die
die mij
mij geneest;
geneest;
Gij
Gij zult,
zult, een oude vrouw,
vrouw, uu naar wat warmte bukken,
bukken,
In treurnis om
om mijn
mijn liefde,
liefde, trots door uu versmaad.
versmaad.
Geloof
Geloof me,
me, leef
leef toch
toch nu,
nu, want
want morgen
morgen is
is te
te laat:
laat:
Laat ons vandaag de
de dag
dag de
de roos
roos des
des levens
levens plukken!
plukken'!

SONNET
PDIJR HELENE
SOIREE POUR

Quand ou
voustuerc
sereza blen
vlell1e, au SOIT
chandelle,
buoupulle,
noueàà la
la ohaodelle,
Asslze
auprès
dudufeu,
fIlant,
Aumume
auprés
feu, dévldant
dRuudautet
et Umlaut,
Dlrez
chantant mes
vers, en vous êmervelilant:
Dunob
memuerm,
eulleot:
'Ronsard
me
célêbralt
du
temps
que
j'êtals
belle'
'Ronsard me célébrautdu temρsquemj'ét
u
als belle'
Lors
vous n' nau
aurez
servante
oyant telle
tel1e nouvelle,
Lorsvous
re zse
rvante oyant
nouvelle,
Déjà sous
Ie labeur
demlι s
sODDDelllant,
noue le
labeur àá dem
eιllant,
QUI
nom ne s'aIlle
Qui au
u brult
brult de
de mon
m
Bolle rêvelilant,
r eιllant,
Bénlssant outre
votTe nue,
nom, de
Immortelle.
Bénussant
da louange ummorteιιe.

Je
la terre,
lerre, et
fantöme sans
Je seral
meran sous
s la
et fantome
enta os
om
Par les
ombres myrteux
Je prendora
prendral run
mon repos:
Pur
lem ombrer
myrteug le
repos;
Vous
au £oyeτ
foyer une
accrouple.
Vous serez
serez au
une vlellle
uaulia urrruupue,
Regrettant
amour et votfe
Regrettant mon
m
votre fIer
foer dédaIn.
dOdauu.
Vlvez,
SI m'en croyez,
demaln:
Vuoee, s
royez Cπn'attendez
endez àà demaι
n:
Cuelllez
les romen
roses de la
.
Cueιllezdésauιourd'hυι
ι dès eaUJourd'hul les
la Vle
oue.

Frankrijkseerste
eerste grote
grote lyricus,
lyricus, medestichter
*• Ronsard
Ronsard(1524-1585),
(1524-1585), in zijn
zin jeugd page aan het Franse hof, Frankrijks
van
(1578) gelden
gelden als
als zijn
τijn beste
beste werk,
werk.
an de
de Pléiade-groep,
Pléiade-groep. De Sonnets
Sonnets pour Hélène (1578)
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Aan zijn vriendin
Kom zien, mijn
mijn liefste,
liefste, of de roze
Die bij
bij het eerste ochtendblezen
ochtendblozen
Haar
kleedje spreidde in de
de zon,
Haar kleedje
Vanavond nog niet heeft
heeft verloren
Haar schone
schone snit,
gloren,
snit, haar purper gloren,
Haar blos,
blos, die
die d'uwe wezen
wezen kon.
kon.
Ach!
slechts één
Ach! Zie
Zie hoe slechts
één korte
korte dag,
dag,
Mijn liefste,
liefste, haar vervallen zag,
En ach!
ach! haar broze
broze schoon
schoon gebroken!
gebroken!
oO wrede Stiefmoeder
Stiefmoeder Natuur
Die
Die welken
welken doet
doet in
in 't't avonduur
De bloem,
ontloken!
bloem, vanmorgen eerst ontloken!
Dus, liefste mijn, wil
wil mij geloven:
geloven:
Al
Al gaat uw bloei de bloem te boven
In ongerept en fris
fris bestaan,
Geniet, geniet
geniet uw jonge jaren
Want ouderdom doet rozeblaren
Maar ook
ook uw schoonheid
schoonheid ras
ras vergaan.
vergaan.
A
A SA
SA MAITRESSE
MAITRESSE
Mlgnonne,
Sl la
la rose
allons VOlT
Mig000ne, allons
toar ja
re matln
aatan avalt
aoaar déclose
Qul
Qui ce
robe de
Sa robe
de pourpre
poarpre au
au Soleli,
Soleal,
A
A pOint
perdu eette
vâpoée,
piani perdu
cette vêprée,
Les
de ea
sa robe
robe pourprée
Les phs
phi de
son teaot
teInt au
parell.
Et non
au vötre
votre pareil.
Las!
V'1yez camme eno peu
Las, SnYez
peu d'espace,
d'espace,
MIgnonne,
dessl.ls la place,
place,
ellIeeraaa dessus
Mogorne, el
Last
Last ses
ara beautés
beautés lalssé
laaaaY cho:tr!
thun
Les, Las'
o vvr81ment
0
eπt maratre
marâtre Nature,
Nature,
PUlsqu'une
fleur ne dure
ai e tene
telle fleur
Puasqu''
Que du catan
matln Jusques
SOlT t
]osques au roar

Done,
sl vous me croyez,
Door s
royez, ffilgnonne,
mιgποηπe,
TandlS
Teodor que
que votre
votre age
âge fleuronne
heurtoir
sa plus verte
En oa
verte nouveauté,
0000eaatY,
Cueillez,
cueillez
votre
]eunesse:
Cueillez, ramure votre leuoesse:
Comme d
à cel
te flair
fleur la vvlelliesse
gente
e ιllesse
FeTa ternlT
Fera
t einar votre
voire beauté.
beauté•
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Tweeëntwintig sonnetten *
William Shakespeare
8

(Vertaling H.j. de Ra) van ZuiJdewijn)

Muziek uzelf, bedroeft muziek te horen?
Strijdt lief met lief, streelt vreugde vreugde niet?
Wat mint u dan wat u niet kan bekoren
_toh=.whyhea"'ttbou"""",adly'
· ? s_ ...thOWeet'W2,"Ot.JOydcLgbtsIDJOl'·
En wor d t b e k oord d oor d at wat u verd net. WhyIoY.. thouthatwluchthou ........ _pdly.
Or ... =IV'" Wltb p!=ute thinc ....." 1
· trouw samenspe1, zo gaa f van toon, Ifdto
Al s dIt
.... eoueordofwell..run<d ........
·
h
l"k
.
k
d
By
..... numed. do oft"eud thme ear.
D It uw IJ van muzle ,uw oren eert,
n.ydobuttweetlycludetheewhocoo/i>uado
In ~ tbc para ma. tb....hould.t be&<.
. . h et uw all eenzIJn
. . h et patroon
V erwlJt
MarkhOWODe-. ...... hmbandtomother.
Str1kes each m each hy mutoal ordermg,
.
b
Te storen dat uw dee1 daann ont eert.
Reoemblmg_mdduldandhappy mothea
Wlto,allm_onepl=mgn«edosmg.
··
d
d
.
H oor h oe een snaar, a1so f h IJ e an ere mint, Whooe'l'"",hk...o..g.bemgDW>y.oeemmgone,
Klank voegt bij klank en in die samenhang, Smgtthnrothee: 'Thnuangle wtlt prove""",,'.
Als vader, blijde moeder en hun kind,
Drieëen, één zuivere toon geeft aan hun zang,
Welks woordloos lied, meerstemmig en toch één,
Dit tot u zingt: 'Van u alleen komt geen.'
18

18

ShalJ. 1 compare thee co a Iwnmc:r". day ,
Tbou art DlOIC 10vely md more temper.ate

· een zomerd ag ver ach ter b'IJ.
Rough.........
WlIIIh do .Iab: dto .wltng bud. of M,y.
Staat niet
.And
·.louchathalltoo.hon,d,'"
·
f
l
"
k
'
.
dh
'd?
Som_toobotdtor:ycofheaven.hm
...
U W 1Ie IJ aanzien en gematlg el.
And.iimuhnaold"""l'blOndlmmtd.
.
d
d
bI'
M'
And
<V<%"ffau:tiomfau:
••••
cttme
declm".
R uw sch u d t d e win e tere oei van el,
By ,lwtce
thaapg couneunmmmtd
....... ohaU .... f>de.
E n ' s zomers pac h t 1oopt maar voor LKorte tiJ"d ; Bu.thy.-.l
Nod... ..-.ofthatfau:.h.uow·'"
L' 1
NorohaUdotthbngtho."onder'
stinhu.hadt.
Soms b ran d t h et h eme1s oog te le
; vaak wor d tWhentncternall"",'
IX>'tmethougrow·"
M ......·'

. d 001L'd
Sol""llumencanb
.....h.:,Mcyt.... ,..,.
• h tsch"IJn ultge
T e vroeg h aar gou d en 1IC
Solonghvesthu,and.hnpftlh/i,tothoe.
Eens schiet de schoonheid van elk schoon tekort,
Door tijd of toeval van haar glans beroofd.
Maar nimmer zal uw zomerbloei verjaren
Of 't schoon verliezen dat u heeft beërfd,
N och pocht de dood dat hij uw schim ziet waren,
Waar u in dit gedicht de tijd ontsterft.
Zolang de mens nog ademhaalt en ziet,
Zolang leeft dit en leeft u in dit lied .
1
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52
Zo ben 'k de rijkaard die de sleutel leidt
Waar hij het zoet wegsluit van zijn juwelen,
Het zien waarvan hij liever uren beidt
Dan er de zeldzaamheid van te verspelen,
Zo houdt men feesten maar een paar maal 's jaars,
Want schaarste geeft hun hogere waarde mee,
S2
So .m I .. the ",h, who", bl",!d key
Z o al s men eesteen
d 1
p 1aatst, even sc h aars
C=b"nglumtohu.w~.up-lod<!d"",ure,
l I 'Ier,
Th, wlud h< will no. overy ho'" 'uno<)',
'
1en In
' h et ha Isco
Al S topJuwe
Fo,blunnngtheJin,pom.of",ldompl",ure,
' een kl UIS
' d e tiJ"d d'Ie me u ont h ou d t,
n""f"",,,f,,,,.sosokmn..dso ...,
Z o IS
Smc"",ldomoonung,m thelong y=s<t,
'Lok, .ton" of wotth they tlunly pt.dd "',
E en k ast waar ' t pronkkl eed weggeh angen IS
o."ptOmj<W<hm.h"",=•.
mat xeeps you as my chest,
V oor h et supreem moment d at mIJ. . ontvouwt So0. ..theth<tlme
w.,droh< wludth<tob,dothiud<,
,
To mah som,.p«W ins.... sp=a1 bks.,
'
d van d'Ie gevangenIS,
H et trots kl elnoo
Byn<wunfoldmghlsUnpnsonodpnd<.
'
h
d
'
,
k
'" you, wh..., woniun<U g>v"" SCop<,
G ezegend u wIens
sc at e wInst UIt eert Bl<SSèd
BdngMd-tomumph,h<mglad«l-tohop<.
Aan vreugd wie had, aan hoop wie haar ontbeert.
15

57
Sta ik, uw slaaf, niet dag en nacht gereed
Te doen wat uw verlangen van mij eist?
Mijn tijd is waardeloos, tenzij besteed
Aan wat u de gewenste dienst bewijst,
Ik klaag niet dat geen eind komt aan de tijd
S7
Van wachten die miJ'n Meester op mij' legt , Bdngyomslav<,wlu.shouldldoho.t<nd
Upon tbe boun and
of your desire ?
Noch wrok ik na om uw afwezigheid ,
IluV<~p'<cioustlm, .. aIItosp<nd,
Nor
to do, tUl you reqwre.
Als u uw dienaar hebt vaarwel gezegd,
Not.d=Iclud<th,wotld-wrthou.-<ndbolU
Whilst I, my sovereign. 'Watc:h the doek. for you.
Ik sta miin
J'aloezie
de
vraag
niet
toe
Notthookth,b,,,,,,,,,"of.bo<,,,,,sow:
JO.
•
When you have Ind your servant once adieu.
Waar en waann u• bent verzeIld geraakt '
No, d.., I qu..tIon w.th my jwous though.
Where you may he. or your affain suppose.
Maar denk
er
tneste slaaf, alleen
aan hoe Bu.hU
...dslav<stayandthbokofnough.
••
.'
•
Save, where you are, how happy you m:ake tOOse.
U hen bIJ WIe u bent gelukkIg maakt ,
Sottut.fuolulov<.lu.myo",will,
Though you do anything, h< thhW no ill
Zo 'n dwaas is liefde dat, uw wil haar wet,
.
Wat u ook doet, haar niet aan 't denken zet.
t:unes

serv:lce5
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100
Waar blijft u, Muze, die mij al zo lang
Niet spreekt van dat waaruit uw macht bestaat?
Spilt u uw vuur aan ondicht op welks zang
U licht werpt, maar uw kracht in 't donker laat?
100
Keer, Muze, en vergoed me in verzen wat
Where art tbou, Muse, hat tbou lOrget
'
,st so Iong
U lang.. met iJ'delheden hebt miskend'' S p e nTO'r<;"kofduuwlu,hg.v"thoe,utbym>ght'
d st thou thy fury on some worthless song.
Zing slechts voor wie uw lied op waarde schat D"k'rungthypow<,tolondb,,,,,"bJ,,,~I>ght'
Return. forgetful Muse, and straIght redeem
En die uw pen stof biedt en dichttalent,
In gendenumb,,, nm, ro.dlppont ,
Smg to the ear that doth thy lays esteem
Rij' s " lakse Muze en zie mij' n liefs gelaat:
And g.v," thy pen both ,~ll md "gum,nt.
Rlse, resty Muse. my love sweet face survey,
Als tij' d daarin zij' n rimpels heeft gegrift ,
IfTun' hm '"y wmklo g"v<u thm,
If my. he a satire to decay,
Maak overal door felle spot gehaat
AndmiliT.m"''P''ilid..l''.Mtv«yWhm.
Glve my love fame faster tban Tlme wastes bfe,
't Verwoestend werk dat hij heeft aangericht. Sothoup,evtnt'"lu,"}'tht,mdcrooktdkruf,.
Laat roem zijn deel zijn vóór tijds snel succes;
Zo slechts weert u diens zeis af en krom mes,
t

5

"S
Those lmes dut I before have wnt do Ik,
Even those that sald I could not love you dearer ;
Vet then my Judgment knew no rearon why
My most fuIl flame should afterwards hum dearer.
But reckorung TIme, whose rmlhoned accident!
Creep UI 'twlxt vows and change decrees ofkmgs,
Tan sacred beauty. blunt the sharp'st mtents,
Dlvert strong mmds to the course of ahermg thmgs
Alas, why - feanng ofTIme's tyrannyMlght I not men say 'Now I love you best',
Wben I was eertam o'er mcertamty,
Crowrung the present, doubtmg of the rest '

115

Als al mijn dicht bleek zelfs bedrog te zijn
Dat ik niet nog meer van u houden kon:
Toen wist ik nog de reden niet dat mijn
Lovtu,h,bt, thonm.ghtlnot"yro,
1 t vuur zou UI't s1aan t 0 t nog vo11er zon, Tog.vdUllgmwthtoth"wluclunlldothgoow.
V os
Maar waar de tijd, waartoe 't millioenmaal komt,
Zijn eden breekt, de hoogste wet negeert,
Het schoonste ontwijdt, het scherpste doel afstompt,
En zelfs de koers der sterkste geesten keert, Heb ik, bang voor dat schrikbewind van tijd,
U niet terecht mijn liefste lief genoemd
En, zeker over die onzekerheid,
Wat komt gewantrouwd en wat is geroemd?
Liefde is een kind; was het dan ongepast
Volgroeid te noemen wat daarna nog wast?

184

116

Leg aan het trouwen van wie trouw verbindt
Niets in de weg. Liefde is liefde niet
Die anders doet als zij iets anders vindt
En die verlaten zou wie haar verliet.
Nee, nee: zij is een steevast baken dat
De stormen volgt en zich niet neer laat halen,
Een ster voor elk ronddobberend fregat,
Onschatbaar, schoon haar hoogte te bepalen.
Tijd is niet liefdes dwaas, al slaat diens zeis
Zijn streek aan lippenrood en wangenhuid;
Zij geeft zich niet aan uur of weken prijs
En houdt het tot de rand des afgronds uit.
Bewijst men mij dit woord als apocrief,
Dan schreef ik nooit en niemand had ooit lief.

116

Let me noe CO tbe maniagc of ttDC minds

A.!mit imp<dimmts: ..... jo .........
Whlch al.... wbco it aIt.nûoo. fiDds,
Or bend.s with tbe ttaum:r tIO remove.
0.'01 itb .. ...,.mMmuk
That Iaob ... tempests md jo never ohaken :
co overy worulcring bark.
WIoooe wm!>', "",",owo. althougb ba beigbt be _ _
r.o..·._T....·.fi>o~thougb_bpomdchocb
Withia bis bendmg Iiddc', compass COIIIC ;
r.o..aItm ... withbabriofhounmd.....w,
But bean it OU! .... co .... edp of doom :
JfthDbe"!",,mduponmeproved.
I DeVel' wnt, nof DO DWI. ever lovcd.

128

It" .......

Zo vaak als u, muziek, muziek speelt die
Uw hand op het gelukkig hout laat horen
En in de snaren licht de melodie
Aan 't trillen brengt die duizelt in mijn oren,
Benijd ik dat de vlugge toetsen kozend
Uw vingers aan hun tedere binnenkant
Toekussen, waar mijn povere lippen blozend
Ontgaat wat wel het hout waagt met uw hand.
Om zo gestreeld als, in hun trippeltred,
De toetsen worden door uw vingertippen,
Zouden zij wensen plaats te wisselen met
't Dood hout dat zoveel voor heeft op mijn lippen.
u8
Staat boude toetsen het geluk zo vrij
Howoftwhcnthou.mymuslC,lI1UIICplay·"
' mil.
. . Wnhtbyswoctfingm.whmthougmdy
Upon that blcuèd wood wh... ..-.......Jo
· d h"un uw VIngers maar uw l'Ippen
BIe
....y·..
,
~ Tbc
concord that
cat CClIlfouncIa.
wtry

DlUlC

Do I cnvy those Jacks chat rumble ap
To Ida .... ta>cIcr mword oftby hmd :
Wlulst my paar Lps. winch sbould tbat hamst rcap,
At .... wood'. boIdn<u by thoc blushmg -.I.
To be .. tKkkd !bey would dwtge ...." ...tc
And ......... wob _
dmang d.p'.
0'.. wbom tby ftngao walk ..,tb geotle gtlt.
Malung ...... wood mon: bIat tb.. living hp',
Smcc saucy jacks 10 happy are m tlUs,
G1VC them tby fiDFs. me tby lips to kiss.

185

129
129
Verkwiste
Verkwiste geestkracht,
geestkracht, onbeschaamd verspild,
verspild,
Is lust
lust als
als daad, —
onvervuld
Is
- lust die zelfs
zelfs onvervuld
Vol
wild,
Vol bloeddorst
bloeddorst is,
is, moordzuchtig,
moordzuchtig, wreed,
wreed, bruut,
bruut, wild,
Meinedig, ontrouw, bandeloos, vol
Meinedig,
vol schuld;
schuld;
Nog niet gesmaakt of maakt voor afschuw
plaats;
Nog
afschuw plaats;
Ontzind gejaagd,
gejaagd, maar het
het genot
genot beleefd,
beleefd,
aas
Ontzind gehaat
gehaat als
als een
een verzwolgen
verzwolgen aas
Dat razend maakt
maakt die
die het genomen
genomen heeft;
heeft;
Zo dol
dol in
in streven als
Zo
als bezitten, weet
Die had, heeft, of wil
wil hebben,
hebben, van
van geen
tucht,
Die
geen tucht,
leed,
Het proeven heerlijk,
heerlijk, maar beproefd
beproefd een leed,
vooruitzicht eerst,
eerst, daarna slechts
lucht.
Een blij
blij vooruitzicht
slechts lucht.
Dit alles
alles weet
weet men,
men, maar niet hoe men mijdt
129
Het hemels
hemels pad dat naar die
die hel toe leidt.
leidt.
12 9

The expense of spa
and till acoon, lust
is peeueextr
EnJoyed
but despu2d
d.esptsèd sse
stratght,
Enjoyed no
πo sooner
unmet but
asghs,
Past
sooner had
Past reason
reason huntcd.
hunted, and
a d no sooner
had
Past
reason
Put
meuon hated.
hated, as
asaaswallowed
swallowed balt
ban
On
make the
On purpose
purpote la.td
lad toto make
the taker
taker mad,
mad,
Mad m puss~t and n ~o seta oπ

The expense of spmt
a waste of
shame
nt In
ma
of shame
Is
15lust
lustut
mactlon:
action ; and cll acnon, lust
Is perJured,
full of
ofblarne,
ed, murderous.
m'rdeeous, bloody, full
bbusue,
Savage.
Savage, extreme,
eme,rude,
rude,cruel,
ouεl, not
flut to
to trwt
trust ;;

1
150
50

ta

so,
geeft
machtig
overwicht Had,
M,dmpunw,,,,dmp"""'.onw,
Wat macht geeft
u dat machtig
havmg., and
have,, extreme;
~7
D overwicht
Had, hav~~~g
aid m quest
queu to
to Itav~
extreme
Mij met uw zwakte uit het veld te slaan
slaan;•~ ~'~!':;'~J~';';~o;:,~r~&::d,=:"
Before, a toy proposed, behind, a dmm.
Ahtbe thewt[jdwejl οw,, yet gonekπο~~ weu
Dat ik mijn ogen
ogen van
van bedrog beticht
~::'~";.:!.W;~~~d:'::;:'~::~:"h~;w,ll
Tο shun the haven that luck men tο this hell.
En zweer dat zon en licht de dag misstaan?
Waarom valt in uw voordeel
voordeel uit, het kwaad
Dat, waar
waar uw
uw doen
doen zijn
zijn dieptepunt bereikt,
Toch zoveel
zoveel kracht en zo'n talent verraadt
mij uw
uw slechtste
slechtste uw
uw beste
beste zijde
zijde lijkt?
Dat mij
Wie bracht u bij dat ík
ik aan liefde
liefde win
Hoe meer zij grond voor haten hoort en ziet?
Minachten anderen wat
wat ik
ik bemin,
15°
150
Minacht dan, met de anderen, mij
mij niet:
o. from what power hast thou thlS powerful mght
rrught
gebrek,, With
Als reeds mijn liefde rijst bij uw gebrek
Wlth ππππωι
:rnsuffiClency
my h~ar~
heatt to sway
sway ??
ωυ my
To ~ak°
make me
me give
glve the
he
to
my [me nght,
SIght,
the
he
t°
my
V erdient zij
zij meer dat ík
ik uw liefde wek. T°
Verdient
And swear
swear ghat
that br~ghmess
bnghtness doch
dotb not
not grad
grace she
the day
day e
And
Whence has
hastt thou thu
t1us becoming
becol11ll1g of
of thugs
thmgs all,
UI,
Whence
very refuse
refuse of
d.eeds
That us the very
of thy
thy deeds
IS such
such strength and wa
warrantlSe
of tkoll
sb11
There is
eantue o£
Tbat, m my mind,
nund, thy worst
worst all
all best
best exceeds?
exceeds ?
That,
Who taught
taught thee
thee how to make
make me
me love
love thee
thee marc,
more,
Who
heat and
and see
see Just
cause ofhate?
The morc
more I'hear
just cause
of hate?
though Ilove
love what
what others
others do
do abhor,
abhor,
O.0, though!
Wlth °thin
otbersthou
tboushouldst
shouldst not
notabhor
abhor my
my state.
state.
With
unwort1uness raised
r:used love
love m
mme,
1fIfthy
thy unworthiness
me,
More worthy!
worthy Ito be
hebeloved
heloved of
ofthee.
thee.
More
Ut

to

true

~
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(Vertaling Peter Verstegen)
8

zelf muziek, hoe kan muziek jou smarten?
Jij, zelf
smarten?
van vreugd, zoet
zoet koestert zoet:
zoet:
Vreugde geniet van
Hoe min jij wat je krijgt niet meer van harte,
Is 't ergernis die
die je genoegen doet?
Is
Als harmonie van melodieuze
melodieuze tonen
Als
In hun verbondenheid jouw oor mishaagt,
Is 't
't door
door hun zoet
zoet vermaan: alleen
alleen te wonen
Is
met de
de veelheid die
die jou wordt gevraagd.
gevraagd,
Strijdt met
8
hoe één
één snaar, dan weer
weer haar zoete
zoete gade,
Zie hoe
Motto
to hear, why hearst thou music ..
sadly
In vaste
M
.."toh=,wbyh='stthoum"",
dIy'
vaste wisseling
wisseling hun
hun toon
toon aanslaan
aanslaan,
In
Sweets with sweets war nos, joy delights..m
,loy
ook blood
k'
'
Sweebw>thoweenw>,not,joydohght
nJoy
Whylov'stthouthatwhich
thoueeoeto'stootgladly,
e
IJ
en
IJ
emoeder,
Ind
en
vader;
Wbylov'"thouthatwluchthou,,,,,,ty'st
not gladly,
l
Z
Ze lijken blijde moeder, kind • vader;
Oe e1se
else recelV'st
recerv'" with
Or
wim pleasure
pleasure thme
throeannoy;l
annoy?
I(the1ueconoord οiweutunΜ souods,
Hun
aan:
Iftb."ueronconlofweU-tun!dsound.,
Hun samenzang doet zo welluIdend
welluidend
aan:
By unions snaπιtd, do offend throe••ear,
ook "
"
By","",mamed,dooffendtlun
u,
They do but sweesly chnde thre who oonfowods
at woordeloos
woor d e1oos kkoraal
oraalllijkt
IJ t een
D
Dat
één te
te zIJn,
zijn, Tbeydobutoweetlycluàetheewhoronfuund.
In .mg1eneu
suιglenw the
that shun
heur.
'd
H
l
'
d
'
a
l
'
,
In
the poets
p"" that
thou shouldst
.houldst be",
Mse4 how sine st usg, sweet hm
bandsoanother,
n1
UI t: Het
et leidt
el t tot nIets
leen te
..bondto...,the"
E
En
niets alleen
te zIJn,
zijn. Mukhowonemmg,oweetb
luidt:
?

Strikes
Strikes eacb
each m
m eaeh
each by
by mutual
mmuel ordcnng,
ordeomg,

Resemblingme
suemei
andc1uld
child md
andhappy
happy mother
mother
Resemblmg
Who, all m
mono,
pleeg Date
Wbo,
one, cum
ODe pleastng
note do smg
smg
Whce speechless
being IIllIny.
many, seemmg
seeming one,
one,
wbue
speechless song, bemg
Sings
thu
to
shoe.
'Thou
smgle
prove none',
none'.
Smgs thu ta thee. 'Thou smgle wilt prove

23
23

Zoals
Zoals een
een slecht
slecht acteur
acteur die
die op
op 't toneel
Uit vrees zijn rol vergeet, of
of als een beest
Dat zo door woede
woede wordt
wordt verteerd dat heel
Zijn
geest,
Zijn woest
woest vertoon
vertoon hem
hem zwak
zwak maakt
maakt naar
naar de geest,
23
Zo
23
Zo vrees
vrees ik
ik trouw,
trouw, vertrouwen,
vertrouwen, en ik spreek
As on
an uppafect
'sppeefecsacto,
actoron
on th.
the stag.
stage
'
'
d
'
b"
"
I'
1'...1
As
Who with his feu is put beside his pert,
D
e ntus
nIet die
Ie bij
IJ mijn
mIJn liefde
IelUe past,
WhoW>thbnfeunputbesulehup"t,
De
ritus niet
past,
slung ,.;plete
repletew>th
with too
too mueb
much "ge,
rage,
0e some
fierce tlung
'
1
'
l'
k
"
k
0.
som. De",.
Whose strength's abundance weakens has own heart ·
D
e kkracht
rac h t van eigen
eIgen liefde
lelde maa
mIJ week,
wee,
wbosesuengtb'ubundmo.w,u""bnownh."t,
De
maaktt mij
S0 I,I, for
for feu
few of
of trust,
trust, forget
forget ta
to say
say
•
Sa
The P',feet
perfect ",.mony
ceremony oflove's
of love's nte,
rim,
De macht ervan is
IS een te zware
zware last.
Tb.
last.
Andin
in nune
nine own
to decay.
decay,
'k schnJ
"f'
h
k
' O'en:bugedwithb",denofmm.ownlove'snught,
And
own love's
love's strength
strength seem
seem ta
D
O'erchaeged with burden of mane own love's might.
at wat ik
1
ZIC
dan
we
spre end toon,
Dat
schrijf
zich
danI
welsprekend
toon',
0, let
"
h
al
0,
let my
my boobs
book. be
be then
then the
tb. eloquence
eloquence
'
b
d
D
And dumb
presagers of my spoakuog breast
e stIlle
0 e van
arten ta
Andd
...bp=gersofmy.pookmgb"
...,.
De
stille bode
van mIjnS
mijns harten
taal
Who plead foe love and 1004 for recompense
Die meer om liefde
liefde smeekt
More than that tongue shat more hash more expressed.
smeekt en
en zoekt
zoekt naar
naar loon ;::,~~i:\tt::~L";'~~~:=hm':;exp"..oo,
hash wnt
writ
"h
h a l o .0, learn
leam to
ta read what
what silent
ulent love bath
Dan van mijn
mIJn tong
tong het
et veel
veel verteld ver
a,
Toh."wstbeyesbelongstolove'sfin'Wlt,
To hear with eyes belongs to love's fine wu.
verhaal.
0,
leer wat
wat liefde
liefde zwijgend overbriefde:
O, leer
overbriefde:
Horen met 't't oog
oog hoort
hoort tot
tot de
de kunst der liefde.
liefde,
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34
Waarom liet je mij uitgaan zonder jas
En had je mij een mooie dag beloofd,
Waarna 'k door boze wolken werd verrast
Wier kwade damp mij van jouw glans berooft?
Je breekt weer door, maar dat is niet genoeg:
't Droogt op mijn nat gezicht de tranen niet,
Zo'n balsem dankbaar zijn ware te vroeg,
Die wel de wond geneest maar niet het leed:
Je schaamte biedt geen troost in mijn verdriet Mij blijft toch het verlies, al toon je spijt:
Berouw van wie misdreef verlicht nog niet W hY wwt
u~ thou pronuse34such a L~
OQuteous aay
Het kruis gedragen van een zo zwaar feit. Ta
And make me tta,,! fo<th WIthout my dook.
let base clouds ertake me m my way.
Maar parels ziJ'n de tranen van J'e liefde , 'Tu
llidmgthyb<averymthe"rotteo,moke?
not enough that through the dond thou break,
Een riJ'ke mediciJ'n voor wat miJ' griefde. To
d'l'the "m on my "onn-be.teo &ce.
For no man weU of such a salve cm speak
,

0

That bew the wound and cures not the dlSgrace :

Nor ean tby marne glve phyuc to my grlefThough thou repent, yet I have still the loss :
The otfend.er's sorrow lends but weak rehef
Ta hnn that hem the strong otfence's 0'055.
Ab. but those tean ue pearl wluch thy love sheds.
And mey are tlrn and ransom all til deeds.

36

Ik geef het toe, wij tweeën moeten twee zijn,
Al is, ondeelbaar, onze liefde één:
Daarom moet ik de smetten die mijn deel zijn
Verduren zonder hulp van jou, alleen.
Onze twee liefdes leven voor elkaar,
Let me confess Wt wc two must he twain.
Onze twee levens zijn, met pijn, gescheiden,
AlthougbournndMdedlov..."one,
So sbUl these blots tbat do Wlm me renw.n,
Wat niets aan liefdes eendracht afdoet , maar InWrthoutthyhelp.bymebebomealone.
two loves there is but one respect.
Ons vaak• gebrek .
aan.liefdes
vreugd doet lijden. Thoughinourlivesasepuahlespite.
,
Wluch thougb it alten nodove', sole dfec"t.
Ik kan nIet openhJk met JOu verkeren,
YetdothitS\'alrweethoun&omlove·,delight.
.. .
.
.
I may not evennore acbowledge thee,
Opdat mIJn tneste schuld met JOU belaadt,
Lestmybewail!d guiltthould do thee dwne.
"'lor thou wUb public kind.ness bonour me,
mag
miJ' openliJ'k niet eren ' B u
Unleos thnueoke that honour &om thy name.
J OUW goedheid
••
-.
t do
IQ: Ilove thee in such sart
Omdat mIJ wel te doen JOuw eer verraadt.
As. thnubeing ........... is thy good report.
Doe 't niet - zo groot toch moet mijn liefde zijn:
Het gaat mij om jouw naam, want jij bent mijn.
0Ul'

!lOt
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40
Neem al mijn liefdes,
liefdes, neem ze, liefste
liefste vriend:
vriend:
Wat heb je meer dan wat
wat je al bezat?
bezat?
Geen liefde,
liefde, liefste,
liefste, die
die de
de naam
naam verdient;
verdient;
AI
mijn was
was dijn voor je ook
ook dit
40
Al 't mijn
dit nog
nog had.
had.
40
Als je
je mijn lief wilt
wilt nemen voor mijn liefde,
Als
liefde, Tokeillmylov<s,mylove,yea,tokcthomill:
' t goed,
d ,om
.. liefde
I' fi'.J Iee tit;
What bast thou thon mo", than thou ba<ht bdOre ?
IIsS 't
omd
dat 'JJe
je van mijn
` "y°"`h`it'ho»""ØØØ"'
goe
mIJn
Nolovc,my
, ~haet thou
ehou ma
wpt_lovc
ym tcae lovee.n;
nll ;
my10bvvc~,tb>
~
No love,
g
J Ie ue leeft;
All mine wao tlune hefore thou ba<ht tlris mo"'.
..
b
bI"
ti
I
.
.
I
f
.
fi'
.
J
All
V
Verwijtbaar
als Je
je Jeze
jezelf ontne
ontriefde
ø Ø ØmŸιo ,;,""'
erwiJt aar blijft
IJ tas
ue
Theu,uïwmylovethoumylovc=iveft,
Ι t , hi" hwethoumes~;
b
' van wat Je
. zelf
If'
ti
!anno.bbmetheefOtmylovcthouusest;
D
Door
'tt fel
niet
oor 'fi
elbezit
ezlt
nIet geeft.
gee
ButyethebWned,lfthoutlrislClfdecciv
...
Hui y~ be bιamed, ~f ehou thé s<lf dØ'm
Jje ze
g t. I"O'b~am
thef,
By wUful_
wdE
iνe
thυ
·
f
I'
d'
f
By
offwhatthgentle
what thy..lf tcfiuest.
Ik zal
roof vergeven,
lieve
,
di
ef
Z al Je
leve
Ie,
!dofOtgivcthyrobbety,gentletbief,
gentk
eh~~f,
t~y
~obb~ry,
~
I
do
b~gív~
Jje roo
g
· h
" armoe
d
" af;
f·
Although thou steal thee ill my povetty ;
AI
Al roof
armoede
Α`h°"~
~°"Imows,
Øhα
myp
roo f Je
eelmijn
mIJn
e mij
mIJ
Andyet.loveknows,ttis
~ov~
~t ~a agwttetgnef
g~aØrgrie
grieff
Jje heel
J a ,
yam.l°°"`tt°"g
TMdoLasaviomg=e,inwhomillillweUthows,
`h>, hz"sh"iw"mmy.
fi'
.
J
h
h
I'
f
Tobeatlove',wrongthanhate',lmownmjury.
·
E
IIe ue weet
En
n liefde
weet,, het
et onrecht
onrec
t van een lief
Ie
υΡavíouι grams, ø whom all íll well Øw~,
L
Is,
meer dan
dan haat
haat vermag,
vermag, de
de zwaarste
zwaarste straf.
straf. Killmewithspites,yetwcmustnothefoes.
Is, meer
Jouw wulpse
wulpse gratie
gratie staat
staat elk
elk kwaad
kwaad zelfs
zelfs goed,
goed,
al drink
drink je
je ook
ook mijn bloed.
bloed.
Wij
Wij haten niet, al
btυΡ

62
62

Sin of tolt-dove p
soul,
62
62
sin there ú no o'o"dy,
lt 't so gmmo
••
face w o
touthufsuchatoum;
No
Van zondige
zondige zelfliefde
zelfliefde is mijn
mIJn blik,
blik
d br my>e,εØOτthι= do dodo'
•
• ••
••
'
Ιω
A~
[
>U
oeh~rs
m
zU
worth~ s~ØU~~.
MIjn
Ziel mijn
mIJn hele
hele lijf
lIJf bezeten
As I illotbeninillwotthssunnount.
Mijn
hele .
ziel,
bezeten,
'oho" my
my glass
glo"shows
shows me
me mysclf
myulf mdeed.
indeed,
Hut when
••
'
•
•• ' •
But
pØ~thtatmed=thin.",
hamdchο
ZIJ
zIch
Ik
Beatedandchoppedwithtannedantiquity,
in mIJn
mijn ik
Zij heeft
zich
zo gegrondvest In
qute contrary
Øt ιυΡy II read
""'I :
•
••
Mine
self~lovc
Mit" own
o"' tuf
-loveqwte
ty_
SelI: m zelf-Iot;"g,
Dat niets
mets mij
mIJ deze zonde doet vergeten.
Self,solClf-loving.wCtCiniqmty.
vergeten.
Ti' thee, my!eU: that fot my..lfI p<aise,
..
..
f
.
I
'TiJ
my
`~
ttØ
'hÝ&
een,
lIjkt
mIJ,
hee
t
een
prettIger
ge
aat,
Paintingmy
age
with
beauty
ofthyda}".
Geen, lijkt mij, heeft
prettiger gelaat,
G
Geen haalt bij mijn volmaaktheid
volmaaktheid naar den lijve.
lijve.
Dat ik elks
elks waarde
waarde ver
ver achter
achter mij
mij laat,
laat,
Is hoe
het best
best mijn
mijn waarde
waarde kan omschrijven.
omschrijven.
hoe 'k het
Maar als
als mijn
mijn spiegel
spiegel mij
mij —
- door ouderdom
Getaand, verweerd,
verweerd, gegroefd
gegroefd —
- toont
toont hoe
hoe ik
ik ben,
ben,
Dan slaat
slaat mijn
mijn liefde
liefde voor mijzelf
mijzelf snel
snel om:
om:
Was liefde
liefde voor een zelf
zelf dat ik slecht
slecht ken.
't Was
ken.
Jij, tweede
tweede zelf,
zelf, was
was van mijzelf
mijzelf de
de vreugd,
vreugd,
Mijn jaren vleiend
vleiend met jouw
jouw pracht en jeugd.
jeugd.
Sin of self-lO"1e pouesseth
oumeth all mine
mine eye.
eye,
pυΡt ;
And ill
aU my
my soul, and
o"dill
allmy
m evety
eωευ part
And
And
for thú
this sin there is no remedy.
Ø fo'
It u so grounded
O1ymy
hem.
dedmwud
mwud1n m
Ø.
mj u,
Metlunks
Methmhs no
"o &ce so grac:iow
"isú ast' mine.
shape so um,"o
Noshapeso_,uottuthofsuchaa:ount;
And for mysd{ mine own worm do de6ne

«ut'

189

66
Moe van dit al roep 'k om de rust des doods;
Grootheid zie ik als bedelaar geboren,
66
En 't minste niets opgetuigd als iets groots, ~~::I:~!:;!",:~;::hl'ry,
En 't zuiverst geloofJ'ammerliJ·k afgezworen, Andn<edynothmgtnmm<dmJolhty,
And ....... Euth ......ppdy funworn,
En gulden titels smadeliJ'k misbruikt,
Andglld<dhonourdwndûUym"pl"cd,
And nwdcn vutue ",ddy Krumpel<d,
And t.p..""-,, wrongfuIIy mogneed,
E n maagd e1IJ··ke eer rauw gesch 0 f'CleeI1d ,
Andltrengthhyhmpmg ....yduablcd,
En kracht door kreupele overmacht gefnuikt , And
art made lODgUe-tKd hy authonty,
And fOIIy, doao...hke, controllmg ......
En echte deugd bedriegelijk onteerd,
~:~~::!i==:=
En kunst door het gezag monddood gemaakt , Save
TmdWlthall.h
...,from thcICwouldlbegon<,
that to me, Ileavc my love aIone.
En dwaasheid die vernuft pompeus bepraat,
En simpele trouw als simpelheid gewraakt,
En goed als knecht van oppermachtig kwaad:
Moe van dit al ging ik het liefste heen,
Maar als ik stierf, liet ik mijn lief alleen,

129
Verspilde geestkracht in een poel van smaad
Is lust als daad; en tot de daad is zij
Mijnedig, moordziek, bloedig, vol van kwaad,
129
Rauw, trouweloos, extreem in barbariJ·.
Tbc ClpCDIC of spint m a waste of shaJJle
Amper genoten of meteen veracht,
~~::,u~nIl~::ofblamcl
Redeloos nage1aagd
en na 't bezit
S...gc,catrclD<,rude,aue~_"tnut:
;j
Enjoycd no """'"' but dc.pOOI Kmght,
Ook redeloos gehaat, als aas dat wacht
~~:=~~~.::
Op wie het vreet en z6 diens brein verhit On
purposcludtomakethctal=mad,
Mad ut punwt aod m posscmon
Dat J·agen én bezit tot waanzin leidt,
Had,havmg,andm..-"'
Ahlm prooi; and provcd. ......
a'"'Ycxncmc:
wo.,
Extreem, bezeten, in bezit en jacht.
B'!lid:..z~~~~,.:,::::;._wcII
De daad is zaligheid, maar laat slechts spijt,To ..... th<h..venthatlcod.mcn., .... hdL
En droom blijkt wat als vreugde was verwacht.
Geen die - al weet de wereld dit zeer wel De hemel schuwt die voert naar deze hel.
50.
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132

Thmc "l"" [love, ond they, u pityiq ....
Knowing tby heart tormentl me wu:b dudam.

Haft put on black ancIlovmg moumtft be,
'k Bemin je ogen die vol meelij zijn,
Loobng wuh pretty ruth .pon my pua.
And truly
che DlOIIdIl(I:
ofheaven
Wetende dat je hart mij wreed wil honen, Better
bccoma tbc IPY cbceb ofthe cast,
Nor that 6dJ.
dw: 1IIhcn tbc even
Zijn ze in 't zwart, alsof ze voor mijn pijn Doth half dw: r)«y to me 1Obel' welt
}" tbo.. _ .......... "l"" booome tby 00.
Innige rouwen zoete deernis tonen.
O. let It tbm .. weil bc.em thy he,n
Voorwaar , de ochtendzon aan 't firmament Tomo~Ii>r
.... Äaoe .......... dotbth",g...""
And owt tby puy bb 111....., put.
·
. d
"
"
ThenwillI
~boneIf hlack,
S lert
met
e gnJze
wang van , t oosten meer,
And.nthey6:thatthy~onlaok.
Ook doet de sterke ster die avond brengt
Het doffe westen veel, veel minder eer
Dan jouw rouwende ogen je gelaat.
Ach, moge 't dan betamen dat om mij
Je hart ook rouwt, daar rouw je zo goed staat,
Dat ieder deel van jou vol meelij zij.
Schoonheid zelve is zwart, zal ik dan zweren,
Onooglijk allen die jouw kleur ontberen.
DOt

AID.
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Poor IOUI. tbe centre of my smfUl earth •
. . . dae rebel powers that thee array.
Why dost tbou pine WlWn and suffer cIan:h,
Pumintl thy ..twartl walIs 10 co.tly gay'
Why 10 brge _, hoving 10 .hort .1_,
Doot thou upoIl tby fadmg tnaIISion .pond ,

Spil van mijn zondig stof, povere ziel,
Door die rebelse krachten zwaar belaagd,
SbaU wonns. mhenton of tb eXCCII,
Wat honger je en dorst je binnen, wijl
Eat up tbr charge' u tm. tby body', end '
TLa.: soul, bve thou upon tby ICl'Ylnt'.loa,
Je buitenkant zo bonte opsmuk draagt?
And let thu pine '" 'gp.... thy store ;
Buy tenns di.... in oeIIiac - . of ohoa,
Zo veel besteed aan een zo korte pacht,
Withm he Ccd. _ _ he zidl ......... :
So shalt thou (eed
dc.th. tbaI: W. men,
Terwijl je woning al verkommert? Zal
And death
dead. ~'I ~ more dymg then.
De worm, als erfgenaam van al die pracht,
Zich ermee voeden? Komt zo 't lijf ten val?
Ziel, leef dan maar van wat je knecht verliest,
Hoe meer hij lijdt, hoe meer jij goed verzamelt;
Koop eeuwigheid met tijd die je verkwist,
Voed 't binnenste, de buitenkant zij schamel.
Voed je met dood, die zelf op mensen teert;
Wanneer dood sterft, is er geen sterven meer.
GD.
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OD.

(Vertaling Bert Voeten)

18
Zal ik je spiegelen aan een zomerdag?
Verrukkelijker en milder nog ben jij,
Meiknoppen gaan in stormweer overstag,
De pachttijd van de zomer ijlt voorbij,
Soms straalt het oog des hemels veel te straf,
En dikwijls derft zijn gouden aanschijn vuur,
En al wat bloeit legt eens zijn schoonheid af,
Door 't lot of door de grillen der natuur,
Maar jouw volstrekte zomer neemt geen eind,
Het is jouw schoonheid die hij nooit ontbeert;
Noch pocht de dood dat je in zijn rijk verdwijnt
Als jij in eeuwige strofen triomfeert,
Zolang nog iemand ademhaalt en ziet,
Zolang leeft dit, en leef jij door dit lied,

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons nóg een nieuwe vertaling van Sonnet 18, afkomst.g
van NOS-vertaler Ywan von Dewall:
,8

Shall I compare thee to a swnmer's day?

18

Thou art more lovely and more temperate:

Rough wmds do shake the darbng buds ofMay.
And summer'slease bath all toa short a date :

Zal 'k u bezingen als een zomerdag?
Gij zijt bekoorlijker en inniger:
Ruw weer toch schudt de ranke meiknop af
En zomer vult zijn volle tijd niet meer;
Weleens te fel kan 't hemels oog dan zijn
En vaak verdwijnt zy'n goud uit het gezicht,
En eens loopt elke pracht in pracht ten eind,
Door 't lot of wending der natuur ontwricht:

Sometlme toa hot the eye ofheaven slunes,

And aften u lus gold complexIon dunmed ;
And r:very &ir Erom tur sometunc: dechnes,
By chance or nature's changing course untnmmed.
But tby eternal summer shall not fade,
Not lost possesSIon of that &ir thou ow'st ;
Nor shall death brag thou wander'st in lus shade,

When m etermllines to time thou grow'st :
Sa long as men cm bteathe. Ot eyes cm sec.

Sa long lives dus. and dus gives Me to thee.

Maar uw verheven zomer eindigt nooit,

Noch wordt de pracht die hij bezit bedreigd,
Noch bralt de dood dat hij zijn schaduw tooit
Als ge in verheven regels tijdwaarts stijgt.
Zolang de mens nog ademt, ziet of hoort,
Zolang leeft dit, en hierin leeft gij voort.
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Moerasbloemen
j. Slauerhoff*
(Vertaling Hans van Straten)

Serenade van de terugkeer
Eindelijk kan ik je kussen,
mijn koorts aan je wangen koelen,
mijn handen en lippen tussen
je borsten laten woelen.
Ik was verliefd op eilanden
vol onnoemlijke heerlijkheden,
waar men op warme stranden
zich blootsvoets kan vertreden,

SERENADE DE RETOUR
Enfin Je halse ta Joue,
EIle est dauce à ma nèvre
D'attente. et mes lèvres )ouent

Avec ton setn et tes lèvres.

J'étaJS amoureux des iles
Aux déltces tnnombrables,
OU l'on va pleds nus, les chevllles
Batgnées dans I'eau ou Ie sable,

lagunen langsgaan waar
inheemse schonen verblijven,
die heel de dag onvervaard
visvangst of liefde bedrijven.

Le long des lagunes ou

Vlvent

l.es ménsses, tout Ie JOur
Dans I'eau, malS Jamats 01S1ves:
Elles y font la pêçhe ou I'amour.

Les palmes sant SI voluptueuses
Que la bnse la plus vagabonde

Zo weelderig zijn daar de palmen
dat de wind van geen wijken weet,
in hun wuivende blaadren blijft talmen
en zijn reis om de wereld vergeet.

ûrcule et rêve autour d'e1les

Et oublie Ie tour du monde.
Je oe veux pas d'autre pon
Que ton étremte, Je SUlS
Venu vers

ou

Nue dans la

tu dors,

nUlt.

'k Wil geen andere haven dan
jouwarmenpaar, ik tracht
te raden waar ik je vinden kan,
naakt in de nacht .
• Onder de Franse gedichten van J. SlauerhoJf, aanvankelijk verzameld in zijn bundel Fleurs de marécage, later onder deze titel als afdeling opgenomen in het Verzameld werk, bevindt zich een negental dat
volgens mededeling van de dichier rechtstreeks in het Frans is geschreven, dat wil dus zeggen zonder dat daaraan
een Nederlandse tekst is voorafgegaan. Van die negen heeft Slauerhoff er één, Le galérien, zelf vertaald
(Op de galeien). Een ander, Imprudence, is een bewerking van een gedichtJe van WE. Yeats, The
mermaid. Resteren zeven gedichten, die men hier vertaald vindt. Deze vertalingen maken deel uit van de
tweetalige uitgave Fleurs de marécage / Moerasbloemen, die komend najaar verschijnt bij Nijgh &
Van Ditmar. (Vertaler)
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Strofe voor een gelovige
gelovige
Mijn lief, jouw Venusheuvel blijft mij lokken,
lokken,
die sluimert in het donker, overtrokken
met zijig mos.
mos. In onze
onze liefdesnacht,
als alles
wacht,
als
alles slaapt,
slaapt, jouw
jouw God
God ook
ook niet
niet meer wacht,
richt heel mijn leven zich op jouw geslacht,
dat ik zacht streel...
streeL .. Huiver!
Huiver! Opwinding!
Opwinding! Schokken!
Schokken!
SIXAIN
SΙΧΑIN POUR UNE CROYANTE
Comme
montagne de
Vénus m'est douce.
dauce.
Comme ta
ta montagne
de Vénus
dans l'ombre,
l'ombre, elle
die est
est couverte
couverte d'une mousse
mousse
Elle
Elle dort dans
et d'hyménée
d'hyménée
Soyeuse.
d'amour et
Soyeuse. Dans
Dans les
les nwts
nuits d'amour
Quand
DlCU nom
nous aa quittés,
qwttés,
Quand tout
tout dort,
dort, quand
quand ton
tin Dieu
vle dans ton sexe
concentrée,
Ma
Ma vie
sexe s'est concentrée,
Que
Que je
Je uresse...
careSse...Farssoaal
Fnssons IElas
EIansl ISecousses
Seoousses I

SIMOUN
SIMOUN
Tu
toute seule.
seule. Le
oouvre de
sable
Tu dors toute
Le temps
temps te
te couvre
de son sable
Comme de
de sa
sa propte
propre Image:
image: un
un tiSSU
tissu gris
Comme
grlS instable;
mstablei
Ton corps
est couvert,
rouvert, seulement
Ton
corps en est
seulement res
tes deux
deux sems
seins
serem.
Dardent
regard flxe
Dardent un
uα e[egard
fixe dans
dans 1'horu:on
l'bociznn serem.
Le
retoume sut
ses pas.
pas. Il
n froisse
frOlSse
Le vent
vent retourne
sur ses
L'Erugme
ses grandes
grandes muas
mams distraites.
dIstraltes. L'Angoisse
L'AngOlsse
L'flmgme de ses
Rempilt
Remplit l'espace
l'espace Jusqu'aux
jusqu'aux étotles.
étoiles. Elles
Elles tombent
tombent
En
larmes br61antes
tombe.
En larmes
brblsnres etet lourdes
lourdes sm
suc ta
ta tombe.
Quel
rueu pleure,
pleure, au
plus profond
prafond des
des nues,
nues,
Quel dieu
au plus
QU'll
connue, jamais
jatnalS assez
assez connue,
connue,
Qu'il t'a
t'a connue,
Qu'u
vue nue,
fiUe, mus
malS jamais
)amals assez
assez nue?
nue?
Qu'il t'a vue
Le
retourne, déchire
déchlre ton linceul,
hnceul,
Le vent eetourne.

T'embrasse,
restes aussi
aussi seule,
seu1e,
rambmssp te
in frÓle.
feble , tu
tu restes
Dans
désert en
rut, aussi
aUSSl rigide
rIgIde
Dais le désert
ea ut,
Et
frolde que
tune dans
dans le
Ie ciel
ad vide.
VIde.
Et froide
que la lune

Woestijnwind

Eenzaam slaap je, de tijd heeft
heeft je bedekt
met zand, zijn
zijn evenbeeld.
evenbeeld. Zo
Zo lig je uitgestrekt
onder een vluchtig weefsel,
weefsel, slechts
slechts je
je borstenpaar
borstenpaar
gewaar.
wordt met een strakke blik de horizon gewaar.
De wind keert
hij plukt
keert op zijn schreden
schreden terug,
terug, hij
stuk.
met zijn verstrooide
verstrooide handen
handen 't Raadsel stuk.
Angst
Angst vult
vult de
de ruimte, sterren vallen af
als brandend hete tranen op je graf.
graf.
als
En welke
welke god
god die door de wolken joeg,
klaagt
gaf, maar nooit wat hij je vroeg,
vroeg,
klaagt dat jij
jij gaf,
zag, maar
maar nooit
nooit naakt
naakt genoeg?
genoeg?
dat hij je naakt zag,
De wind keert om, scheurt
scheurt je doodskleed
doodskleed uiteen,
uiteen,
kust je en streelt je, toch
toch blijf
blijf je alleen
in een woestijn
woestijn vol
vol bronst,
bronst, onaangedaan
en koud als in het leeg heelal
heelal de
de maan.
maan.
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Ik wacht
wacht de
de genadestoot,
genadestoot,
Ik
een golf,
golf, een klip
klip op de kust.
een
Dit is
is mijn enige
enige lust:
Dit
gevaar dat
dat over
over mij
mij komt
komt
het gevaar
in een
een bedwelmende
bedwelmende dood.
in
mijn ziel
ziel is alles verstomd,
In mijn
felste aanranding
ondanks de felste
aanranding..
Ver weg waagt de wind een landing.
... Ver
't Is de vrouw op aarde die ons voortjaagt,
't is de zeewind die ons uitdaagt
J'attends Ie
le coup
coup de
de gdce,
grise,
]'attends
Une lame,
lame, un
un bnsant.
bπΡsanε.
Une
en de branding.
~l
C'est la seule
νοluρεe,
C'est
seule volupté.
Le plus grand danger,
danger,
Le
Qui
QUI

tue en grisant.
gnsant.

dans !'àme
rime
On aa la paix
p:ux dans
les plus
plus violentes.
Malgeé les
les caresses
caresses les
Malgré
vIolentes .

. .... Sur
Sut une
une côte
cóte lointaine
lOlntame 11ιl vente.
vente.
C'est la
lu femme
sur terre
C'est
femme SUt
teue qui
qw nous
nous tourmente,
tourmente.
C'est Ie
le vent
vent de
de la mer
eest
met qui
qw nous
nous tente,
tente.
Et la
la lame.
lame.

Adieu
Meeuwen
Meeuwen rusten op zee
als
als paarlen,
paarlen, aaneengeregen
op een kleed
kleed van groen fluweel.
fluweel.
De
De golven
golven breken
breken tegen
tegen
ADIEU
ADIEU

de
liefde begon.
de kust
kust waar mijn liefde
begon.
Daar stapt zij
zij weg
weg onder
onder 't lover,
lover,
fluwelen japon
zij
zij draagt
draagt een fluwelen
japon
met
met een
een parelsnoer
parelsnoer erboven.
erboven.
Nooit,
Nooit, nooit
nooit keer
keer ik
ik bij
bij haar
haar weer.
weer.
De
nevels verdwijnen.
De zee
zee gaat
gaat in nevels
verdwijnen.
Nooit,
...
Nooit, nooit
nooit keer
keer ik
ik bij
bij haar
haar weer
weer...
Zee,
Zee, voeg
voeg uw
uw leed
leed bij
bij het
het mijne.
mijne.
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Des mouettes
mouettes reposent
reposentSut
sur lala met
mer
Des
Commeun
un collier
collier de
de perles
perles
Comme
vea.
Sur une
une robe
robe de
de velours
Sur
velours vert.
Les lames
lames défedent
déferlent
Les
amour
où mon
mon amour
elite ou
Contre
Contrelala cöte
S'en va
va sous
sous les
les ramures.
S'en
ramures.
une robe
gobede
de velours
velours
porte une
Elle
Elle porte
gorge pure.
pure.
Et des
des perles
perles sur
sur sa
sa gorge
Et
retour,
Jamais,}amaiS
JamaisneneVlent
vient Iele retour,
jamats,
Lamer
merse
se cache
cache sous
sousune
une brume,
brume,
La
ne
vient
le
retour..
Jamais,
damais
JamalS, Jamals oe vlent Ie retour
••
Mer,confondons
confondons nos
nos amertumes.
amertumes.
Mer,

Complainte
Leeg zijn
zijn de
de zee
zee en
en de
de nacht,
nacht,
Leeg
nergens een
een ster te
te bespeuren.
bespeuren.
nergens
verzacht,
Mijn leed is nooit verzacht,
ik laat mij
mij slapend meesleuren
ik
als een
een stuk
stuk wrakhout
wrakhout in
in 't't duister.
duister.
als
Toch heb je mij eenmaal bevend
van hartstocht toegefluisterd:
toegefluisterd:
`Alleen voor
voor jou
jou wil
wil ik
ik leven.
leven.''
'Alleen
COMPLAINTE
COMPLAINTE

En: `Wat
En:
'Wat ook gebeurt, ik blijf
niemand dan jou
jou begeren.'
begeren.'
niemand
(Ik kan je keus
keus niet waarderen,
maar ieder zijn tijdverdrijf.)
En: `Jij
'Jij zoekt
zoekt het Gulden Vlies,
alsof je
je dat
dat vinden zou!
zou!
Helaas, zo
zo verdoe ik mijn leven
met jou (dat God
God je
je vergeve)
vergeve) —
voor anderen ben ik niets
jou: een
een vrouw.'
vrouw.'
dan venijn,
venijn, voor jou:

`Kom mee, ik weet een verlaten
'Kom
landhuis, op
op een
een wei
wei in het bos
gooien wij
wij onze zinnen los,
spelen wij
wij nimf en
en sater,
naakt of verkleed, als gingen
wij
rond in bizarre dromen;
wij rond
dromen;
daar za
zal ik
ik tot
tot je
je komen,
komen,
Eva's lied voor je
je zingen.'
Alles blijft
Alles
blijft eender,
eender, de stromen
drijven mijn lichaam opzij.
De zee heeft wraak genomen,
sluit mij
mij in en vernietigt mij.
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VIdes
Vides lala mer,
mer, la
la nuu,
nuit,
Nulle
une étoile.
étode.
Nulle part
part une
Men mal
mal n'
n'est
Mon
est lamais
lamals guén,
guéri.
Je
sous la voile,
voIle,
Je dors
dors sous
Je
SUIS une épave
épave peedue.
perdue.
Je suis
Pourtant
fms,
Pourtant tu
tu rn'as
m'as dlt
dit une fois,
HaIetante,
Haletante, éperdue:
éperdue:
„Jr veux
veux vlvre
vivre POll!
ροuτ tal."
tui."
"Je
Et:
fallalt choisie
chOlS1!
Es: "S'11
S'il fallait
Je
cholslrals -— tal."
Je choisirais
tοι."
(Jr n'approuve
n'approuve pas
pas ton
Oe
ton Ch01X,
choux,
À chacun
chacun son
son lOlSU.)
loisir.)

Et • "Tu
Et·
cherches la
„Tu cherches
ln TOlson,
Toison,
La
conclamne.
Lu Ratson
Raison te
te condamne.
Et
me donne
donne
Et POU!
pour ça
ça Ie
e me
À tOl
tοι (Dleu
À
pardonne 1) -—
(Dieu te
te pardonte1)
Pour les
Pour
poISOn,
les autres,
autres, venlo,
venin, poison,
Pour
seul, une femme."
femrne."
Pour tOl
tot seul,
"Dans
Dans les
les bOlS,
bois, dans
dans un
un pré
pré
Ven
se cache
cache une
une maison
maJson ;aune.
laune.
Vert se
Là,
gré,
L#, nous
nous vlvrons
vivrons à3 notte
notre gré,
Jouant
faune,
Jouant nymphe
nymphe et
et faune,
Ou
nus, eu
ou déguisés
dégulSés
Ou nus,
En persueasages
personnages de
derêve;
ewe;
Là,
Je chantenl,
Li, R
chanterai,
Sans
Sans paroles,
paroles, la
la chanson
chanson d'Eve."
d'Eve."
Rlen
changé.
Rien o'a
n'a changé.
Rotte hors
Je fiotte
race;
hors la
la race;
La
s'est vengée,
vengée,
La mer s'est
M'a
reprls et
et m'efface.
m'efface.
M'a repris

Erynna tot Sappho
Sappho
Jouw strelingen
strelingen behagen mij,
als ze zijn.
zo
zo teer en vruchtloos als
zijn.
Kom zacht, kom zachtjes
zachtjes naderbij
naderbij
om met je vingers van satijn
weven langs mijn jongenslijn
te weven
huiver van vreemde makelij.
makelij.
strelingen behagen mij,
Jouw strelingen
teder en vruchtloos als ze
ze zijn.
zijn.
manlijk ook de schijn,
Sappho, hoe manlijk
hoe breekbaar Liefdes
Liefdes heerschappij,
wij
ik heb je lief,
lief, ach laten wij
nog wat
wat in Eros samenzijn.
Jouw strelingen
strelingen behagen mij.
mij.

ERYNNE
PRYNNE A
A SAPHO
SΑΡΗΟ
les attouchements
attouchements
J'alme
J'aime les
Teès tendres
tendres et stériles.
Très
stértles.
Va
doucement, va doucement
doucement
Va doucement,
fJlent
A
vee tes
dOlgts de tisseuse
tlsseuse qw
Avec
tes doigts
qui filent
Un
dans
Un chaud
chaud fnsson
frisson Ie
le long
long et
et dans
Mes
nuèvres etet S1
puénls.
Mes membres mmèvees
si puéeils.
Talme
attouchements
J'aime tes attouchements
TTendres
endres et stériles.
stérues.

Sapho, Je
le t'aune,
t'aime, bien
Sapho.
blen que
que vielle,
vtr11e,
Blen
Amour puissant!
pUlssant !
Zhenque
que tu
tu bnses,
brises, Amour
Reste,
heure tranquille
tranquille
Reste, veux-tu,
veux-tu, une
une heure
commun enlacement.
enlacement.
Dans
Dans un commun
J'atme
attouchements.
J'aime tes attouchements.

SEPARATION
SEPARATION
"Embrasse-mOl,
„Embrasse-moi, mes
mes lèvres,
lèvres, mes
mes yeux,
yeux,
alme "
Ma
Ma pOltnne
poitrineest
esten
en feu,
feu,Jele t't'aime"
Amsl
Amsi dans
dans une
une heure
heute cl'adleu
d'adieu
Ma
VOIX eupmrant
expltalt dans
Ma vola
dans mon
mon ime
base
Je
resplrer, comme
Je n'05115
dosais respirer,
ramme un
un morlbond
moribond Je
le contemplaJs
contemplais ton
ton
vIsage.
visage.
La
La mer
mer de
de l'oubh
l'oubh va
va s'ouv[lr
s'ouvrir entte
entre nous,
nani, malS
mais de
de ses
ses eaux
eaux
lwsantes
luisantesetetsombres
sombrestour
tourài tour.
tour, dIe
elle émerger1,
émergera, solell
soleil de
de
mes
lune de mes
mes nuits.
nults.
mrs Jours,
eues, lune
Contre
ses lames
lames les
les plus
plus hautes,
hautes. ses
ses tempéies
tempêtes les
plus
Contentes
les plus
tourmentées.
encore
tourmentées, Jele clamerat
clameraique
que tes
tes étreJntes
étreintes sont
sont encore
plus
lus vlOlentes.
visdentes.
Quand ces
Quand
Q
ces lames
lamesseserefermeront
refermerontsur
sur ma
ma tête
tete submergée,
submergée, ce
ce
soleil,
coucheront ave<:
soleil,cene
cettelune
luneserecoucheront
avecmOl,
mai, dans
dans l'é[relnte
l'étreinte
de
abime Je
étremte.
de l'l'abtme
le sentlfa!
senest encore
encore ton
ton étreinte.

Scheiding

'Kus
mijn ogen
ogen —
`Kus mij,
mij, mijn lippen, mijn
mijn borst
borst is
is een
een laaiend
laaiend vuur.'
vuur.'
Zo
Zo hoorde
hoorde ik
ik in
in een
een uur
van afscheid mijn stem zieltogen.
zieltogen.
Ik durfde geen adem te halen, als
als een stervende
bekeek ik je gezicht.
Een zee
zee van vergetelheid zal zich
zich tussen
tussen ons
ons openen,
openen,
haar nu
nu eens
eens stralende,
stralende, dan
dan weer
weer sombere
sombere
maar uit haar
wateren zal zij
zij steeds
steeds weer
weer verrijzen,
verrijzen, zon
zon van
van mijn
dagen,
nachten.
dagen, maan van mijn nachten.
Tegen de hoogste golven,
golven, de heftigste
heftigste stormen,
stormen, zal
ik roepen dat jouw omhelzingen nog heviger zijn.
zijn.
Als
Als de
de golven
golven zich
zich sluiten
sluiten boven
boven mijn
mijn zinkende hoofd,
hoofd,
zullen
zullen die
die zon
zon en
en die
die maan
maan met
met mij
mij onder
onder gaan;
gaan; in de
greep
greep van de diepten zal ik nog de omstrengeling
voelen van
voelen
van je
je armen.
armen.
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Drie gedichten
Vlad Solomon *
(Vertaling Jan Wittem Bos)

Orde
Ik wilde mijn gevoelens in orde brengen,
ORDINE
In de oude stoffige bibliotheek.
Ik pakte een stofdoek
En veegde mijn medelijden af. ..
Am vrut si-mi
sentimentele În online.
Mijn haat lag helemaal uit elkaar,
In vemea bibliotrcl prifuiti.
Am luat cirpi de pral
En de omslag zat volledig los.
mi-am lCuturat
Ura mi-era complet desfäcuti,
lar copcr1:iIe ii alunecau.
Ik plakte hem zonder enthousiasme vast,
Am
rira tt.re de mimi,
Clei pc aceasta din unnä ÎmprumutaM:m.
Want ik had die toch maar geleend.
Disprrtul era cam Ikcolorat;
Lam mutat cu un raft mai sus,
Mijn minachting was een beetje verkleurd;
Sä IIC in plini luminä...
Tnstetea avea poule roase ...
Ik zette hem een plank hoger,
Mä uitasem prea des la cle
In ultima weme.
Zodat hij in het volle licht zou staan ...
I-am Khimbat locuI cu bucuna.,
Pc care am
intr-un colt.
Het verdriet had kapotte foto's,
Uibtà, nefolollti, nou.nout!
$i rnirosind a aJbastru.
A,a ml-am aranjat took sentimentele
Ik had er de laatste tijd
In bibliote<:ä.
Doar dragostea n-a putut ti gäsitä.
Te vaak naar gekeken.
Mi-am amÎntit ei vindusem nu de mult
Ca si pot cumpära
Ik zette het op de plaats van de vreugde,
Uo cxcmplar jcrpelit
De satisfactie.
Die ik in een hoekje vond,
Vergeten, ongebruikt, gloednieuw
En geurend naar blauw.
Zo heb ik al mijn gevoelens
In de boekenkast neergezet.
Alleen de liefde kon ik niet vinden.
Ik herinnerde me dat ik die niet lang geleden verkocht heb
Om een kapot gelezen exemplaar
Van de voldoening te kunnen kopen .
pUD

0

~i

mda~.

lipit~

0

gäsit~

0

• Vlad Solomon, wiens werk geen plaats meer vond in het vorige, Israël-gerzchte nummer, werd In 1951
geboren in het Roemeense Boekarest en emigreerde in 1970 naar Israël; hb' studeerde theaterwetenschappen
en tandheelkunde. Rb" schrijft poëzie en toneel, in het Roemeens en het Ivriet
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OPJNIA PUBL/CA

Publieke opinie

Am fost ano:stat in pbnä ,tradi,

Ik werd midden op straat aangehouden, ~~Îi;!~inlemelc
En opgesloten.
~o~:.::s:.U;~~~tl":agaOPINIE
Op mijn vragen kreeg ik geen enkel antwoord,
PUBLICA
Want zoals de hele PUBLIEKE OPINIE zei,
~!~'~m;!::j~=:'ÎntPácatele.
Wist ik zelf ook wel wat mijn zonden waren. !~;~o:::'::'''.:;;:-::':':-::~!'Ö~'UZM'
Amp"''',,'''.m,trigat,
· wer d 1'k b erec h t
S poed Ig
DMjuriul
..ö.....,clmuL
En op grond van talloze beschuldigingen veroordeeld.
Ik protesteerde, riep,
Maar de jury liet zich niet vermurwen.
Er verscheen alleen een verbaasde glimlach op hun lippen:
Hoe durfde ik me tegen hen te weer te stellen,
Tegen hen, de PUBLIEKE OPINIE?

In de gevangenis dacht ik diep over mijn daden na
En al snel gaf ik de anderen gelijk,
Want ze waren met velen en bovendien
Waren ze anderen.
Toen hebben ze mijn straf gewijzigd,
En vervolgens kreeg ik amnestie.
Ik werd benoemd in de jury der PUBLIEKE OPINIE,
Om een beschuldigde te berechten
~::'::;::::!,:::;~;..,:~I~:.?~,::t p,bu«
Die de spot met ons dreef,
Lo"OPINIEIPUBLlCE?
Met ons, de PUBLIEKE OPINIE,
Inincltisoan:amrdl::~~nclacelece
$i, curind, am dat dreptate celorlal,i.
H IJ.. protesteerde en sch reeuwde al s een ge k ,P,n""c~""umw.l.,i.apo'
Pentru ca uau al, •.
En deed alsof hij niet wist
~;:'~',;,::::::;;::~P<d'ap ...
Waarom hiJ' veroordeeld was
Am !o" n~m.t;njuriul OPINIEI PUBLICE,
Umund si Judec un mculpat,
Tot levenslange doodstraf.
:;::~ö~;:~J:jP~:.~t
Proksta ,i striga ca un nebuD,

Prdidndu·se ci nu ,tie
De ce a folt eondamnat
La moarte pc viatá.

Metafysica

Gisteravond verdwaalde ik op een marktplein
Waar ik de hele avond
Alleen gewandeld had.
Waarschijnlijk heeft iemand me gevonden
En verkoopt me nu per kilo.
Koop me niet, goede mensen!
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Asearä m-am pierdutîntr-o Plata

In care mi ptimbasem,
Singur,
Toatä DOaptca.

Probabil ei cineva m-a gäsit
~ i acum mi vinde la kilogram.
Nu ma cumpàratL oameni buni!

Aan de generaals van het jaar 1812
Marina Tsvetajeva
Tsvetajeva
(Vertaling Werkgroep
Werkgroep Slavistiek Leiden)
Leiden)
Voor SergeJ
Sergej
Voor
Uw mantels in het ochtendgloren
ochtendgloren
Woeien
Woeien als
als brede zeilen
zeilen uit,
Uw vrolijk rinkelende sporen
En stemgeluid,
Uw ogen vurig als
als briljanten
Hebben zo menig hart verleid,
oO gij,
gij, betoverende
betoverende franten
franten**
Van vroeger tijd!
tijd!
Steeds overwinningen behalend
Steeds
en op
op vestingwal,
vestingwal,
Op harten en
ieder slagveld
slagveld zegepralend
Op ieder
En op het bal.
Ge waart in Godes
Godes hand geborgen,
In moeders harte, kind'ren schier:
schier:
Vandaag nog korte broek en morgen
Al officier.
Nooit
Nooit deed een overmacht u beven
Zacht was
was voor
voor uu het
het hardste
hardste brood,
0,
meesters over
over eigen
eigen leven
O, meesters
Tot in de dood!
dood!
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Cepzen
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napyCa,
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'1H14
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H
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r000ca,
H
Ν
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--

ha
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cneR ι
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BpakTa
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BOOK
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none
none

Bac
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,nnaHb rocnOllHH
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H
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cepRΑe MaTepH,
ΜaTepH, -- B"Iepa
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vertalers hebben
dat ongeveer
ongeveer
*• De vertalers
hebben hier
hier het
het Russische
Russische woord, dat
'dandy' betekent,
betekent, vernederlandst.
vernederlandst.
`dandy'
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VOORWOORD
Dit Herfstnummer is grotendeels gewijd aan de Spaanse literatuur —
niet de Spaarιstalige, die onafzienbaar groot is door het aandeel van
Latijns-Amerika, maar die van Spanje en in hoofdzaak die van de twintigste eeuw.
Het is een halve eeuw geleden dat Franco de macht greep en dat
Federico Garcia Lorca werd vermoord. Lorca heeft daardoor een symboolfunctie gekregen en zijn reputatie als dichter is ongeëvenaard in
onze tijd. Zozeer is de aandacht naar hem uitgegaan dat zijn generatiegenoten Luis Cernuda en Jorge Guillén, die van vergelijkbaar groot
formaat zijn, in Nederland geen bekendheid genieten, al begint het tij
te keren, mede door de vorig jaar bij Meulenhoff verschenen bloemlezing `De Generatie van '27'.
Die Generatie van '27, waar genoemde kopstukken toe behoren, is
verstrooid door de Burgeroorlog. Veel van hun werk is in Spanje zelf
pas na Franco's dood bekend geworden en bijgevolg nog zeer actueel.
Voor Cernuda, Guillén en Lorca is in dit nummer de meeste plaats
ingeruimd; van Guillén is behalve poëzie een essay opgenomen over
het werk van zijn generatie, Lorca is tevens vertegenwoordigd in de
rubriek Tekeningen; bij de van Lorca vertaalde gedichten zijn er bovendien zes die pas zeer onlangs boven water zijn gekomen.
Vertaalde poëzie bevat verder werk van tien andere Spaanse dichters,
onder wie de bewonderde voorgangers van de Generatie van '27, Machado en Unamuno, één Nobelprijswinnaar, Jiménez, en één heilige,
San Juan de la Cruz.
In Vertaald proza werk van acht Spaanse auteurs, van wie alleen Arrabal in Nederland bekend is. We signaleren met name Cansinos Asséns, een vergeten auteur die sinds kort in Spanje is herontdekt, omdat Borges hem bewonderde; over hem schreef Robert Lemm een informatief artikel, zie Essay, in welke rubriek ook een bijtend stuk van
Juan Goytisolo is opgenomen over de eeuwenlange censuur in Spanje.
In Light Verse twee Spanjaarden, de gouden-eeuwers Lope de Vega
en Quevedo; naast hen o.a. Boerstoel, Knepper, Charlotte Mutsaers,
Drs. P en Kees Stip. In Nederlandse poëzie acht dichters onder wie Scheepmaker en (een gerectificeerde) Slauerhoff. In Nederlands proza een nieuw
verhaal van Biesheuvel en het debuut van Pleuke Boyce.
In Anthologie tenslotte een hommage — in de vorm van drie vertalingen uit het Spaans — aan Hendrik de Vries, die wij feliciteren met
zijn negentigste verjaardag.
Redactie

Nederlands proza

Scarabaeus cogitans
J.M.A. Biesheuvel
Doctor Guido Bostoen, een Belg, zat op het achterdek van het grote
motorschip de Aurora, midden op de Stille Oceaan, het was griezelig rustig weer, de zon slingerde als het ware verlammend zijn hitte
naar beneden, de zee lag er heel kalm bij, in de verste verte was geen
eiland of vasteland te zien. Het schip doorsneed met zijn scherpe steven de zee en het water maakte links en rechts van het schip weliswaar een voor, een gladde voor, maar het schip was nog geen twee
minuten doorgevaren of je zag niets meer van de beroering in het
water. Een matroos en een stuurman stonden in de stuurhut en ze
keken uit naar de kaarsrechte lijn die de horizon was, het was drie
uur in de middag, alle raampjes van de stuurhut stonden open en
de matroos die zijn voorhoofd afwiste met een grote rode zakdoek
zei tegen de stuurman: `Hoe lang zal het nog duren voor we weer
bij moeder de vrouw zijn?' De stuurman antwoordde: `Misschien
nog drie maanden, misschien vier, maar dan liggen we 's nachts
weer achter Kaap Kont, dan is alles weer goed en veilig.' `Veilig?'
vroeg de matroos, `hoe bedoelt u dat, stuurman?' `Ik voel het aan
mijn eksteroog,' zei deze, 'ik weet het haast wel zeker, natuurlijk
heet het hier de Stille Oceaan, maar zo rustig heb ik het hier nog
nooit meegemaakt, het is gewoon een gekkenhuis, je kunt er donder op zeggen dat we binnen vierentwintig uur zwaar weer hebben,
heel zwaar weer.' Van dat gesprek wist de dokter helemaal niets.
`Ik zou weer eens kunnen oefenen,' dacht hij. Moeizaam stond hij
op uit zijn ligstoel op het overdekte achterdek en sjokte naar zijn hut.
Daar nam hij een hamer, eigenlijk een stratemakershamer uit zijn
koffer en begon ermee op de tafel te slaan. Soms zei hij `te hard',
even later ríép hij als het ware `te hard!', maar even later riep hij
weer met teleurstelling in zijn stem: `Déze was te zacht!' Als je hem
zo bezig zag zou je denken dat je met een krankzinnige te maken
had, immers uren kon hij met die zware hamer, een hamer met houten handvat en zwaar rubberen kop, op de tafel slaan. Maar die
Bostoen was beslist niet gek. Hij was tot zijn vijfenzestigste een van
de beste chirurgen van België geweest, hij had een keer een belangrijke Duitser moeten opereren die door niemand anders behandeld
wilde worden dan door Doctor Bostoen, alle leden van de Zweedse
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ambassade vonden dat Bostoen de beste chirurg was en in The Lancet,
een wereldberoemd blad voor artsen, werd hij eens vermeld als de
beste hersenspecialist ter wereld. Nu kon hij alles opereren, maar
op het gebied van hersenen was hij een ware meester. Toen hij een
hele tijd aan die tafel had gezeten, ik moet nog vertellen dat hij zich
na zijn pensionering teruggetrokken had als scheepsarts, om nog wat
van de wereld te zien, en op de eerste plaats om een bepaald soort
patiënt te vinden, ging hij weer in zijn luie stoel op het achterdek
zitten. Er zat hem ineens iets dwars en ik zal u vertellen wat dat was.
Toen hij tweeënveertig was had hij een broer van achtendertig. Die
broer was ineens krankzinnig geworden en opgenomen in een gekkenhuis. Hij deed de meest merkwaardige en ongerijmde, soms ook
wel grappige uitspraken, maar over het algemeen was er geen land
met hem te bezeilen. De symptomen van zijn ziekte waren als volgt:
duizelingen die de hartslag enorm versnelden, hij ging dan op de
grond liggen en er kwam schuim op zijn lippen en hij werd blauw,
het leek dan wel of hij dood ging, hijzelf verklaarde dat die duizelingen het ergste waren van alles, soms had hij het gevoel van jeuk,
hij dacht dan dat hij aan alle kanten gekieteld werd en schreeuwde
het uit als een kind datje een beetje plaagt, tijdens het eten ging hij
wel eens rijkelijk op tafel staan pissen, soms begon hij in het gebouwtje voor arbeidstherapie te springen en één keer is hij door het
dak gesprongen; nu was dat dak maar drieëneenhalνe meter hoog,
maar toch was het vreemd. Hij had last van verschrikkelijke hartkloppingen, op een keer werd er vijfhonderdenveertien slagen in de
minuut gemeten en soms kon hij dagen lang niet spreken. Hij kon
soms in de wachtkamer, waar ook andere gekken zaten, minuten
achter elkaar spreken, maar wat hij precies bedoelde wist je nooit,
dat praten, of roepend stamelen, ging ongeveer zo, misschien zou
je het eerder wartaal moeten noemen: `Grijp de rechterhand van de
Christus, Jezus... één nul! De ijskappen smelten, stop de zeehond!,
waarom hebben kippen geen gebitje? Hoera voor de val van Rome!
Was de jonge Paus Benedictus gespleten? Ik heb twee schedels van
de beroemde rabbi in een relikwiekastje, één uit zijn kindertijd en
één uit de tijd dat hij aan het kruis hing! Hoe spreekt de piano? Was
Horatius eigenlijk een communist? Een poes zonder oortje is nog
niet meteen een reuzemol!' Zijn moeder kwam op een keer binnenstappen en hij sprak: `U bent mijn moeder niet meer, dag mevrouw.' Nooit heeft hij meer een woord tegen haar gezegd. De neu-
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rologen en de dokters en de psychiaters zagen hem als een moeilijk
geval, misschien nooit te genezen. Die man die zo gek was heette
Sjef en hij was een broer van die beroemde dokter Guido. Nu was
die dokter net in de tijd dat zijn broer gek werd, in Rio in ZuidAmerika om daar een collega van hem aan zijn hersenen te opereren. Hij kwam terug en hoorde van het geval van zijn broer. Hij
was boos en liet de status van zijn broer komen. De conclusie van
het medische verslag luidde: `Apathisch depressief syndroom met
duidelijke tekenen van regressie, af en toe neigend naar bewustzijnsvernauwing met verschijnselen die wijzen op een neurotische degeneratiepsychose en grote warrigheid in het denken, onverwachte kieteling van de hersenschors en bijkomende gevolgen als lachlust opwekkende opmerkingen, dat alles bij een achtendertig jarige academicus, een alleenstaande man, verergerd na een krenking in 1934;
iemand met ernstige relatie- en werkproblematiek, en een karakterneurose met hysterische en oraal passieve trekken, waarbij affectieve
verwaarlozing en agressieremming een rol hebben gespeeld, melancholieke inslag, misschien een gewezen denker, in het kort: Hysterische depressie.' Guido, de dokter, begon verschrikkelijk te lachen
om dat verhaal over zijn broer Sjef en beval: `Laat mijn broer maar
eens hier in mijn eigen ziekenhuis komen.' Het verhaal wordt hier
moeilijk en mag eigenlijk niet door iedereen gelezen worden, want
sommige mensen zouden ervan schrikken en in de war raken. Die
Guido, de dokter, dacht namelijk meteen aan `Scarabaeus cogítans'.
Maar wat is dat dan voor ziekte, zult u zeggen? Het komt op de hele
wereldbevolking gemiddeld maar eens in de twintig jaar voor. Een
kever met een keihard schild en heel stevige pootjes, een blind insect heeft zich genesteld tussen de hersenpan en het hersenvlies. De
kever denkt misschien dat hij in dat bolle vlak een heel veld heeft,
vooral omdat hij blind is en hebben wij mensen vroeger de wereld
ook niet als plat beschouwd, als een platte pannekoek? De kever vindt
zijn voedsel tussen het bot van het schedeldak en het hersenvlies, de
hersenen raken daarbij een beetje overstuur, vooral als de kever over
de schedelbasis rent. De enige manier om iemand van die kever te
verlossen is het vel van de schedel een beetje opzij te duwen, een
gaatje in het bot van de schedel te maken en dan te wachten tot de
kever verschijnt. Het kan twee minuten tot drie uur duren voor de
kever komt. Hij gaat dan meestal even op het hoofd zitten. Maar
slechts een fractie, een breuk van een seconde en juist in die tijd moet
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je hem doodslaan met de hamer, namelijk met de speciaal daartoe
vervaardigde `Scarabaeus-cogitans-hamer'. Nu kun je te hard slaan,
dan is de kever niet dood en kruipt onmiddellijk terug naar waar hij
vandaan is gekomen. Misschien is de kever dan zelf cerebraal gekrenkt of beschadigd, het kan ook dat hij denkt: `er is een uitgang
op mijn veld gevonden, maar dáár is het niet zo leuk, het lijkt wel
of ik wat platter ben,' wat het dier ook denkt, na een te zwakke klαρ
of te zwakke dreun kruipt het door het hersenvlies heen en begint
gangen door de hersenen te graven. Dan is de patiënt binnen een
uur dood. Weet je echter op zo'n manier op de schedel te slaan, wanneer de `denkende kever,' want zo luidt de vertaling van `scarabaeus
cogitans', er eventjes zit, dat de klαρ niet te hard aankomt, zodat
de patiënt meteen dood is, maar ook weer niet te zacht aankomt,
zodat de kever zich `gekrenkt' in de hersenen terugtrekt en daar zijn
verwoestende werk gaat doen, dan heb je de kever te pakken, dan
kun je het beestje onderzoeken en is de patiënt gered. Maar nog
nooit is het iemand gelukt om de kever te vangen, zo hard is het
schildje van de kever en zo snel zijn die beesten. Stel je ook voor dat
het soms drie uur duurt voor het insect door het gaatje tevoorschijn
komt.
Nu weet u dus over wat voor ziekte wij het hebben. Guido liet zijn
broer komen en keek hem met een lichtgevend kijkertje in de ogen.
Na een uur werden de pupillen ineens heel wijd, maar na twee seconden stonden de ogen weer normaal. `Was Nero een drugsverslaafde?' riep Sjef uit en daarop begon hij in een hoek van de kamer te pissen. Het klaterde in het vertrek. `Ik zal je genezen,' zei
Guido en de volgende dag begon hij. Hij maakte een incisie in het
vel boven op het hoofd nadat Sjef helemaal kaalgeschoren was en
bracht de huidklem aan, daarna boorde Guido een gaatje in het schedeldak en begon, met de hamer in de aanslag naar het gaatje te turen. Hij mompelde daarbij steeds maar: `Als het nu maar Scarabaeus cogitans is.' Hij moest heel lang wachten tot het beestje ineens bovenop het hoofd zat. Guido sloeg, maar hij sloeg jammer...
jammergenoeg te zacht en het dier koos zich een weg in de hersenen. Nu zou je zeggen: `Kun je zo'n beestje dan niet met de vingers pakken?' Dat gaat niet, in zo'n geval schrikt de kever en graaft
zich door je vinger, je hand, je arm, je schouder en je nek een weg
naar je hoofd en gaat daar in je hersenen zitten en dan ben je zelf
meteen dood. Het was de eerste en enige fout geweest die Guido
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Bostoen gemaakt had en zijn eigen broer was er het slachtoffer van
geworden. Dat had hem altijd erg dwars gezeten. Hij was nog twintig jaar chirurg gebleven en toen gaan varen als scheepsarts om misschien sneller een patiënt als zijn broer te vinden, dan wanneer hij
thuis bleef. Nu zat hij op die ellendige stille zee en de zon scheen
onbarmhartig en de passagiers waren zo oninteressant dat Guido zijn
maaltijden in zijn eigen hut gebruikte. Hoe kon hij ooit die nederlααg met zijn broer wreken? Het begon als een gek te stormen de
volgende dag maar er kwam geen noodsein van een vreemd schip:
` "Scarabaeus cogitans" in het hoofd van de kapitein.' Stel je voor
hoe hij dan door de storm in een kleine sloep naar die vreemde kapitein zou varen en dan de operatie uitvoeren. Stel je voor dat hij
in primitieve, gevaarlijke omstandigheden opereerde en echt de kever ving! maar of het nu regende of dat het prachtig weer was, of
het stormde of dat het hagelde, nooit kwam het sein waar Bostoen
al zo lang op zat te wachten. Hij had jaren geoefend met zijn zware hamer op de tafel, maar hij dacht altijd: `Natuurlijk doe ik het
verkeerd, mocht het geval zich ooit voordoen. Ik zal juist te hard
slaan of juist te zacht.' De storm ging liggen na een paar dagen en
het werd weer prachtig weer, spiegelgladde zee! Een passagier kwam
naast Guido op het achterdek staan en sprak: `Mag ik eens weten
dokter, wat is nu de meest interessante hersenziekte?' De dokter stak
een pijp op en antwoordde niet. Een paar dolfijnen verschenen aan
het zeeoppervlak en de passagier ging er naar kijken. `Als we maar
eenmaal zo'n kever hebben, dan weten we hoe hard we moeten
slaan, want dan kun je onderzoeken hoe hard het schild is. Maar
ja, het is de denkende kever en nooit laat hij zich vangen, het is het
énige raadsel waarvoor ik sta en ik kan de dood van mijn broer niet
wreken,' dacht Guido. De bel voor het eten sloeg en de chirurg sleepte zich naar zijn hut om er zijn maaltijd te gebruiken, in eenzaamheid. Soms was het dan zo stil en dan spiedde hij in het rond, dan
spitste hij zijn oren, dan was hij een en al oplettendheid. De huidklem, de hersenpanboor, de hamer had hij bij zich, geoefend had
hij jarenlang, maar nooit hoorde hij de schallende krankzinnige stem
in de verte: `Hoera voor de val van Rome! Was de jonge paus Benedictus gespleten?' Je zo voort te moeten slepen, wachtend op iets
dat zich hoogstwaarschijnlijk nooit voor zal doen. Het beste gebaar
dat bij die gelatenheid past is je voorhoofd afvegen en `voor de donder' zeggen en dan weer wachten...
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Gelukkig nieuwj aar
Pieu Ice Boyce *

Het is ongeveer twee uur in de middag op oudejaarsavond als de telefoon gaat. `Hallo, hallo...' zegt de persoon aan de andere kant van
de lijn en uit de lange stilte die op deze woorden volgt begrijp ik dat
ik met onze buurman Percy in gesprek ben.
`Komen jullie nog iets drinken, of hoe zit het?' vraagt hij, enigszins met moeite pratend. `De vrouw is er niet... ik zit hier maar alleen... ook niet leuk voor een ouwe man...'
`Natuurlijk komen we iets bij je drinken, Percy,' zeg ik. `Over
een paar uur, wat zeg je daarvan?' Want een uur of vier, vijf lijkt
me nog vroeg genoeg om ons aan het assortiment van zoete tot zeer
zoete dranken, dat Percy bij feestelijke gelegenheden altijd rond zich
heen verzameld heeft, te zetten.
`We komen zo gauw mogelijk,' beloof ik als hij drie kwartier later weer belt.
`We zitten net even iets te eten. We komen zo, Percy,' zeg ik als
hij een halfuur later wéer belt. Maar ik begrijp dat Percy nu wel lang
genoeg op de proef gesteld is en dat zijn geduld begint op te raken
en een paar minuten later lopen Rob en ik langs het bospaadje naar
Percy's huis.
Al zes jaar zijn we de buren van Percy en zijn, vandaag afwezige, vrouw Marge. De twintig hectaren bosgrond aan de ene kant
van de weg waaraan wij wonen, behoorden vele jaren geleden allemaal aan Percy toe. Door de jaren heen heeft hij, nu weer aan die
dan weer aan deze, steeds wanneer hij slecht bij kas was, soms één,
soms twee hectaren verkocht. Van de oorspronkelijke twintig bezit
hij er nu zelf nog twee. Wij wonen op de hectare die aan de zijne
grenst. En nog geregeld stuiten we er op verroeste stukken carrosserie, stapels banden, versplinterde voorruiten en oude accu's, die
dateren uit de tijd toen een veel groter gedeelte van dit bos dan nu
als terrein voor Percy's autosloperij gebruikt werd.
Het huis waarnaar wij op weg zijn is een in twee dagen, uit oude
platen triplex in elkaar getimmerd schuurtje waarin Percy en Marge
* Pleuke Boyce woont ιn British Cοlumbτa, Canada
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nu al tweeëntwintig jaar wonen. Jarenlang heeft dit minuscule, lekkende en tochtende bouwseltje, behalve Marge en Percy, ook hun
twee opgroeiende dochters gehuisvest. Maar dat is al weer lang
geleden, de twee dochters zijn nu getrouwd en wonen, ver hiervandaan, in eigen huizen. Marge is momenteel bij een van haar dochters op bezoek. Ze gaat vaak op bezoek bij haar dochters, ze is eigenlijk zelden thuis.
Als we, na geklopt te hebben, de deur van Percy's huis opendoen
en het kleine portaaltje binnenstommelen, lijkt Percy net uit een diepe slaap te ontwaken. Hij zit onderuitgezakt op een stoel aan tafel
in zijn gebruikelijke kledij: een door jarenlang contact met auto's
en auto-onderdelen met olie besmeurd overhemd en een van de
smeer praktisch stijfstaande broek. Zijn pet is van zijn hoofd gevallen, wat hem een ongebruikelijk aanzicht verleent. Ik was bijna vergeten dat Percy zwart haar heeft, erg veel en erg zwart haar — zeker
voor iemand van zijn leeftijd.
Het huis, aan de buitenkant zo onaanzienlijk, is van binnen een
en al gezelligheid. Overal staan uitbundig bloeiende planten en liggen kleurige, door Marge gehaakte kleedjes en spreien. Wel hangt
er door het hele huis een vreemde, zware, hoofdpijnverwekkende
geur die wordt veroorzaakt door de oliekachel die de drie kleine, in
elkaar overlopende vertrekjes verwarmt. Marge heeft me in het verleden wel eens dingen cadeau gedaan (een tafellaken, een geborduurd kussen, een Vraagbaak voor het Gezin in twee delen uit 1947)
en aan al deze voorwerpen kleefde dezelfde geur, die pas najaren
geleidelijk vervluchtigde.
Het hele huis is roze geverfd, ook de vele ladenkasten zijn roze.
Boven op elkaar staan twee televisies, een grote en een kleine. Op
vele plaatsen staan en hangen fotografieën van Marge en Percy's
vier kleinkinderen. De roze muren zijn verder opgesierd met tientallen kaartjes waarop spreekwoorden en gezegden gedrukt en geschreven staan.
`Ah... daar zijn de buurtjes eindelijk,' zegt Percy terwijl hij zijn
ogen uitwrijft en ons vervolgens blij aankijkt. Hij haalt zijn hand
door zijn dikke haar en komt langzaam overeind. `Ga zitten, ga zitten,' zegt hij, gebarend naar de twee nog lege stoelen die om de tafel
staan.
Voor hem op de formica tafel staan: een fles citroenjenever, een
fles wodka, een fles rum en een reusachtige fles Canadese port. `En
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bier is er ook,' zegt Percy. `Moeder de vrouw is ervandoor, we zullen
er eens een gezellige oudejaarsavond van maken.'
Hij schenkt het lege glas dat voor hem staat halfvol met citroenjenever, vult het tot de rand met port en neemt een fl inke teug.
`Dat zal Gretchen ook wel lusten, ' zegt hij en begint voor mij hetzelfde in te schenken. `We zullen even klinken,' zegt hij als hij ook
voor Rob hetzelfde heeft ingeschonken. `Dat we altijd goede buren
mogen blijven.'
Percy's glas blijkt meteen leeg nadat we geklonken hebben en hij
schenkt zichzelf een nieuw mengsel in: wodka met port. `Ja, we hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden,' zegt hij, `en dat is
het belangrijkste.'
`Maar jullie moeten eens doordrinken,' maant hij als na een paar
minuten van stilzwijgen zijn glas alweer leeg is terwijl de onze nog
steeds halfvol zijn. Hij vult zijn glas dit keer alleen met port en vult
ook onze glazen met port bij.
Hij buigt zich over de tafel naar mij toe. `Ik zal je eens iets laten
zien, Gretchen. Maar je moet er niets over aan Linda vertellen. Linda is veel te dik met Marge.'
Linda is zijn buurvrouw aan de andere kant.
Percy staat op en trekt een lade open van een van de roze kasten.
Vanonder een stapel baddoeken diept hij, na enig woelen, iets op
dat hij vervolgens voor mij op tafel legt. Het is een kleine kleurenfoto van een ongeveer vijftig jaar oude dame. Gekleed in een dikke winterjas en een bontmutsje, met een vlinderbril en in met bont
gevoerde laarsjes staat zij, in de sneeuw, voor een gele bungalow.
Ik besef dat ik naar de beeltenis van Percy's grote liefde zit te
kijken.
`Hoe vind je haar, Gretchen?' vraagt Percy.
`Mmm,' zeg ik en knik enige malen bewonderend.
`Dat is de vrouw van wie ik nu al mijn hele leven houd,' zegt Percy en knipoogt naar Rob. `Daar sta je zeker van te kijken, Gretchen,
dat ik er een vriendin op na houd?'
`Een beetje wel,' zeg ik, alhoewel ik er alles van afweet.
`Of heeft de baas het je soms verteld?' vraagt Percy.
`Hij heeft wel eens iets laten doorschemeren.'
`Ha, ha, ha.' Percy slaat zich schaterend op de dijen. `Ik mag jou
wel, Gretchen... ik zal je nog eens inschenken.'
`Hoe heet je vriendin, Percy?' vraag ik. Rob heeft zo even bier
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uit de ijskast gehaald, maar om Percy niet voor het hoofd te stoten
neem ik een slok uit mijn glas met rum.
`Alice,' zegt Percy. `Zij heet Alice. Vind je dat geen mooie naam,
Gretchen? Toen we allebei zestien waren, gingen we al met elkaar.
Zij was mijn eerste liefde. Maar haar familie vond mij te min. Zij
hebben alles in het werk gesteld om ons uit elkaar te drijven. Maar,'
en hij slaat triomfantelijk met zijn hand op tafel, `het is ze uiteindelijk toch niet gelukt!'
Weer buigt hij zich naar mij toe en kijkt mij samenzweerderig
aan: `Je weet zeker nog wel dat Marge en ik van de zomer een tijdje
naar Ontario zijn geweest. Voor het eerst in dertig jaar waren we
weer in onze geboorteplaats. Marge heeft jullie nog een kaart
gestuurd.'
`Ja, dat kan ik me nog goed herinneren,' zeg ik, `we hebben twee
maanden lang jullie hond eten gegeven. Dat arme beest dacht dat
jullie nooit terug zouden komen.'
`Ha, ha,' lacht Percy, `waarom denk je dat we zo lang zijn weggebleven? Nou ja, we moesten natuurlijk ook bij veel van Marge's
familie op bezoek, een zus van haar was nogal ziek, daar zijn we ook
een tijdje geweest, maar waarom denk je dat we echt zo lang zijn
weggebleven?'
Ik haal mijn schouders op. `Ik weet het niet, Percy. Misschien was
het wel omdat je Alice weer ontmoet had,' zeg ik en kijk hem onschuldig aan.
`Juist, Gretchen,' zegt Percy met nadruk en laat opnieuw zijn
hand met kracht op tafel neerkomen, `dat heb je goed gezien. Ik heb
toen Alice weer ontmoet. En zodra we elkaar zagen, begrepen we
dat we nooit uit elkaar hadden moeten gaan. Dat we voor elkaar
bestemd waren.' Hij zwijgt en kijkt peinzend voor zich uit. `Dat ik
met Marge getrouwd ben,' vervolgt hij dan, `is een grote vergissing
geweest. En Alice is ook uit wanhoop met een ander getrouwd.' Hij
werpt een handkus naar de foto die in het midden van de tafel tegen de fles wodka geleund staat. Dan grijpt hij de fles met rum en
vult de glazen weer bij.
Ik vraag: `Heeft Alice je die foto in Ontario gegeven? Toen je daar
met Marge was?'
`Nee,' zegt Percy, `ze heeft hem gestuurd. Daar sta je zeker van
te kijken? Maar wij corresponderen met elkaar. In het geheim, natuurlijk.' Hij wendt zich naar Rob en knipoogt. `De baas hier helpt
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me af en toe een handje.'
`Ja,' zeg ik, `je kwam de laatste maanden nogal vaak erg lang met
Rob praten. Ik vroeg me al af wat het kon betekenen.'
Ha, ha,' schatert Percy. `Ach, je weet Gretchen, dat mijn ogen
niet zo best zijn. Dat komt door de suikerziekte. En de baas hier is
toch schrijver. Hij schrijft erg mooie brieven.'
`Percy dicteert alle brieven,' zegt Rob, 'ik schrijf alleen op wat
hij zegt.'
`Ja, dat is waar,' beaamt Percy. `De baas leest eerst Alice's brief
voor en dan zeg ik wat hij terug moet schrijven. Trouwens, dat is
maar goed ook. Ik kan moeilijk hier in huis gaan zitten schrijven.
Dan zou Marge alles meteen in de gaten hebben. Ik heb ook een geheime postbus gehuurd.'
`Zo,' zeg ik, `een geheime postbus. Stuurt Alice daar haar brieven heen? Schrijft ze vaak?'
`Ze schrijft zo vaak ze kan. Als haar man naar zijn werk is. Ze
heeft een erg ongelukkig leven. Ik ben het enige zonnestraaltje in
haar bestaan. Mijn liefde voor haar houdt haar op de been.'
`Die brieven van Alice zijn altijd erg hartstochtelijk,' zegt Rob,
`ik bloos soms als ik ze voorlees. Trouwens,' zegt hij tegen Percy,
`die van jou mogen er ook zijn.'
`Ach,' zegt Percy breed grijnzend, `oude liefde roest niet. En op
een dag verkoop ik hier alles en vertrek ik naar Fiji.'
`En Alice dan?' vraag ik. `Gaat zij met je mee naar Fiji?'
`Ja, natuurlijk,' zegt Percy. `Zij is met een hele nare kerel getrouwd. Je moet eens lezen wat zij over hem schrijft. Zodra ik haar
geld stuur om naar Fiji te gaan, stapt zij op het eerste het beste vliegtuig, dat weet ik wel zeker. Maar ze zal wel een paspoort mee moeten brengen, denk ik.'
Hij wendt zich tot Rob. `Heb je een paspoort nodig om naar Fiji
te gaan?'
`Dat denk ik wel,' zegt Rob.
`Ja,' mijmert Percy nu voor zich uit, 'ik heb veel over Fiji gelezen. Het is er altijd mooi weer. En alle eten kun je er zomaar van
de bomen plukken. Waar kom jij ook alweer vandaan, Gretchen?'
`Uit Holland.'
`Ja, Holland, daar heb ik ook veel over gelezen. Het ligt niet zo
ver bij Fiji vandaan. Als het me in Fiji niet bevalt dan denk ik dat
ik naar Holland ga.' Hij gaat rechtop zitten. `Ik zal Alice eens bel-
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len om haar een gelukkig nieuwjaar te wensen.'
Percy wil opstaan van zijn stoel, maar in plaats van omhoog gaat
hij omlaag en komt met een klap op de grond terecht. `Godver...'
zegt Percy, terwijl hij zich door Rob overeind laat hijsen, 'ik word
oud. Dat zou me vroeger niet gebeurd zijn.' En als hij weer zit: `Ik
kan er beter nog maar eentje nemen. Gretchen, neem er zelf ook
een en geef me de telefoon eens aan.'
`De lijnen zijn vast allemaal bezet,' zegt Rob, `misschien kun je
beter tot morgen wachten.'
`Tot morgen?' zegt Percy beledigd. `Ik bel nu!'
Dit keer lukt het hem op te staan en in twee stappen de telefoon
te bereiken. Hij pakt de hoorn op en begint te draaien. `Hallo... hallo. . . ' horen we hem zeggen, en dan: `hallo... lieveling?' Stilte. Dan:
`Hallo, lieveling... godver...! Trutwijf!! Hallo...?' Dan wordt de
hoorn op het toestel gegooid.
Percy gaat weer zitten. `Die man van haar zat zeker in de kamer.
Die boerelul!' Hij haalt zijn hand door zijn haar en grijpt dan weer
naar de fles met rum. Hij vult zijn glas bij.
`Kreeg je Alice aan de telefoon?' vraagt Rob.
`Kreeg je Alice aan de telefoon?' bauwt Percy hem na. `Die trut!
Haar man zat zeker in de kamer. Ze zei: u bent waarschijnlijk verkeerd verbonden. Die trut!'
Hij staart peinzend in zijn glas. `Haar man mag er natuurlijk niets
van weten. Hij zou haar vermoorden als hij er achter kwam. Hij zou
mij ook vermoorden. Maar,' en zijn ogen schieten vuur, `ik denk
dat ik hem dan toch eerst zou vermoorden!'
Hij kijkt mij aan en zegt: `Gretchen, ik heb die trut nog wel zo'n
mooie ring gestuurd. Hij heeft me een rib uit mijn lijf gekost. Dat
is toch zo,' wendt hij zich tot Rob, `we hebben haar een mooie ring
gestuurd.'
`Een erg mooie ring,' beaamt Rob.
`Ha,' Percy begint weer plezier in het leven te krijgen, `hij zag
er erg duur uit, die ring. Erg duur! Je zou zeggen dat hij onder de
diamanten zat. Weet je wat ik haar geschreven heb?' Zijn ogen twinkelen nu van de pret en hij wiegelt heen en weer op zijn stoel.
`Niets is goed genoeg voor jou, lieveling,' heb ik geschreven.
`Aanvaard deze diamanten ring als een klein teken van mijn liefde.
Maar,' hij buigt zich naar mij toe, `het was een nepring. Het waren geen echte diamanten. Hij kostte nog geen dollar, die ring. Maar
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hij zag er wel duur uit!'
Percy maakt opnieuw aanstalten om op te staan. 'V rouwen,' zegt
hij tegen Rob, 'je kunt ze gemakkelijk beduvelen.
Daar moet je je niets van aantrekken, Gretchen,' zegt hij dan tegen mij, 'maar zo is het nu eenmaal.'
Percy staat nu in zijn volle lengte, wankelend, in de kamer. Met
wat wel danspassen lijken begeeft hij zich naar het gordijn dat zijn
slaapvertrek van de huiskamer scheidt. Hij verdwijnt achter het gordijn en we horen hem met een plof op de grond neerkomen. Geritsel. Gezucht. Dan gesnurk. Steeds luider en ritmischer gesnurk.
'Ik geloof dat hij in slaap gevallen is,' zeg ik na een poosje tegen
Rob. 'Zullen we naar huis gaan?'
'Ik ga even kijken,' zegt Rob, 'of hij wel goed ligt.' Ook Rob verdwijnt achter het gordijn. 'Help me eens overeind,' hoor ik Percy
zeggen, 'ik ben uitgegleden op dat verdomde kleedje.' Gestommel,
geritsel, en dan verschijnen Percy en Rob weer in de huiskamer.
Percy heeft een kartonnen doos bij zich die hij op tafel zet. Hij gaat
zitten en begint iets uit de doos te trekken. Het is een cassetterecorder.
'Schenk iedereen nog eens in, Gretchen,' zegt hij tegen mij. 'Ik
ga iets op de band zetten voor Alice.' Hij drukt een van de knoppen van de cassetterecorder in en begint te praten. 'Lieveling,' zegt
hij, terwijl hij achterover leunt op zijn stoel en naar het plafond kijkt,
'dat was niet aardig zoals je me vanavond door de telefoon behandeld hebt. Maar ik zal het voor één keer door de vingers zien. Die
stomme vent van je zat zeker in de kamer te luisteren. Lieveling,
ik houd erg veel van je en mis je erg. Ik wou dat ikje eens lekker
kon pakken. Maar denk maar niet dat ik me nog een keer zo zal laten behandelen. Je bent eigenlijk een klerewijf om me zo te behandelen. Ik waarschuw je, voor de laatste keer, ik laat niet met me
spelen!
Zo,' zegt Percy tevreden en drukt weer op een knop, 'dat staat
er op. Dat heb ik goed gezegd, vinden jullie niet?' Hij drukt opnieuw
een knop in. 'Ik zal het nog een keer afdraaien.' Hij leunt ontspannen achterover, zijn arm rust op de stoelleuning. 'Godver .. .' zegt
hij dan, want er komt geen geluid uit de recorder, zelfs geen geruis.
Weer drukt hij een knop in, dan nog een en nog een; dan, met een
onverwacht gebaar, pakt hij de cassetterecorder op en smijt hem
dwars door de kamer. 'Klerewijfl' roept hij, 'stomme trut! Ik zal
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je eens mores leren!' Hij staat op en loopt wankelend naar de cassetterecorder die op de grond, vlak voor de twee televisies, is beland.
`Stom wijf! Imbeciele trut!' roept hij en geeft de cassetterecorder een
keiharde trap, zodat hij met een boog tegen het slaapkamergordijn
aanvliegt en de slaapkamer in glijdt. Onvast loopt hij hem achterna. Het gordijn is op de grond gevallen. `Hoer! Lelijk wijf!' roept
hij en geeft de recorder weer een trap en dan nog een en nog een.
`U bent zeker verkeerd verbonden! Nou, hier! Gelukkig nieuwjaar!'
Met een sprong komt hij met beide voeten op de cassetterecorder
neer die krakend uit elkaar barst. `Klerewijf!' roept hij en geeft alle
stukken een harde trap na. Dan gaat hij op bed liggen, geeuwt, en
valt met zijn hoofd op het kussen in slaap.
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Nederlandse ρoëzie

Twee gedichten
Willem Bierman

Hotelkamer
Slechte gast en gastheer
speel ik in de luie stoel.
Een droogje. Bij mezelf op bezoek
zeg ik boe noch amen.
Denk ik in een wereld vol van blauw
hoe grijs, hoe wit we kwamen.
Uitzichtbenemend uitzicht
zie ik door het luie raam.
Een wilg. Vlees geworden reproduktie,
een overwoekerende muur van groen.
Waren wij van hout geweest,
we zouden het niet anders doen.

Mise-en-scène
Ik wil je iets geven wat op mij lijkt
en ik geef mezelf. Je zegt nee, dank je,
en dat je echtheid prefereert.
Als ik me terug wil trekken moet ik blijven
en lijken op een ander die mij parodieert.
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Vier gedichten
Sterkte

Karel van Eerd

Zo mager was zij nog nooit geweest,
zelfs niet toen, kort na de Bevrijding.
Ze waren knap in pijnbestrijding,
zei dokter, maar met zo'n sterke geest
kon het lang duren. Geen pijn was feest;
spijt was af en toe slechts verleiding,
want kracht was eer, zij hield de leiding:
een sterfbed zoals waarvan men leest.
Jongen, het was toch zo'n sterke vrouw,
beaamde haar stam de absoute;
er waren er die ik moest kennen.
Dit was mijn afscheid van het moeten,
ik had besloten niets te schennen:
althans fatsoen, bij gebrek aan rouw.

Droge strot
Leek ik niet meer die ik nooit was
— maar die jij geloofde, jij wilde
dat ik was, aangezien het gilde
der afgunstigen (althans, zo las
jij hun wet) oordeelde: niet te pas —,
duldde niet langer ongestilde
dorst, gedoogde niet een verspilde
najeugd: de eerste helft was al as.
Niet de beheerste, de bezorgde
alleen maar was ik: mijn schorre dorst
kon jij, als je dat wilde, laven.
Als het benauwd was binnen mijn borst,
als ik het vragen had begraven,
was het jouw angst die mijn angst worgde.
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Agitprop
Drie meisjes, op de hoek van een straat
rondom een teef samengedrongen,
die onverstoorbaar lag te jongen,
zagen nu blozende hoe dat gaat,
de kalme, kreunende regelmaat
waarmee ze zich naar buiten wrongen,
de glanzend zwarte pups. Ze zongen
de Zevensprong. Zes was iets te laat.
De moederhond, een bastaardherder,
zou met die zes best tevreden zijn.
Net toen ik langskwam: nummer zeven,
roodgemutst, een plastic harlekijn.
De vrijheidsmuts verbaasde even,
maar ik had haast, maar ik moest verder.

Zoeker
Vroeg licht verzet zich tegen woorden.
Ik ben verbaasd hoe ver de blik strekt,
als de zoeker oneindig ontdekt.
De ochtendgloed kleurt zelfs dit noorden.
De doffer die geen duif bekoorde
en mij met die boodschap heeft gewekt,
doorkruist mijn focus. Kijk, hij vertrekt
afgunstwekkend naar warme oorden.
De maartzon aarzelt over de stad;
telkens als een woord wordt uitgelicht,
verschiet het; kleur is onbestendig.
De schelheid kwetst. Met de ogen dicht
absorbeer ik fracties inwendig,
terwijl ik waarden voor woorden schat.
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Twee gedichten
Johanna Kruit

De kraaien
Wat kraaien doen in een gedicht: wie heeft ze
neergelegd? Zelfs dood geeft nog de schijn
van leven nu wind wat vloog beweegt. Zijn
dingen die je ziet wel waar geweest? Het
veld staat vol met graan dat al vergeelde
dagen kent. Dat een legende leeft wanneer je
langs het pad de dode vogels telt leren wij
ongemerkt. Hoe kerk en bijgeloof nog steeds
bepalen wat niet begrepen kan schrijven soms
vleermuisvlerken aan een boerenschuur. Vol
vuur worden weer dwaallichten vertaald terwijl
we haast verdwalen in dit land dat zoveel
raadsels kent. Elk woord een beeld dat voor
een ander schuift. De regen veegt ze uit.
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De dom van Veere
Water rondom. Klei houdt ons gevangen. Aan
elke oever ongekend verlangen dat vertrekt.
De horizon spiegelt soms beelden voor. Schepen
gaan door met waar ze moeten gaan. Slechts
wijder kijken wordt vergund vanaf de Dom.
Waarom zoiets gelaten? Smalle straten bergen
mensen op. Gestopt waar ze niet verder konden
vonden ze dat wat was terug en kunnen ongestoord
beleven wie ze willen zijn. Even lijkt de
stad te klein voor wat je ziet. Verdriet om
wat verdween verlegt de blik naar meren
waar water zich verbergt in wat nog is.
Vergissen wij ons soms als iets verdwijnt?
Of houdt dit landschap ons nog overeind?
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Hotel cl' Anse
Max Niematz
Een zachte werkelijkheid ligt over
de eettafels, alsof het te vroeg
is voor porcelein en tafellinnen,
de obers te pril, te wellevend om waar
te zijn. Niet nader te ontleden als
het is, kauw ik mijn duits biefstukje,
waarlijk, het ontstaat op mijn bord,
zó vluchtig gekruid en murwgemept,
men zou haast aan opzet geloven.
Maar het gefluctueer van stemmen
ebt weg, en daarmee het glasgerinkel.
De kelners zijn gevlogen. Slechts
het zacht opkruien van kalk is hoorbaar,
van bindijzer en marmer, tot ook dat
verstomt. Ik tutoyeer de stilte, die
heeft plaatsgenomen, guur onder haar
aura van stof. Bedachtzaam kauwende
zit ik aan haar vastgestorven.

22

Vier gedichten
Nico Scheepmaker

Vakantiehuisje
Vakantie is voor slome duikelaars
een welhaast ideale tijdpassering.
Ze hoeven maar een drietal weken 's jaars
en 't is ook iets dat mg van de regering.
Het is een leven zonder veel gemaars,
al is het niet verstoken van ontbering:
het licht komt om de avond van een kaars
en het matras is zonder binnenvering.
Maar och, wat zul je in den vreemde klagen?
De ligstoel is een wonder van vernuft
en daarin slijt je toch de meeste dagen
die in zo'n huisje worden weggesuft.
God heeft de mens zijn vrije tijd gegeven
om iets terug te pakken van zijn leven.

23

Aftakeling
De ouderdom, die met gebreken komt,
is bijna klaar met zijn omsingeling.
Al wat ik ben is nog herinnering:
het meeste heeft de tijd al uitgegomd.
Al ben ik nog mijzelf, ik ben vermomd,
een soort nostalgische tentoonstelling
waarop ik als een godvergeten ding
met alles wat ik was sta opgesomd:
Toen had-ie nog een kop met stroblond haar,
Toen dook-je nog geregeld van de hoge,
Toen was-ie nog een dichter, en bevlogen,
Toen kwam-ie nog in tien seconden klaar...
Ja, toen was ik de man die ik herken
als ik een dag de tijd vergeten ben.

Wolken
Wat zeuren wij toch over wolkenvelden
zoals je die bij ons alleen maar ziet?
Ik kan de brave vaderlanders melden
dat ook Toscane zulke luchten biedt.
Ook daar zie je een koepel vol met watten
— nee, watten is te makkelijk gezegd —
een schaal met witten die niet zijn te vatten,
waar Titiaan zijn ziel in heeft gelegd.
Ze lijken weliswaar niet zo op eenden
of op een Scandinavisch schiereiland,
maar 'k denk dat menig moeder er om weende,
al had zij nimmer Nijhoff bij de hand.
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Lyriek
Ik ben geen lyrisch dichter die zich mengt
in het bestaan van heuvels en cypressen
of in een verre horizon die wenkt, —
want dat heeft niet mijn eerste interesse.
Ik zie ze heus wel, als ik in Toscane
op weg ben naar Siena voor een krant:
die rijzige cypressen langs de lanen
die voeren naar een streng en statig pand,
en als ik dan opeens twee salamanders
al remmend voor mijn autobanden zie,
dan voel ik mij beslist een beetje anders
dan rijdend op het Weteringcircuit.
Maar toch is dàt voor mij het randgebeuren,
en dìt de harde kern van mijn bestaan:
wie zal men nu weer het gevang in sleuren,
en hoe zou het vandaag met Ajax gaan?
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Complainte*
J. Slauerhoff
(Vertaling Hans van Straten)
Leeg zijn de zee en de nacht,
nergens een ster te bespeuren.
Mijn leed is nooit verzacht,
ik laat mij slapend meesleuren
als een stuk wrakhout in 't duister.
Toch heb je mij eenmaal bevend
van hartstocht toegefluisterd:
`Alleen voor jou wil ik leven.'
En: `Wat ook gebeurt, ik blijf
niemand dan jou begeren.'
(Ik kan je keus niet waarderen,
maar ieder zijn tijdverdrijf.)

COMPLAINTE
Vides la mer: la nuit,
Nulle part une émile
Mon mal n'est Jamats guéri,
Je don sous la voile,
Je suts une épave perdue.
Pouttunt tu m'as dit une lois,
Haletante, éperdue:
„Je veux vwie pouf tot."
Et: „S'il fallut choisir
Je choisirais — toi."
(Je n'approuve pas ton choix,
À chacun son loisir.)

En: `Jij zoekt het Gulden Vlies,
alsof je dat vinden zou!
Helaas, zo verdoe ik mijn leven
met jou (dat God je vergeve) —
voor anderen ben ik niets
dan venijn, voor jou: een vrouw.'
`Kom mee, ik weet een verlaten
landhuis, op een wei in het bos
gooien wij onze zinnen los,
spelen wij nimf en sater,
naakt of verkleed, als gingen
wij rond in bizarre dromen;
daar zal ik tot je komen,
Eva's lied voor je zingen.'
Alles blijft eender, de stromen
drijven mijn lichaam opzij.
De zee heeft wraak genomen,
sluit mij in en vernietigt mij.
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Ei: Tu checohes 1α Toison,
La Raison te condansne.
Et pour ça je me donne
A toi (Dieu se paedounel) —
Pour les autres, venm, poison,
Pour toi seal, une femme."
Dans les bols, dans un pré
Vert se cache une maison Jaune.
LA, nous vivrons d notre gré,
Jouant nymphe et faune,
Ou nus, ou déguιsés
En personnages de réve;
L3, Jr chanterai,
Sans paroles, la chanson d'Eve."
Rien n'a changé.
Je dutte hors la race;
La mer s'est vengée,
M'a repris et m'edace.

Ik wacht de genadestoot,
een golf, een klip op de kust.
Dit is mijn enige lust:
het gevaar dat over mij komt
in een bedwelmende dood.
In mijn ziel is alles verstomd,
ondanks de felste aanranding.
... Ver weg waagt de wind een landing.
't Is de vrouw op aarde die ons voortjaagt,
't is de zeewind die ons uitdaagt
en de branding.
J'attends le coup de grim,
Une lame, un brisant.
C'est la seule volupsé,
Le plus geand danger,
Qui tue en grisant.
On a la pan dans lime
Malgré les caresses les plus violentes.
•.. Sur une dite lointaine il vente.
C'est la femme sue terre qu nous touØte,
C'est le vent de la mee quí nous tente,
Et la lamr.

" Ιn het Zomernummer waren de pp 195 en 196 omgewisseld, waar het gedicht 'Complat nie' de dupe
van werd Wij plaatsen het daarom apnIeuw. (Red.)

27

Koorts
Nico Slothouwer
Het is een onrustige nacht. Beelden vallen me lastig:
klein molentje met wanten als wieken, een flard ballet,
rijtje voorzittershamers - kapotte wereld. Uitgespeeld.
Keurig. 'Alles heeft alle kanten. Zie de blokkendoos.'
Natuur dan? Meer, dat zwijgt? Ik heb óók niks te zeggen,
dus zwem ik in het meer. Simpel denkgoed als baken:
'Daar drijft de Leidse fles met koorts die ik ooit had.
Stroompje - dat langs de golven wegschiet en vertakt.'
Om te onthouden. Maar meneer redt zich met een meisje,
zwemt naar de oever waar zij al wacht - in een absoluut
ernstige omhelzing eindigt deze prachtige scène.
Klaarwakker nu. Bij vieren. Het zoeken blijft artificieel.
Ik denk: 'Mijn hemel, hoe lang nog deze bioscoop? Rite
Kleine Dood vertoont steeds nieuwe stukjes hemel.'

P.S. Stuur lichtkogels. Ik hunker naar goedkoop succes vuurwerk, dan slapen. Dit gaat te diep en te klassiek -

(Staat op, loopt in kamerjas door het huis, klapt dan
de strij"kPlank uit en warmt de bout om het gedicht nog
hier en daar een vouw te geven.)
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Medische industrie
Peter Verstegen

Een genadige hartaanval —
en een paar uur later
pas worden gevonden
als het is afgelopen,
geen reanimatie
meer mogelijk.
Mijd de ziekenfabriek
van witjas en chroomstaal,
van bestralingskanon
dat je botten ontkalkt,
waar je haar van uitvalt,
zodat je sterft als
sick joke van jezelf.
Ga nooit aan het
beademingsapparaat
dat elke paar seconden
een luchtstoot in je jaagt,
zodat je vlak voor je dood
snakt naar het einde,
hijgt als een hond.
Krijg je een attaque,
kruip weg als het kan
en wacht de doodklap af,
zodat je niet als plant
(tot denken wel, maar amper
tot leven in staat) gedwongen
wordt voort te bestaan.
De waardige dood is zowat
om zeep gebracht —
wat rest is de hartaanval
die iedereen verrast.
Dus hebt u iets aan uw hart,
vertel het niet aan uw arts.

29

Essay

Schrijven in Spanje
Juan Goytisolo *
(Vertaling Stella Linn)

Het zou onbegonnen werk ziJn tot in details de
voordelen te beschrijven die ons gebracht zijn door
het Heilig Officie, en welsprekender dan wij dit
zouden kunnen, worden ze momenteel luid kenbaar
gemaakt door de huidige situatie van het Spaanse
volk, het correcte gedrag van onze regering, de lof
die de Europese volkeren onze natie tegenwoordig
om het hardst toezwaaien, onze openbare reputatie en de respectabele moraal van onze ministers en
magistraten.

(Abbé Marchena, Manual de inquisidores)
'Spaanse schrijvers,' zei een Parijse collega eens tegen mij, 'hebben
enorm veel op ons voor. Het bestaan van censuur vooraf, de gecontroleerde en geleide pers en de starheid en onbuigzaamheid van de
maatschappij waarin ze leven zijn stimulerende factoren voor een
vrije en stoutmoedige geest. Door de opeenhoping van moeilijkheden en hindernissen worden zwakkelingen en nieuwkomers afgeschrikt; dat is een uitermate vruchtbare leerschool. Uit de confrontatie met de barrières die opgeworpen worden door conservatisme
en intolerantie komt hun artistieke roeping versterkt te voorschijn ...
In Frankrijk daarentegen wordt de jonge dichter of romanschrijver
in spe vanaf het begin omringd met vleierij en wordt hem geen strobreed in de weg gelegd. Doordat zijn werk onmiddellijk in de samenleving wordt geaccepteerd, verliest het aan kracht en vitaliteit.
Uitingen van artistieke rebellie zijn winstgevende handelswaar, maar
• Juan Goytisolo (geb. 1931, Barcelona) IS de bekendste Spou.nse prozaschriJvl!T van deze t!Jil. In het Nedl!Tlands zijn /IQII hem verltJald o. m. 'De trek' (La resaca), 'Het eiland' (La isla), 'Om hin- te leven' (Para
vivir aqui), 'jan zonder Land' Uuan sm Til!Tra) en 'De Identiteit' (Senas de lrientidad)
Goytisolo, die in Franco 's Spa'1je nut kon pubilcl!Ten, emigreerde In 1956 en woont Sinds lang m Marokko. Na Franco 's dood (1975) vl!Tkoos h!J' nut tmJg te lceren. Behalve romans en novellen schreef Goytlsolo sarcastische essays (Elfurgón de cola, 1967), waarvan het bijtende 'Schr!Jven m Spanje' een voorbeeld is
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op den duur wordt origineel en ongewoon talent commercieel en verdwijnt het... Geloof me, u bevindt zich in een bevoorrechte positie. Uw problemen vervullen ons met afgunst...'
Degene die zich zo uitdrukte was ongetwijfeld oprecht, maar ik
kon mij nog een paar redevoeringen van werkgevers herinneren die
ik in mijn kinderjaren had gehoord en zei bij mezelf: `Dat probleem
is gemakkelijk op te lossen, mijnheer. Als u ons dit lot zo benijdt,
waarom komt u dan niet in ons land werken?' Daar een dergelijk
antwoord mij niet op zijn plaats leek, besloot ik mijn mond te houden. Zijn woorden hebben me echter niet losgelaten en nu, na maanden van rijpe overpeinzingen, ben ik geneigd te denken dat ze een
diepe waarheid voor ons inhouden.
Het bestaan van een eeuwenoude en op wonderbaarlijke wijze aan
de eisen van onze tijd aangepaste censuur, de autoriteit van de pers
waarin datgene wat `niet gezegd behoort te worden' ook niet gezegd
kan worden, en het contact met de meest onverdraagzame samenleving ter wereld en haar intellectuelen en schrijvers, mogen dan
misschien elementen zijn die bevorderlijk en nuttig zijn voor de ontwikkeling van de artistieke schepping, het lijdt geen enkele twijfel
dat de situatie waarin wij Spanjaarden verkeren niet alleen bevoorrecht is, maar tevens, zou ik daaraan willen toevoegen, werkelijk
uniek. Slechts weinig landen zouden ons namelijk deze voordelen
kunnen bieden.
Terwijl onze politieke instellingen of onze economische structuren, om maar een voorbeeld te noemen, veel te wensen overlaten,
kunnen wij Spanjaarden prat gaan op het grote aantal dienstjaren
en de buitengewone doelmatigheid van onze politiebeambten en onze censoren. Sinds de tijd dat onze grote auteur Larra de uitmuntende deugden van bovengenoemden roemde — `Is het niet waarlijk een genot dat, als er een of ander overmoedig schrijvertje aankomt met de zin"Dit loopt niet," er prompt van een andere kant
een censor opduikt die ervan maakt "Dit gaat niet"?' — heeft de
organisatie waarin zij een erefunctie vervullen zich geleidelijk aan
verrijkt met de vernieuwingen van de opeenvolgende dictaturen, die
zich er met beleid op toeleggen ons te redden van de verschrikkelijke afgrond van vrijheid en democratie.
Vanaf de lang vervlogen tijden waarin de inquisiteurs van broeder Tomás de Torquemada iedereen die verdacht werd van ketterse
of joodse denkbeelden naar de brandstapel stuurden tot aan de hui-

32

dige reglementen van het Ministerie van Informatie en Toerisme
heeft de Spaanse censuur een schat aan ervaring verworven die geen
ontevreden mens (het is treurig, maar die zijn er nog steeds) haar
kan afnemen. Tegenwoordig worden er geen schrijvers meer en
plein pµblic verbrand (zoals in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw), en zelfs niet hun werk (zoals in de negentiende eeuw
en nog heel recent), maar deze instelling (bron van en lichtend voorbeeld voor de instanties die vandaag de dag in de hele wereld als paddestoelen uit de grond schieten) heeft geen greintje kracht en energie verloren. Een Fransman vindt onze kleine nationale ijdelheid
waarschijnlijk belachelijk, maar wij, Spaanse schrijvers, die vier eeuwen inquisitie achter de rug hebben, zijn enthousiast over de huidige wetgeving van onze censoren die ons een garantie biedt voor
ons bestaan, soms gedwongen rust en, in ieder geval, stilte.
Als een Spaanse burger het enigszins absurde idee krijgt een roman of gedicht van nonconformistische aard te schrijven — wie leest
er nu werkelijk zulke literatuur in Spanje? — en een uitgever vindt
die zo altruïstisch is om tot publikatie over te gaan — waarbij hij
uiteraard verlies lijdt —, moet het origineel gekeurd worden door
het prestigieuze Departement van Oriëntatie en Advies — de
nieuwste doopnaam van de censuur —, zodat op kortere of langere termijn — van twee weken tot een jaar, en soms nog langer —
de ambtenaren van dit Departement — louter en alleen priesters,
militairen en solide burgers — in het licht van de principes van de
katholieke moraal en de belangen van de staat kunnen beslissen of
publikatie al dan niet opportuun is. En de onervaren jongeman die
erotische scènes beschrijft, of een ongeoorloofde liefde suggereert
zonder die te veroordelen, of zich ironisch uitlaat over de officiële
godsdienst of de bestaande orde, ontvangt een briefje met de vriendelijke mededeling: `komt niet in aanmerking' of hij krijgt zijn manuscript terug met een lijst van de benodigde coupures, variërend
van weglating van hele hoofdstukken of gedeelten tot het doorstrepen van cru klinkende zinnen en zelfs woorden waar een eventuele lezeres uit de provincie aanstoot aan zou kunnen nemen. Dit alles, ik zeg het met nadruk, uiterst hoffelijk, zonder enige vorm van
gewelddadigheid of bedreiging.
In beide gevallen gaat het om een gezonde waarschuwing die erop
gericht is een reëel, tastbaar feit begrijpelijker te maken: om in dit
zo harde vak verder te komen kan de jonge auteur, in plaats van
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vrijelijk zijn inspiratie te volgen of de werkelijkheid te analyseren
op de manier zoals hij die via zijn eigen ervaring waarneemt, zich
beter voegen naar de morele en maatschappelijke vereisten om zodoende boeken te kunnen schrijven die in de pers vervolgens op gepaste wijze aangeprezen worden, en zelfs, als hij talentvol genoeg
is, te kunnen meedingen naar een van de vele literaire prijzen die
Spanje rijk is.
Het Franse publiek vindt deze methode misschien een beetje willekeurig en komt met termen aan als de 'vrijheid van schepping' of
de 'heilige rechten van de kunstenaar'; maar de Spaanse intellectueel die niet uit is op stilte of gedwongen rust (er zijn, ondanks alles, nog wat excentrieke en onverbeterlijke idealisten), prijst zich gelukkig met de voorzichtigheid en ijver van onze goede oude instelling, die zich zo bezorgd betoont over de morele gezondheid van
haar publiek en de financiële behoeften van de schrijvers.
Door de coöperatieve houding van de meest gewetensvolle intellectuelen (laten we de anderen even vergeten) wordt hun vrijheid
op geen enkele wijze beperkt. Onze censuur dringt nooit thema's
op, maar maakt slechts haar afkeuring of sympathie kenbaar. Zo heb
ik er bijvoorbeeld, alweer een paar jaar gelezen, op gewezen dat door
middel van een analyse van de Spaanse naoorlogse roman (in het
bijzonder de soort die alle lof en beloningen naar zich toetrok) het
bestaan ontdekt kon worden van een serie onderwerpen en formules die, omdat ze goed ontvangen werden door de censoren, onze
warme aanbeveling verdienden. Deze onderwerpen en formules heb
ik toen ondergebracht in vijf categorieën die ik omschreef met de namen Eeuwige roman, Sociale roman, Gedurfde roman, Morele roman en Realistische roman. Dezelfde themakeuze zou vandaag de
dag gemaakt kunnen worden voor theater, poëzie of het essay.
Maar de bevoorrechte positie van de Spaanse auteur is niet alleen afhankelijk van het bestaan van de censuur: in tegenstelling tot
andere, op het eerste gezicht meer ontwikkelde landen dan het onze, mengt de Spaanse pers zich op verstandige en zorgzame wijze
in ons literaire leven. Tegenover het handjevol onafhankelijke (en
amper gelezen) tijdschriftjes als InsuIa, Papeles de Son Armadans, enzovoorts, kent het Ministerie van Informatie een royale subsidie toe
aan verscheidene publikaties van hoog intellectueel niveau zoals El
Espanol, Poesia espanola, La Estafeta literaria (dat net zo goed filatelie-,
beurs- of militaire estafette zou kunnen heten zonder dat daarvoor
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de inhoud veranderd zou hoeven te worden) die efficiënt meewerken aan de vaderlandslievende saneringswerkzaamheden welke door
de censuur worden ondernomen. De houding van deze publikaties,
en van de dagelijkse pers in het algemeen ten aanzien van auteurs,
wisselt uiteraard naar gelang het gaat om schrijvers die zich hebben
aangepast aan de morele en sociale eisen in Spanje, dan wel om romantische, ontevreden en rancuneuze individuen.
Voor deze laatste categorie heeft de pers een zeer simpele therapie bedacht: stilte. Laten we eens aannemen dat romanschrijver X
een stuk ondertekent waarin zulke absurde en ouderwetse zaken
geëist worden als vrijheid van meningsuiting en eerbiediging van
de rechten van de mens, of dat hij onbezonnen verklaringen aflegt
tegenover buitenlandse kranten... In beide gevallen is zijn gedrag
kennelijk abnormaal; hij heeft een adequate behandeling nodig
waardoor hij gecorrigeerd wordt en niet meer in de oude fout
vervalt.
Wat moeten ze met hem doen? Uitschakelen? Dwingen tot een
paar maanden rust?... Na een jarenlange ervaring hebben in intellectuelenkwalen gespecialiseerde ambtenaren een betere remedie
ontdekt: voortaan kent niemand hem meer en zijn naam verdwijnt
uit kranten en tijdschriften. Over het algemeen werkt deze procedure goed en na enige maanden onder behandeling te zijn geweest
knapt de patiënt meestal op.
Er zijn echter jammer genoeg enkele rebelse exemplaren die niet
genezen door de stilte-therapie. In dat geval wordt er in de pers een
andere, krachtiger methode toegepast, met een uitwerking als van
een elektroshock: de patiënt ontdekt op een dag, door middel van
een melodieus georkestreerde perscampagne, dat hij een oplichter
is, een staatloze, een gigolo of een gangster (ik kies een paar geneeskrachtige kwalificaties uit die ik in maart 1961 in hoge doses toegediend kreeg vanwege het uitblijven van effect van de eerste behandeling); er wordt van hem gezegd dat hij een luxe leventje leidt in
Parijs, dat zijn gewoonten eerder Frans dan Spaans zijn (vergeten
wordt dat dit laatste bijna een compliment is), en dat zijn naam vaker klinkt op het politiebureau dan in de boekhandel... Als deze kuur
geen vruchten afwerpt, wordt weer gegrepen naar de stilte-therapie,
en deze keer voorgoed. Naar het schijnt ligt het percentage genezingen zeer hoog.
Ten aanzien van de schrijvers die zich bewust zijn van hun ver-
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antwoordelijkheid is de houding van de pers totaal anders. Immers,
zoals Larra meer dan een eeuw geleden al opmerkte, `wat geoorloofd
is' (hij heeft het over kranten) `is prijzen, zonder enige beperking;
er is namelijk bewezen dat loftuitingen, vooral voor de geprezene,
nooit te veel kunnen zijn.' Zo mogen auteurs met een robuuste gezondheid zonder enige risico verklaringen afleggen in kranten en
voor televisie en radio: Marx filosofisch weerleggen, bewijzen dat
Spinoza en Descartes twee imbecielen waren, beweren dat zij met
God zijn en dat God met hen is (ofschoon kwade tongen zeggen dat,
te oordelen naar wat zij publiceren, de goddelijke genade nog niet
helpt romans te schrijven).
De grens tussen gezonden en zieken is, uiteraard, niet rigide of
lineair. Integendeel, wij maken een reeks periodieke fluctuaties mee
waarin kerngezonde auteurs plotseling ziek worden en zelfs terechtkomen in de categorie ernstig zieken, terwijl andere, ogenschijnlijk
ongeneeslijk zieke patiënten, die door de maatschappelijke profylaxe veroordeeld waren tot het inademen van buitenlandse lucht, ineens beter worden en naar ons land terugkeren met een benijdenswaardige gezondheid.
In het eerste geval neemt de pers meestal een pijnlijk getroffen
houding van verbazing aan alvorens de ex-gezonde patiënt aan de
stilte-therapie te onderwerpen; deze verbazing wordt verontwaardiging als de persoon in kwestie, ondanks de behandeling, vasthoudt
aan zijn ziekte en een chronische patiënt wordt. Op dit kritieke punt
is verandering van omgeving altijd heilzaam.
In het tweede geval daarentegen wordt de patiënt die genezen terugkeert uit het buitenland, of door de simpele stilte-therapie zijn
verloren gezondheid heeft herkregen, in de watten gelegd en vertroeteld door tijdschriften en kranten: hij wordt bij elke stap gefotografeerd om zijn kracht en energie goed te laten uitkomen, er worden interviews met hem gehouden en hij krijgt in ruime mate lovende adjectieven toebedeeld... Als de genezing definitief is, krijgt de
ex-patiënt zelfs gelegenheid een flat te vinden en een auto te kopen,
want het is algemeen bekend dat een goede gezondheid en het zich
te voet voortbewegen in Spanje absoluut niet met elkaar te rijmen
zijn.
In feite zijn de censuur en de pers slechts uitvloeisels van de derde
factor die de schrijver uit ons land de unieke positie verschaft die hij
geniet. Ik doel op de oude en (ondanks schijnbare veranderingen)
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starre Spaanse samenleving, deze samenleving waaraan de tijd voorbijgaat en die er met bewonderenswaardige trouw naar streeft morgen te worden wat ze gisteren was en vandaag is. Zoals Larra al zei:
`Kan er iets mooiers of vredigers zijn dan een land waarin niet
gesproken wordt?', en daar voegde onze grote essayist (die door een
chronische ziekte op fatale wijze tot zelfmoord werd gedreven) aan
toe: `Spanje is altijd in twee klassen verdeeld geweest: mensen die
grijpen en mensen die gegrepen worden.' Met deze diepe waarheid
in hun achterhoofd werken de auteurs die besloten hebben zich niet
te laten grijpen spontaan mee aan de instandhouding van de principes die hun materiele toekomst en bevoorrechte gezondheid veilig stellen.
De liefde van de Spaanse samenleving voor haar kunstenaars kent
geen grenzen. De lichamelijk en geestelijk gezonde schrijvers leven
met haar in goede verstandhouding en harmonie, en de vaderlijke
bezorgdheid van hen die verantwoordelijk zijn voor onze cultuur laat
niet toe dat de intellectuelen (of althans een groot deel van hen) zich
uit wrok ontfermen over de politieke avonturen die een periodieke
teistering vormen voor naties met een minder vooruitziende blik dan
de onze.
Voor zieken lijkt de houding van de samenleving streng, en de
Franse intellectueel begaat gemakkelijk de fout om die negatief te
beoordelen. Welnu, als we bijvoorbeeld de lijst met namen nemen
van de beste Spaanse dichters van onze tijd, mag de geneeswijze inderdaad rigoureus lijken, maar zoals we zullen zien is er sprake van
een deelaspect van het probleem: Garcia Lorca stierf namelijk zoals hij stierf en Miguel Hernández overleed in gedwongen rust; de
stoffelijke resten van Antonio Machado, Pedro Salinas en Luis Cernuda liggen ver van hun vaderland in de aarde.
Andere chronisch zieken als Rafael Alberti en Jorge Guillén leven in ballingschap sinds de Nationale Kruistocht van 1936-1939;
José Bergamin, die in 1958 naar Spanje terugkeerde, ging eind vorig
jaar, officieel ongeneeslijk verklaard, weer weg...
Maar de Spaanse maatschappij mag dan hardvochtig zijn ten aanzien van levende rebellen, de doden neemt ze grootmoedig in haar
schoot op: de werken van Lorca en Hernández worden in Spanje
uitgegeven en de autoriteiten organiseren officiele plechtigheden ter
ere van Juan Ramón Jiménez en Antonio Machado. Wat de patienten betreft die momenteel nog in ballingschap leven, mogen we er
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zeker van zijn dat zij bij hun dood ook weer onderwerp zullen worden van de eerbiedige en respectvolle hommages die hun ongeneeslijk gebleven ex-collega's ten deel vallen. Zoals een van onze beste
huidige dichters zei (ik doel op Luis Cernuda, die in 1963 in Mexico
is overleden): `Welk land verdraagt zijn dichters nu graag? Zijn levende dichters bedoel ik, want over de dode weten we al dat er geen
land is waar ze niet geëerd worden. Het grootste gebrek van een
dichter is misschien dat hij leeft, maar dit is een gebrek dat mettertijd
verholpen wordt.'
De chronisch en ongeneeslijk zieken hebben dus nog, zoals we
zien, deze laatste, opbeurende troost over, en daar wij per se willen leven in plaats van de roem en erkenning ontvangen die de dood
met zich meebrengt, is het beste en meest fatsoenlijke dat we tot die
tijd kunnen doen, zwijgen. Of in koor herhalen met de pers, die na
vijfentwintig jaar stilte zojuist het bestaan van Cernuda ontdekt
heeft: `Aangezien Cernuda nu toch dood is: leve Luis Cernuda!'
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De taal van het gedicht, een generatie
Jorge Guillén *
(Vertaling Agnes de Wit)

1

Enkele vrienden hebben schrijver dezes verzocht een paar kritische
kanttekeningen bij zijn eigen werk te maken die min of meer verband houden met het thema van deze reeks voordrachten. Is het tactvol om zulke goede vrienden ter wille te zijn? Nee, dat is het niet.
Zo'n - precaire - situatie kan met een compromis worden gered.
Laten we, om de eerste persoon enkelvoud, le moi haïssable, te vermijden spreken van 'wij', de groep dichters die, met de kenmerken
van een generatie, tussen 1920 en 1936 in Spanje leefde en schreef.
Het is de generatie van Federico Garcfa Lorca, de bekendste vertegenwoordiger ervan. Picasso en Lorca, met Manuel de Falla, Antonio Machado enJuan RamónJiménez de grootste moderne Andalusiërs, zijn de twee Spanjaarden uit die tijd die zich het duidelijkst aftekenen tegen de horizon van de westerse cultuur. Ongetwijfeld zijn zij de briljantsten. Picasso vond in Parijs de ambiance en
het afzetgebied waaraan zijn schilderkunst behoefte had. Lorca hoefde niet te emigreren. In het Spanje van zijn tijd bloeide de literatuur volop en onder zijn tijdgenoten waren schrijvers van de eerste
orde.
De eerste vijfendertig jaar van de twintigste eeuw waren rijk aan
grote prozaschrijvers, maar brachten ook zeer veel dichters voort.
Achter de oudere dichters - Unamuno, Antonio Machado enJuan RamónJiménez, die tegelijk met Gabriel Miró en Ramón Gómez de la Serna sterk op de voorgrond traden - verrezen verscheidene lyrische dichters die al snel een homogene groep vormden. Homogeen was de groep wel, maar het geheel bestond uit zeer uiteenlopende persoonlijkheden. Het denken in generaties zat al in de
lucht. In die tijd manifesteerde het zich, en hier manifesteert het zich
• In 1957·58 was Jorge Guillén (Zie voor u,tvoenger noot onder Vertaalde poëzie) professor aan Harvard University, waar h,j de zogenaamde Charles Elwt Nor/on-voordrachten huid. Bovenstaand stuk over
poezie en over zijn eigen dichtersgeneratze, de beroemde generatie van '27, IS er één van
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nu weer, als een op empirische kennis gebaseerde realiteit, geenszins door veralgemening a posteriori. Zelden zal een historische harmonie zich zo evident hebben geopenbaard als gedurende de jaren
twintig in de voorkeuren en intenties van die jongemannen, wier intellectuele leven zich in Madrid afspeelde. Niemand gehoorzaamde uiteraard aan het logisch gestaafde en daardoor fatale systeem van
een paar filosofen die de opmars van de generaties in strikt symmetrische stadia en intervallen op papier zetten. Het is paradoxaal dat
dit determinisme malgré lui onder auspiciën van het idee van leven,
van bestaan, werd geproclameerd. Hier gaat het alleen over experimentele kennis, over geschiedenis die beleefd is, niet bestudeerd.
Omstreeks 1925 bestonden er in mindere of meerdere mate contacten tussen bepaalde Spaanse dichters. Als een generatie de mensen
in zich verenigt die in een tijdvak van vijftienjaar zijn geboren, zou
deze generatie 1898 als belangrijkste jaartal hebben, want toen werden Federico Garcia Lorca, Dámaso Alonso en Vincente Aleixandre geboren. Ouder dan zij waren Pedro Salinas, Jorge Guillén en
Gerardo Diego: uit '91, '93 en '96. Een jaar jonger dan Lorca was
Emilio Prados, uit '99. Tot de twintigste eeuw behoren Luis Cernuda, uit 1902, Rafael Alberti, uit 1903, en de benjamin Manuel
Altolaguirre, uit 1905. Tussen Salinas en Altolaguirre liggen de drie
lustra die zijn vereist — theoretisch vereist. Het is overbodig meer
jaartallen te noemen. Ook andere schrijvers deden hun chronologische plicht: Antonio Espina, Pedro Garfias, Adriano del Valle,
Juan Larrea, Juan Chabás, Juan José Domenchina, José Maria Hinojosa, José Maria Quiroga Pla, de medewerkers aan het tijdschrift
Meseta uit Valladolid, die van Mediodía uit Sevilla, Miguel Pizarro,
Miguel Valdivieso, Antonio Oliver...
Deze opsomming is, ten onrechte, niet volledig, en nu worden alleen de lyrische dichters genoemd, niet de lyrische auteurs van verhalen en essays. In die tijd ging `literatuur' `lyriek' betekenen. De
meesten van deze dichters zijn Andalusiërs. Castilië en Andalusië
zijn altijd de voornaamste bronnen van de Spaanse poëzie geweest.
In het verleden was het vooral Castilië, tegenwoordig doet Andalusië zich sterk gelden. Zowel Andalusiërs als Castilianen bleken,
zonder zich dat te hebben voorgenomen, in alle opzichten tijdgenoten te zijn van hun tijdgenoten in Europa en Amerika. De lyrische
dichters waren afgestemd op het algehele klimaat van de jaren twintig, ook al legden ze accenten die alleen bij een Spaanse traditie aansloten.
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Dit fundamentele kenmerk is al een;ler onder de aandacht gebracht. Een generatie die zo 'vernieuwend' is, hoeft haar verre of
nabije voorlopers niet te verloochenen om zich staande te houden.
'Het eerste dat moet worden opgemerkt,' zei Dámaso Alonso, lid
van de generatie en haar chroniqueur, 'is dat deze generatie zich
nergens tegen afzet. ' Integendeel, haar wortels drongen steeds dieper
in het verleden. De schrijvers van '98 hadden de belangstelling voor
verschillende werken en schrijvers die ze als 'primitief beschouwden al nieuw leven ingeblazen: het Poema de mio Cid, Gonzalo de
Berceo, de aartspriester van Hita. Nu werd de hele Gouden Eeuw
van de lyriek te voorschijn gehaald, niet alleen Luis de GÓngora.
Tussen Garcilaso en Quevedo namen de bewonderenswaardige
schrijvers van het tweede plan hun plaats weer in: Figueroa, Aldana, Medina, Medinilla, Medrano, Espinosa, Villamediana, Soto de
Rojas ... En terwijl de grote don Luis uit Córdoba werd gerehabiliteerd, werden ook Gil Vicente, fray Luis de León, SanJuan de la
Cruz, Lope en Quevedo weer op hun waarde geschat. Bij dit blijk
geven van een goed geheugen ging het niet in eerste instantie om
het onderscheidingsvermogen van de erudiet, al waren deze dichters, ook degenen die geen professor waren (Pedro Salinas, Jorge
Guillén, Gerardo Diego en Dámaso Alonso waren dat wel), niet onbekend met de verrukkingen van de eruditie. Maar ook Lorca
schreef over Góngora, en hij was het die ons attent maakte op de
Granadijn Soto de Rojas. En wie had meer aanleg voor assimilatie
en meer culturele herinneringen dan de niet-academicus Rafael Alberti? Al dat teruggrijpen op de poëzie van het verleden was het werk
van dichters die zich als dichters gedroegen. Aangezien ze allemaal
de meest precieze expressie voorstonden, werden zowel oude als moderne teksten bewonderd als ze bijdroegen tot de authenticiteit van
de poëzie. Daarom verdedigden en bestudeerden ze ook Bécquer,
die zich niet liet hinderen door vormproblemen en zo'n wonder van
inspiratie was. Een aparte plaats werd ingenomen door Juan Ramón Jiménez - hoewel Antonio Machado op hetzelfde peil van
voortreffelijkheid stond - omdat hij een treffend voorbeeld was van
iemand die de literatuur hartstochtelijk was toegedaan. Tot slot: de
meest gelezen en geliefde buitenlandse dichters waren de Fransen,
van Baudelaire tot de surrealisten.
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Langs al die wegen en zonder door een school opgelegde dogmatische beperkingen — er was geen school en er waren ook geen dogma's — streefden deze jongemannen naar een poëzie die zowel kunst
zou zijn, met alle gestrengheid van dien, als schepping, met alle authentieke bezieling van dien. Een kunst van de poëzie, en daarom
niet alleen maar een ontboezeming, noch op de manier van de vorige eeuw, noch als een heftige, vormloze uitbarsting van het onderbewuste. Er is geen geklets zo hol als dat van het onderbewuste
dat aan zijn banaliteit is overgelaten. In Spanje was niemand ooit
tevreden met het surrealistische `manifest'. Een kunst van de poëzie, maar geen leeg formalisme. Uiteraard noemt de halve ignorant
van nu — met het air van een openbare aanklager — alles met een
doorwrochte vorm, dat wil zeggen een vorm die zorgvuldig is aangepast aan de inhoud, formalisme. Heel gevarieerd en talrijk waren de metra, de strofen, de modulaties en de ritmen die in die tijd
werden gebruikt. We moeten noodzakelijkerwijs onze toevlucht nemen tot de term meesterschap. Sommigen vervangen dit woord door
virtuositeit, waarin het Latijnse virtus zit: voortreffelijkheid, maar
een uitgekauwd en gedevalueerd soort voortreffelijkheid. Toch blijft
virtus onder de beschuldiging overeind. Dat meesterschap werd in
sommige gevallen met voortvarendheid verworven. Zo was Rafael
Alberti welhaast vanaf zijn geboorte een meester. De beheersing van
sommige dichters kan niet tegenover de spontaniteit van andere
dichters worden gesteld, omdat deze anderen — bijvoorbeeld Lorca
— even `geleerd' waren als hun professorale kunstbroeders. De poëzie als poëtische kunst: de vorm van een incarnatie. We zouden dit
woord met een hoofdletter kunnen schrijven: het mysterie van de
Incarnatie. De geest wordt op mysterieuze wijze, met iets dat niet
tot de intelligentie kan worden herleid, tot geïncarneerde vorm in
dit huwelijk van idee en muziek.
Idee staat hier voor de realiteit in een gevoelstoestand. De realiteit is vertegenwoordigd, maar niet aan de hand van directe geljkenis beschreven. Realiteit, geen realisme. Het sentiment, en zonder
sentiment is er geen poëzie, heeft geen grote gebaren nodig. Sentiment, geen sentimentaliteit, die in die tijd werd veroordeeld als de
allerlaagste obsceniteit. Door deze terughoudendheid bij gevoelsuitingen werd de heftigheid ervan beteugeld en hun kracht nog ver42

dubbeld. Degenen die horende doof zijn, verwarren zulke harmonieën echter bijna met stilte. Daardoor werden sommigen van deze dichters te koel bevonden, hoewel ze vol toewijding hun enthousiasme voor de wereld, hun verknochtheid aan het leven en hun liefde voor de liefde verklaarden. De verandering in de uitdrukkingsmiddelen maakte bepaalde lezers blind; uiteindelijk, na een
leertijd van jaren, begrepen en ervoeren ze een vurig liefdesgedicht
als een liefdesgedicht. Die lezers verweten de dichters behalve koelheid ook abstractie. Ze waren zo intellectueel, deze dichters! Inderdaad, in sommige van die gedichten was een groot aantal abstracties dooreengevlochten met meer plastische componenten. Dat is altijd al gebeurd en er is geen taal waarin het intellectuele niet met
het concrete wordt gecombineerd. In elk geval heeft niemand ooit
gedroomd van een poëzie die puur intellectueel was. Antonio Machado had gelijk toen hij beweerde: `Het verstand zingt niet.' De
aangeklaagde dichters hebben nooit de bedoeling gehad het zonder
de bron te stellen waaraan de lyrische poëzie ontspringt en het hart
terzijde te schuiven. De grote don Antonio, een helder denker, sloeg
de plank volkomen mis. Deze dichters hadden niets `weggelaten',
niets van belang: ze waren dichters. (Bovendien kwam Machado
dicht in de buurt van de lyriek met die aforismen in versvorm die
zo nauw verwant zijn aan de verhandelingen van professor Juan de
Mairena.)
Om kort te gaan, de dichters van de jaren twintig waren, zo niet
koel of slechts abstract, dan toch tenminste moeilijk, hermetisch en
cryptisch. Moeilijk? Jawel, evenals vele andere dichters. Hermetisch? Dit woord, waarmee gewoonlijk hun Italiaanse tijdgenoten
worden aangeduid, is in Spanje niet gangbaar geworden. Cryptisch?
Dat is een in onbruik geraakte term. Langzamerhand is bijna al het
cryptische verdwenen. Het wordt eerder getolereerd van dichters die
zeer geëxalteerd en heel vrij schrijven, zoals Vicente Aleixandre, dan
van hen die logischer samenhangend werk maken, zoals Jorge Guillén. Het zou bovendien onmogelijk zijn deze dichters in twee groepen te verdelen, de gemakkelijke en de moeilijke (een verdeling die
Lorca ergerde). Het is waar dat Lorca's Poeta en Nueva York niet eenvoudiger lijkt dan Salinas' La voz a ti debida of Guilléns Cántico. Ligt
in taal die er prat op gaat rationeel te zijn — bijvoorbeeld die van
de politiek — al niet een broeinest van onduidelijkheden opgesloten? De taal van iemand die om naar de diepten van zijn leven te
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verwijzen de hulp van de dubbelzinnigheid van beelden inroept, zal
nog meer verwarring zaaien. Deze dichters spraken in beelden. En
op dit punt — het primaat van de metafoor — komen alle losse
draadjes samen. De Amerikaanse naam Imagists zou kunnen worden gebruikt voor al diegenen die, beschikkend over enige verbeelding, in de jaren twintig hier of daar schreven. Góngora, Rimbaud,
Mallarmé en later anderen — van Hopkins tot Eluard — stimuleerden tot verfijning en vermenigvuldiging van de beelden. Op die manier `brandt de verbeelding', zoals in Lorca's Romancero gitano staat.
Deze cultivering van het beeld is van de zeer verschillende kenmerken die de dichters uit die jaren, en niet alleen de Spanjaarden, verenigden en scheidden, het meest voorkomende kenmerk. Imagen
(Beeld) is de titel van een vroeg werk van Gerardo Diego. De cultivering van het beeld veranderde in een bijgelovige cultus. De extremisten brachten de poëzie terug tot een aaneenschakeling van
beelden waaruit de overgangen in het gedicht waren geschrapt. Er
bleven slechts losstaande zinsneden over, een maximale verdichting
van de literaire activiteit. Ieder logisch of grammaticaal verband
werd van poëtische inertie verdacht. De beelden zelf waren evenmin aan een vaste samenhang onderworpen. De realiteit, die ondanks alles overleefde, werd niet verdubbeld door middel van kopiëring, maar op de vrijst mogelijke manier herschapen. Deze vrijheid gaf eerder de binnenwereld van de mens weer — `het onderbewuste' werd die dikwijls genoemd — dan de realiteiten die met
de rede overeenstemden. Natuurlijk varieerde de mate van equivalentie tussen het reële en het verbeelde sterk. Bepaalde schrijvers wilden zich verheffen tot een tweede realiteit, onafhankelijk van de
eerste gemeenschappelijke realiteit: de autonomie van het beeld.
3
De dichter ervaart het woord `poëzie' in de volle etymologische betekenis. (Deze `schepping' zal echter, of we dat nu willen of niet,
secundair zijn aan die van de eerste schepper uit Genesis. Alle dichters zijn poètes du dimanche, dichters van de zondag die volgt op de
zaterdag waarop Jehovah rustte.) Om het klimaat van die jaren op
te roepen, moeten we kijken naar deze wens om poëzie als schepping te zien, een gedicht als de kwintessens van de wereld. Ernstig
of vrolijk, de werken uit die tijd beogen een wezenlijk doel en zijn
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allesbehalve het onbeduidende vermaak dat sommige critici in dat
gewemel van beelden zagen. Bovendien is er niets serieuzers dan serieus spel en ontegenzeglijk werd er in 1925, in 1930 en in 1935 een
spel gespeeld om de beste poëzie te schrijven die alle mogelijke vormen van vernuft maar konden opleveren. De dichters voelden zich
niet verplicht voor priester te spelen en hun gebaren werden niet
stroef door religieus, politiek of sociaal vertoon. Theatrale gebaren
waren er niet. Wel was er het voornemen om strenge poëzie als
schepping te beschouwen. En zou een gedicht volstrekt poëtisch kunnen zijn? Dit streven dreef verstrooid op het briesje van die dagen.
Poëzie en gedicht moesten zo nauwkeurig mogelijk worden gedefinieerd. Het zou niet juist zijn te denken dat er een georganiseerde
doctrine was. Er waren natuurlijk wel volop gesprekken - en
monologen - over de algemene aspecten van het dichterschap. Er
waren, na het voorafgaande ultraïsme*, maar twee 'ismen': het creationisme, waarvan Vicente Huidobro, een voortreffelijk dichter uit
Chili, de Allah was enJuan Larrea en Gerardo Diego de Mohammeds, en het surrealisme, dat nooit aansloeg en eerder een uitnodiging tot vrijheid van de verbeelding was. Langs beide wegen werd
gestreefd naar het gedicht dat, woord voor woord en beeld voor
beeld, door en door poëtisch zou zijn.
Poésie pure? Dat platonische idee zou nooit concreet gestalte kunnen krijgen. Bij ons droomde niemand van zo'n puurheid, niemand
wenste die, zelfs niet de schrijver van Cantico, een boek dat zich negatief laat omschrijven als een anti-Charmes. Valéry, die door de
Castiliaanse dichter met grote toewijding gelezen en herlezen werd,
was in het licht van een poëtisch bewustzijn een toonbeeld van voorbeeldige thematische verhevenheid en van voorbeeldige stilistische
gestrengheid van stijl. In navolging van Edgar Allan Poe geloofde
Valéry niet of nauwelijks in inspiratie - waarop de Spaanse dichters altijd vertrouwden: muze voor sommigen, engel voor anderen,
persoonlijke demon ('duende') voor Lorca. Die namen van de dag
of van de nacht, kwasi-hemels of kwasi-hels, duidden voor Lorca de
macht aan die, zonder de noodzaak van een mystieke trance, in de
dichters werkzaam was, een macht die de rede en de wil vreemd was,
verschaffer van die diepe, onvoorziene elementen die de gratie van
een gedicht uitmaken. Gratie, bekoorlijkheid, betovering, het onbenoembare, maar geen gefabriceerde 'charme'. Valéry schepte er
* Het 'u/tralSme' streefde naar poésie pure, het 'creatzonlsme' naar de absolute autonomie van hel gedIcht
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een enigszins pervers behagen in om over `het fabriceren van poëzie' te praten. Die woorden zouden deze Spanjaarden in de oren
hebben geklonken als wat ze zijn: blasfemie. `Scheppen', een fiere
term, en `dichten', een nuchtere vakterm, duiden niet op gefabriceer. Valéry was bovenal een geïnspireerd dichter. Wie dat is, heeft
altijd iets te zeggen. T.S. Eliot, in de jaren twintig al een belangrijk criticus, stelde het later met zijn gebruikelijke nuchterheid als
volgt: `Poets have other interests besides poetry — otherwise their
poetry would be very empty: they are poets because their dominant
interest has been in turning their experience and their thought... into
poetry.' Het lege of bijna lege formalisme is een monster dat is uitgevonden door de incompetente lezer, of het is alleen van toepassing op de incompetente schrijver.
Als er poëzie is, zal die menselijk moeten zijn. Hoe zou poëzie niet
menselijk kunnen zijn? Onmenselijke of bovenmenselijke poëzie
heeft misschien bestaan, maar een `ontmenselijkt' gedicht is een fysieke en metafysische onmogelijkheid, en de formulering `ontmenselijking van de kunst', die door onze grote denker Ortega y Gasset is bedacht, heeft vanaf het begin dubieus geklonken. `Ontmenselijking' is een onaanvaardbare gedachte, en de dichters uit de jaren twintig hadden naar de rechtbank kunnen stappen om een vordering in te dienen wegens de schade die hun is berokkend door het
gebruik en misbruik van dat nieuwe woord waarvan men veronderstelde dat het de sleutel tot de inspiratie van hun poëzie was, een
sleutel die tot geen enkel werk toegang verschafte. Ortega, die onze tijd zo grondig heeft geanalyseerd en weerspiegeld, overtuigde
dit keer niet, en dat terwijl hij toch zozeer deel had aan dat artistieke,
literaire en filosofische klimaat. We moeten niet vergeten — dat zou
ondankbaar zijn — dat Ortega met zijn Revista de Occidente de jongemannen ruimhartig heeft geholpen. In een door dit tijdschrift uitgegeven reeks Nova Novorum, werden vier bundels gepubliceerd: Romancero gitano, Cántico, Salinas' Seguro azar en Alberti's Cal y canto. De
herinnering aan die jaren waarin de Revista de Occidente, volgens onze
vriend Henri Peyre, samen met La Nouvelle Revue Française en The
Criterion de heilige drieëenheid van de Europese tijdschriften vormde,
stemt tot vreugde, maar ook tot weemoed. En het was uitgerekend
Ortega die het woord `ontmenselijking' smeedde! Het was niet juist
en had ook geen betrekking op de abstracte constructies van het kubisme. Wie anders dan mensen met veel menselijke verfijning —
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Juan Gris, Picasso, Braque — schilderden die stillevens die verre
van levenloos waren? Men kan zich natuurlijk een schilderij voorstellen dat niet figuratief is. Het woord is echter een teken èn een
middel tot communicatie: teken voor een idee, middel tot communicatie van een toestand, zoals Vicente Aleixandre herhaaldelijk zei.
Het zou iets anders zijn geweest als de termen antisentimentalisme
en antirealisme waren gebruikt.
4
De grote thema's van de mens — liefde, heelal, leven en dood —
vulden het lyrische en dramatische werk van deze generatie. Eén
groot thema kwam slechts zelden voor: de religie. Natuurlijk werd
het materiaal gepresenteerd na te zijn herschapen tot schepping, omgevormd tot vorm, geïncarneerd in verbaal vlees. Natuurlijk werd
bij deze metamorfose alle grootspraak vermeden, de dichters schepten behagen in soberheid en zelfbeperking. Het Spaans kent het
woord efectismo, effectbejag. Het was dit effectbejag dat deze dichters zichzelf verboden. Een generatie waarvan een tragisch dichter
de voornaamste vertegenwoordiger was, onze enige grote dichter
sinds Calderón, was niet op effectbejag uit. Lorca's persoonlijke demon had niets van doen met het steeds herhaalde grote gebaar. Desondanks zijn sommige jonge Spanjaarden van vandaag — met hoeveel weemoed wordt `jonge' hier gebruikt! — in hun argeloosheid
van mening dat zij de menselijke poëzie hebben ontdekt. Hier past
alleen de uitroep: Moge Santa Lucia hun wijsheid geven! De poëzie van dat decennium ligt er. Laten ze die lezen of herlezen vanuit
een actueel perspectief en zien of `ontmenselijking' of `asepsis' ertoe bijdragen om die bladzijden te begrijpen. De term `asepsis' dook
toen weliswaar heel af en toe op, maar bleef op de achtergrond en
oefende geen invloed uit gedurende het scheppende stadium.
Op deze plaats beogen we slechts de gemeenschappelijke atmosfeer te beschrijven die opgesnoven werd door een stel vrienden, zelfs
als ze alleen waren, niet alleen in cafés en bij ontmoetingen. Er was
geen programma, er was geen manifest waarin standpunten werden aangevallen en verdedigd. Er waren gesprekken, brieven, maaltijden en wandelingen, en er was vriendschap onder de lichtjes van
Madrid, die heerlijke stad, nog altijd de hofstad, al viel de schaduw
van de Republiek er al overheen, waar zoveel geestkracht, zoveel
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tijd werd verspild, of schijnbaar verspild door de ijverige intellectuelen en kunstenaars die aan de cultuur van hun land werkten, cultuur in de liberale zin van het woord. Die dichters, afkomstig uit een
bourgeoisie die niet met de handen over elkaar zat, waren weliswaar
niet politiek actief, maar wel politiek op de hoogte. Ze waren georiënteerd op een Spanje dat in de toekomst opener zou zijn. Sommige botte zielen hebben de generatie van Salinas en zijn vrienden
`de generatie van de dictatuur' genoemd, hoewel niemand van hen
deel had aan het regiem van Primo de Rivera, dat zo ouderwets dictatoriaal was dat het deze generatie niet verplichtte tot concessies in
gedrag of werk. Schrijvers van de dictatuur kwamen pas later. Tussen 1920 en 1936 was de tijd vrij: vrij voor de vervulling van elks
individuele lotsbestemming.
Deze dichters, die het samen heel goed konden vinden, waren erg
verschillend. Ieder had zijn eigen stem. Antonio Machado gunde
zich de tijd om de stemmen te onderscheiden van de echo's. In die
tijd klonken er alleen stémmen, en dat erkende de grote don Antonio, die deze dichters hoogachtte, hoewel hij misschien niet altijd
helder zag wat ze aan het doen waren. Het waren fortuinlijke dichters: ze kregen onmiddellijk erkenning. Aan die snelle erkenning
droeg, dankzij God weet welke omstandigheden, het zo duidelijk eigen karakter van elke dichter bij. Het niet al te grote publiek was
niet tegen hen. Zij waren dichters van de zogenaamde voorhoede,
nog zo'n woord uit die tijd. Die militaire metafoor past niet bij dichters die op geen enkel front vochten. Evenmin hadden ze zich een
explosief doel gesteld. Hun doel, altijd moeilijk, was om de juiste
expressie te vinden voor wat ze wilden zeggen. En daardoor, omdat ze hun eigen toon zochten, bleken ze modern te zijn, in harmonie
met hun tijdvak. Altijd is er wel een lezer of toeschouwer die werkelijk nieuwe schilders of schrijvers verdenkt van doortraptheid,
trucjes, onoprechtheid en verlangen naar roem, zonder te beseffen
dat zij met elke streek van hun penseel, met elke streek van hun pen,
hun leven in de waagschaal stellen.
5
Hoe drukte deze generatie zich uit, wat waren haar woorden? Is het
onmogelijk de taal — of talen — van zulke verschillende schrijvers
onder één noemer te brengen? Joaquin González Muela heeft ge-

48

probeerd hun stijlen in een nauwkeurige synthese onder te brengen.
Wat hadden Salinas en Altolaguirre, Prados en Cernuda gemeen?
Rondom een tafel gezeten verbroederden ze zich, begrepen ze elkaar, spraken ze dezelfde taal: die van hun generatie. In het uur der
waarheid, tegenover het witte papier, ging ieder van hen met een
andere pen schrijven. Hun schrijfstijlen varieerden van de kunstgrepen van de traditionele metriek tot de onregelmatigheden van het
vrije vers. Er werd niet met de traditie gebroken en de nieuwe vormen van Rubén Darío en zijn aanhang zouden nog verder worden
uitgewerkt door deze dichters, voor wie het begrip vernieuwing niet
centraal stond en die zich niet beperkten tot de vormen die de
meesters uit het verre of nabije verleden hadden gebruikt. De breuk
met het verleden was bij de toenmalige generaties in andere landen
veel totaler. Er werd geen afstand gedaan van het Spaanse erfdeel
en dat erfdeel stond oorspronkelijkheid niet in de weg. Welke Franse
of Italiaanse, vooral Italiaanse, dichters uit die tijd hadden zonder
blozen een sonnet durven schrijven? Deze Spanjaarden stond het,
al naar hun poëtische `zin' daarin, Vrij een sonnet te maken. Zelfs
een Salinas, een Aleixandre, schreef wel eens een sonnet, niet als
`virtuoze' gril, maar omdat het hoorde bij zijn creatieve impuls.
Daarom is het vormenrepertoire van deze generatie die de gelofte
van armoede, door de tijdgeest van zoveel volgelingen verlangd, niet
wilde afleggen, zo uitgebreid. Eén oordeel werd over deze dichters
nooit uitgesproken: dat ze slecht schreven. Wel is hun verweten dat
ze te goed schreven. Dat bezwaar is eigenlijk een loftuiting — al was
de bedoeling om ze onderuit te halen. Kortom, zelfs niet in het geval van Lorca was genialiteit een rechtvaardiging voor een briljante vormloze tekst, voor het zich overleveren aan de machten der
duisternis. Het oppervlakkigste versje bleek te zijn geschreven met
artistieke subtiliteit en aan de vrije verzen van Aleixandres La destrucción o el amor en van, jaren daarna, Alonso's Hos de la ira was met
de grootste zorgvuldigheid `adem' gegeven. Bij een en dezelfde auteur, zoals bij Gerardo Diego, werden zeer uiteenlopende stijlen aangetroffen, die zelfs binnen één werk tegenover elkaar werden gesteld,
zoals in zijn Fábula de Equis y Zeda.
Elke overkoepelende naam voor een historische periode is door
het nageslacht bedacht of in omloop gebracht. Poliziano zou misschien verbaasd zijn geweest over de naam `renaissancist', van Verlaine weten we dat hij onaangenaam getroffen was door de betite-
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ling `symbolist'. Natuurlijk hebben de theorieën en de `ismen' vanaf de negentiende eeuw hoogtij gevierd. Maar niet in Spanje. Het
ultraïsme was een uitzondering; het creationisme kwam, evenals het
modernisme, uit Latijns-Amerika overwaaien. Het kubisme, dankzij
Picasso en Juan Gris deels van Spaanse oorsprong, ontwikkelde zich
in Frankrijk. Hoe moeten we die zo stormachtige en vruchtbare jaren tussen de twee wereldoorlogen aanduiden? Er is geen geloofwaardig etiket, vooral niet voor degenen die de avonturen hebben
beleefd. `Tijdgeest' betekent niet `groepsstijl', de stijl van een bepaalde groep. Een generatie heeft deze of gene voorkeuren, maar
ontwikkelt geen eigen school, geen eigen taal. Deze dichters wierpen zich op het gebruik van hun taal zonder de uitwerking ervan
te wantrouwen. Zoals Vladimir Vejdle zei: `In Spanje zijn de dichters niet verplicht een buitensporig wantrouwen jegens de taal van
alledag te koesteren, omdat het Spaans veel minder van zijn poëzie is beroofd dan het Frans of het Engels.' Het Castiliaans is bovendien een rijke en flexibele taal, meer dan ooit bij de schrijvers
van de vorige generatie. Wat is er daarna gebeurd?
Voor poëzie is geen speciale poetische taal vereist. Geen enkel
woord is bij voorbaat uitgesloten; elke willekeurige formulering kan
vorm geven aan de zin. Resumerend: alles hangt van de context af.
Alleen de plaats van elke component binnen het geheel is van belang, en deze functionele waarde is doorslaggevend. Het woord
`roos' is niet poëtischer dan `politiek'. Natuurlijk ruikt `roos' lekkerder dan `politiek', en voor de reuk is dat een simpel waarneembaar kwaliteitsverschil. (Shakespeare zei, of liever, Julia zei tegen
Romeo: `... a rose/ By any other name would smell as sweet.')
Schoonheid is geen poëzie, al zijn het vaak bondgenoten. Daarom
zijn er meer verzen waarin `roos' voorkomt dan verzen met 'politiek'. A priori kan er, buiten de geschreven bladzij, geen poëtische
kwaliteit worden toegekend aan een zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een deelwoord. Waarschijnlijk geniet 'administratief' nog geen lyrische weerklank. Maar morgen, morgenochtend zou het poëtisch kunnen worden uitgesproken, met verering, met tederheid, met woede, met minachting. `Administratief!'
Het poëtische gebruik zou volstaan, omdat alleen het gebruik poëtisch is, of anders gezegd: de effectieve werking van het woord binnen het gedicht, het enige reële organisme. Er is alleen de taal van
het gedicht: woorden die in een geheel zijn geplaatst. Elke dichter
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heeft zijn voorkeuren en zijn aversies en paalt op een bepaald n iveau zijn terrein af. Het niveau van een gedicht varieert; zoals de
afstand varieert tussen de gewone taal en deze nieuwe taal, tussen
de spreektaal en deze min of meer zingende bewoordingen. Op het
ene niveau is welsprekendheid gerechtvaardigd. Op een ander niveau is er niets natuurlijkers dan prozaïsch taalgebruik, dat dan niet
meer prozaïsch is. Tot besluit: een poëtische tekst heeft, evenals een
muziekstuk, een eigen toonsoort. Het zou absurd zijn de tonen van
Cernuda's La realidad y el deseo over te brengen naar Altolaguirres
Soledades juntas , naar Prados' Jardín cerrado. Er is geen poëtische taal.
Wel is er de taal van het gedicht, gemoduleerd naar gradaties van
intensiteit en nooit zuiver. Die zuiverheid zou immers slechts een
fantoom zijn, voortbrengsel van abstractie? De poëzie bestaat door
het binnendringen in, het belichten van alle mogelijke grondstoffen.
Dat materiaal verlangt op verschillende niveaus van herschepping
verschillende namen. Alleen in die noodzaak tot herschepping komt
de taal van deze geïnspireerde, vrije, strenge dichters overeen.
6
God weet hoe lang die kring van vrienden in stand zou zijn gebleven als er door een catastrofe geen abrupt dramatisch of tragisch eind
aan was gekomen. De dood van Federico Garcia Lorca, een geniaal man, was een onbetwistbare tragedie waarbij Spanje, de hele wereld, het koor vormden. Ook de oudste van de groep, Pedro Salinas, is ons op het toppunt van zijn kunnen ontvallen (1951, Boston).
Aan het einde van Cántico wordt hij een amigo perfecto, een perfecte
vriend, genoemd, en dat was hij altijd, voortdurend onuitputtelijk
edelmoedig. We waren allemaal getroffen door de dood van Manuel
Altolaguirre in 1959 bij een ongeluk in Castilië. Emilio Prados en
Luis Cernuda stierven in respectievelijk 1962 en 1963 in Mexico.
Onze generatie werkte als een groep tussen 1920 en 1936. De bijeenkomsten in Madrid eindigden in dat oorlogsjaar, het voorspel
van de tweede wereldoorlog. We kunnen deze dichters echter geen
`lost generation' noemen; ondanks zoveel wisselvalligheden gingen
ze door. Pedro Salinas maakte in Amerika een sterke ontwikkeling
door en was nooit zo produktief als in de jaren veertig. Gerardo Diego, Vicente Aleixandre en Dámaso Alonso hebben het werk van hun
jeugd uitgebreid en verdiept. De overigen zijn, na een noodgedwon-

51

gen of vrijwillige ballingschap, hun roeping trouw gebleven. Later
zal pas kunnen worden beoordeeld in hoeverre het lot de dichters
van La Εsραna peregrina, Spanje in den vreemde, heeft beïnvloed.
Spanje, dat boven al deze crises stond, handhaaft zich en zal zich
staande blijven houden. Professor Fritz Schalk herinnert eraan dat
in Cántico dit geloof tegen de verdrukking in wordt verwoord:

Que los muertos entierren a sus muertos,
famas a la esperanza.
Laat de doden hun doden begraven,
De hoop nooit.
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Rafael Cansinos-Asséns
Robert Lemm
Ongeveer gelijktijdig met de dood van Borges verscheen in Spanje
een heruitgave van El Candelabro de los Siete Brazos (De zevenarmige
kandelaar) - oorspronkelijk uit 1915 - van de dichter Rafael
Cansinos-Asséns (1883-1964). Aan deze bundel 'psalmen voor rijpe
en beklagenswaardige mannen' gaat een proloog vooraf van Borges zelf, geschreven in 1981. Al verscheidene malen eerder had Borges gedichten gewijd aan wie hij zijn 'eerste meester' noemde, maar
voor bijna iedereen bleef Cansinos-Asséns slechts een naam. Wie
een willekeurige Spaanse literatuurgeschiedenis openslaat en een
hoofdstuk over de twintigste eeuw naleest komt Cansinos-Asséns niet
tegen; zijn naam valt hoogstens in een voetnoot onder het chapiter
Ultraismo, een van de vele avantgardistische stromingen aan het begin van de eeuw. We mogen gerust concluderen dat Cansinos in de
twintigste eeuw van de Spaanse literatuur niet bestaat. Maar misschien komt daar nu, dankzij Borges, verandering in. Wie bekend
is met het werk van de grote Argentijnse dichter, en met zijn universele belezenheid, weet wat hij van de Spaanse literatuur vindt:
alleen Cervantes, Quevedo, Góngora - op latere leeftijd - fray
Luis de León, SanJuan de la Cruz, Lope de Vega (alleen als dichter), Calderón (idem) - allen uit de zestiende en zeventiende eeuw
- vinden genade in zijn ogen; de achttiende eeuw bestaat niet, de
negentiende eeuw evenmin (met uitzondering van de volkomen onbekende dichter Joaqufn Bartrina) en voor wat de twintigste eeuw
betreft bestaan alleen Miguel de Unamuno en ... Rafael CansinosAsséns. De waarde van de eerste - volgens Borges de enige Spanjaard met 'ideeën' - wordt algemeen erkend; maar wie is die
andere?
In zijn proloog bij de Candelabro memoreert Borges hoe hij in 1920,
na zijn schooljaren in Genève, deze merkwaardige kosmopoliet in
het provinciaalse Madrid ontmoette. Cansinos, een Andalusiër die
trots was op zijn joodse bloed en die de joodse cultuur gepassioneerd
bestudeerde, beheerste veertien talen, kon uit alle grote klassieken
citeren, had voor Spaanse versies gezorgd van werk van De Quin-
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cey, Emerson, Goethe, Barbusse, Dostojevski en is, volgens Borges, de beste vertaler van de Duizend en een nacht sinds de achttiendeeeuwer Antoine Galland. Cansinos was ook de 'uitvinder' van het
Ultraismo, een stroming die de literatuur wilde vernieuwen met gedurfde beeldspraak, maar hij nam die 'revolutie' even weinig serieus
als Borges, die toen beloofde het Ultraismo in Argentinië te introduceren, maar al in 1923 - bij de verschijning van Fervor de Buenos Aires
- iedere band met de avant-garde had doorgesneden. Borges overleefde die draai; Cansinos werd door vriend en vijand definitief op
een ultraÏstisch imago vastgepind. Hoe onterecht dat is, blijkt niet
alleen uit de Candelabro - die overigens van voot het Ultraismo dateert - , maar ook uit Cansinos' recent uitgegeven 'autobiografie'
getiteld La Novela de un Literato, delen I en 11 omvattende de jaren
tussen 1883 en 1923. Uit die autobiografie - die het midden houdt
tussen 'cronique scandaleuse' en 'geschiedenis langs de lijn', een
openbarend beeld van het 'literaire klimaat', liever 'literaire onderwereld', van het Madrid van de eerste decennia van de eeuw - distilleert men natuurlijk Cansinos' eerste ontmoeting met Borges. De
joods-Andalusische kosmopoliet is in die jaren, vanaf 1916, de onofficiële voorzitter van een van de drie 'literaire cafés' die het 'klimaat' bepalen: in de 'heilige crypte van Pombo' troont de futurist
Ramón Gómez de la Se rna (navolger van de Italiaanse futurist Marinetti); in café Fornos zwaait een andere Ramón de scepter, en wel
de tovenaar Valle-Inclán, schepper van de 'decadente markies van
Brandomfn' (oud, lelijk en katholiek) en navolger van Eça de Queiroz en Gabrielle d' Annunzio, maar in café El Colonial houdt Cansinos zitting, de minst modieuze van de drie en, belangrijker: de
meest opene voor 'nieuw talent', de minst zelfzuchtige. Naar hem,
en niet naar de twee zichzelf promotende Ramonnen, komt de Chileense avantgardist Vicente Huidobro in 1918, overgewaaid uit Parijs met een op Dada geënt 'Creationistisch Manifest'; naar hem
komt avant gardist Guillermo de Torre, die met Norah Borges zou
trouwen; en naar hem komt ook de negentienjarige Jorge Luis Borges: 'Een lange magere jongeman met een bril en de houding van
een professor. Hij reist door Europa in gezelschap van zijn zuster
Norah, die heel moderne tekeningen maakt. Hij is in Duitsland geweest, kent veel talen en heeft een enorme culturele achtergrond.
Hij heeft nog geen boek gepubliceerd, maar hij is in zijn land al opgevallen door bijdragen aan literaire tijdschriften.' Hopelijk zal het
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derde, nog niet uitgegeven deel van Cansinos' autobiografie meer
over Borges bevatten. Een feit is dat Casinos als een van de eerste
ontdekkers van Borges mag doorgaan, getuige zijn lovende essay
over Fervor de Buenos Aires, lnquisiciones en Luna de enfrente uit 1927.
Cansinos ziet in Borges dan al niets 'revolutionairs', niets 'ultraÏstisch' meer. Hij prijst de Argentijn om zijn 'onbesmette stijl',
om zijn 'klassieke kijk' in de lijn van Spanjes gouden eeuw, om zijn
'ernst', om zijn 'joodse nostalgie' en zijn 'mystieke gevoel' en dan
de duidelijke invloed van Unamuno. Cansinos zelf zou na 1925hij publiceerde tot dan toe een dertigtal korte romans, vele essays
(onder andere over de Talmud en de Koran) en twee boeken over
de 'nieuwe literatuur' - in vergetelheid raken. 'Wat er met mijn
werk gebeurt interesseert me niet,' liet hij zich in een spaarzaam interviewontvallen. Toen hij in 1964 stierf was hij, ondanks zijn uitvoerige oeuvre, een vergeten schrijver. Hij had nooit enige moeite
gedaan aansluiting te krijgen bij de Spaanse literaire generaties, niet
bij die van '98, noch bij die van '27. Zijn werk staat daar ook eigenlijk buiten. Hij is te veel een individualist, en dat is - vooral
in de Latijnse landen waar stromingen, clubs en manifesten de kunst
bepalen - geen eigenschap waarmee een schrijver overleven kan.
Treurig is dat niemand van die nieuwlichters die destijds bij
Cansinos-Asséns een 'open huis' vonden nadat ze door de twee beroemde Ramonnen waren afgewezen, erin is geslaagd zijn werk opnieuw onder de aandacht te brengen. Want waarlijk, wie nu zijn
Candelabro en zijn Novela de un titerato leest kan alleen maar tot de conclusie komen dat hier een geheel ander geluid klinkt dan wat we sinds
1927 uit Spanje kennen. Niet het folklorisme en de achterhaalde plattelandsdrama's van Lorca, niet het cynisme en de betweterij van Cela, niet de tweederangs-Zuidamerikaanse romans van Goytisolo, om
van die opgeklopte 'nieuwe Spaanse literatuur' die er zo nodig moet
zijn sinds de aansluiting bij de EEG maar te zwijgen.
Nee. Het geluid van Rafael Cansinos-Asséns komt uit een hoek die
even weinig te maken heeft met dat 'typische Spanje' als het geluid
dat klinkt in de Kwatrijnen van Jacob Israël de Haan te maken heeft
met dat 'typische Holland'. Het is 'oosters' en 'bijbels'. Cansinos
en De Haan zijn haast leeftijdgenoten en maken beide van hun joodse afkomst gebruik. Ze zien hun directe omgeving wel, maar hun
hart gaat uit naar veel diepere wortels dan de plaatsen waar ze ge-
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boren zijn. Natuurlijk, het Drentse Smilde van De Haan is wel heel
iets anders dan het Andalusische Sevilla van Cansinos. De Haan
moest naar Palestina, naar Jeruzalem, naar de `bron zelf' om er
door andere joden te worden vermoord. Ook bij Cansinos vinden
we die mengeling van joods en Arabisch, Talmud én Koran, maar
daarbij nog een grote affiniteit met de figuur van Christus. Cansinos vertrok op zijn vijftiende voorgoed uit Sevilla. Hij zou de rest
van zijn leven in Madrid blijven, samenwonend met zijn zuster, in
een huis dat door een criticus is omschreven als een `sacristie'. Om
aan de kost te komen werkte hij aanvankelijk als journalist, maar
na dertien jaar gaf hij dat beroep eraan, zonder enige zekerheid, hopend te kunnen blijven leven van de pen. Het `nieuws', de `laatste
feiten', het `grote publiek' dat hij dagelijks moest dienen met zijn
krantekronieken intersseerde hem nooit. Hij wist heel goed wat er
in Spanje omging, maar hij voelde even weinig voor de `socialistische voormannen' — die het alleen om hun eigen carrière te doen
was en niet om de arbeiders die ze pretendeerden te vertegenwoordigen — als voor de liberalen — die het Gouden Kalf aanbaden —
of voor die groeperingen die, het politieke geharrewar beu, om de
sterke man schreeuwden die ze in 1923 kregen in de persoon van
Primo de Rivera, pendant van Mussolini. Ook de meeste literaire
kopstukken uit die jaren komen er bij Cansinos niet best af. Hij ziet
de `modernistische schrijvers', die hij eens bewonderde, degenereren
tot leugenaars, huwelijkszwendelaars, zuipschuiten, megalomanen,
vleiers, vraatzuchtigen. Voor de Spaanse Nobelprijswinnaars —
Echegaray (1904), Ramón y Cajal (1906), Benavente (1922) — haalt
hij zijn schouders op; de eerste is al lang verouderd op het moment
dat hij de prijs krijgt, de tweede is een materialist, de derde een slaaf
van het grote publiek. Nu is iedereen het daarover eens, maar toen
kon je zoiets niet zeggen zonder onmiddellijk van naijver beschuldigd te worden. In zijn literaire café, El Colonial, hield Cansinos
zijn bewonderaars herhaaldelijk voor dat `ethiek' niet strijdig was
met de `poëzie'. De `literaire onderwereld' die hij in zijn autobiografie beschrijft, het Madrid van de eerste twee decennia van de
twintigste eeuw, gesjeesde jezuïeten, anarchisten en theosofen, nihilisten en libertijnen, nietzscheanen en atheïsten, pederasten en
proxeneten, valse markiezen en parasieten. De Novela de un Literato
geeft een gedetailleerd en zeer geestig geschreven beeld van de
Madrileense Bohème zoals we die vinden in bijvoorbeeld Valle-
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Inclán's toneelstuk Luces de Bohemia, dat zoveel interessanter is dan
al die drama's van Lorca!
En dan verschijnt, in 1915, het eerste boek van Cansinos-Asséns,
De zevenarmige kandelaar, een serene oase temidden van die tragikomische kermis die oprijst uit de autobiografische aantekeningen van
de dichter, die waarschijnlijk uit dezelfde jaren dateren. Borges raadt
in zijn proloog bij de herdruk van 1986 de lezer aan om `tussen de
regels door te lezen,' om naar de `toon' te luisteren die opklinkt uit
deze `proza-gedichten', naar de `stem' die trilt van een nostalgisch
verlangen naar het joods-Arabisch Andalusië, naar het semitische
Midden-Oosten, dat ook Borges zelf zo dierbaar is. Beide dichters
zijn individualisten geweest, maar waar Borges voortdurend in `verwondering' is gebleven, geboren in een nieuw land met een jonge
geschiedenis, ademt de poëzie van Cansinos `melancholie', een
stemming die past bij een land dat zijn grote tijd al eeuwen achter
de rug heeft. In dat laatste opzicht zou je aan de melancholieke
bespiegelingen van Unamuno en Machado kunnen denken, die een
Castilië beschrijven dat dor en verlaten is, een land dat in 1898 zijn
laatste koloniën verloor. Maar Cansinos snijdt veel dieper dan voornoemde twee grootheden. Hij is niet geïnteresseerd in het Castiliaanse landschap, in schimmen en ruïnes, maar in de mens. Cansinos typeert zichzelf — op zijn dertigste — als een van die vele `rijpe
mannen' die, gestrand in het huwelijk en met verloren idealen, soelaas zoeken in de roes van de alcohol en de vrouwen. De dichter zelf
onderscheidt zich van zijn lotgenoten doordat hij zo eerlijk mogelijk met de Dood voor ogen leeft. De Dood is de enige werkelijkheid
en van voldane, optimistische mensen moet hij niets hebben, hetgeen hem de ergernis van zijn omgeving oplevert. De jeugd, de jongeman, is snel uitgebloeid en de volwassen man is een en al bederf,
verraad, lafheid, slapte. Om zijn ellende niet onder ogen te zien
doodt hij illusieloos de tijd met drank en seks. De dichter zelf voelt
zich daarom voortdurend schuldig, zoals ook in Jacob Israël de
Haans Kwatrijnen `genot' en `schuld' elkaar voortdurend afwisselen.
Wie geen schuld voelt heeft geen geweten, en wie geen geweten heeft
valt niet au serieux te nemen. De volwassen man, die zijn jeugdidealen verraden heeft, vlucht braaf in zijn werk. Maar onder zijn
baard is hij een kind dat veeleer naar de moederborst verlangt dan
naar het vrouwelijk geslacht, en wie daar niet voor uit durft te ko57

men houdt het bij de wijn, de sport of het spel. Hij lurkt met andere
mannen, die evenmin voor hun werkelijke verlangen durven uitkomen, aan de fles in de kroeg. Al die behaarde faunen die hun laatste
geld en energie verspillen aan smerige deernen, die zich 's zaterdags
voor de spiegel staan te scheren en te parfumeren om nog' even jong
te lijken', al die groteske kerels die nog even een vrouw hopen te betoveren in de schijnparadijzen van de nachtelijke stad ... om de Dood
maar niet te zien, aan al die mannen heeft Cansinos-Asséns zijn Zevenamtige kandelaar opgedragen. Hij heeft geen karikaturen van ze willen maken, hij heeft ze niet omlaag willen halen of te kijk willen zetten. Nee. Hij zegt herhaaldelijk dat hij van ze houdt. Hij gaat ook
met ze mee. Hij is zelf niet anders. Maar alleen hIj voelt het zelfbedrog van hun vlucht, en vah zijn eigen vlucht. En Cansinos weent:
'om het verloren Eden van de kinderjaren, waarin je nooit meer zult
terugkeren, want het is hermetisch voor jou afgesloten, zoals de parken in de nacht.' Wij, libertijnen, wij omhelzen schijnbeelden, en
'iedere dag verdwijnt er een nieuwe vrucht van onze tafel,' maar
onze honger, onze geilheid wordt niet gestild, 'zelfs niet als we ons
in onze ouderdom haast niet langer kunnen bedriegen.' 'Wij zijn
als een Babylon in ruïnes, slechts bezocht door roofvogels ... en omdat onze begeerte geen eind kent zullen wij voor eeuwig achter de
vrouwen aanlopen als honden.' Alle verschillende nuances van de
eeuwige begeerten en het eeuwige vluchten zijn door de dichter in
toon gezet. Elk nieuw 'hoofdstuk' van de bundel is een litanie, ingedeeld in fragmenten die de letters dragen van het Hebreeuwse alfabet. Tussen de regels door hoort men Prediker, de Psalmen, de
klaagzangen van Jeremias. De dichter schrijft dat hij 'jong' is gebleven omdat hij 'vroeg met de Dood heeft leren leven,' terwijl zijn
vrienden snel oud zijn geworden toen ze hun jeugdidealen verrieden voor de zogenaamde stabiliteit van het huwelijk en andere burgerlijke zekerheden. 'Ik ben nog een hoopvolle verwachting,' schrijft
de dertigjarige Cansinos, maar wel eenzaam, en 'gek' voor de anderen. 'Ik ben voor de ernstige mannen als een herinnering aan de
jeugd,' maar voor zichzelf is hij' als een tijger van tederheid,' die
de nachtelijke straten afstroopt op zoek naar vrouwen, desnoods om
zich als toekijker te verlustigen aan het genot van anderen, maar om
zich daarna weer schuldig te voelen, niet alleen tegenover zichzelf,
maar tegenover de nagedachtenis aan zijn vrome moeder, die hem
de poëzie schonk, en aan zijn schuchtere vader, die hem zijn viriliteit naliet.
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Me ervan bewust dat ik maar een heel globale indruk van deze
wonderlijke bundel gegeven heb, meen ik wel dat duidelijk is geworden dat Cansinos-Asséns geen `fictie' van Borges is, zoals boosaardige critici wel eens beweren en zoals ze dat ook hebben gedaan met
Borges' `tweede meester', Macedonio Fernández. Beide meesters
hebben met hun leerling gemeen dat ze de `mens' belangrijker vonden dan de 'literator'.
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Anthologie

Hommage aan Hendrik de V ries*
Drie vertalingen

Castilië
Naar Unamuno

Land van Castilië, uw vereelte handpalm
Verheft mij naar de hemel, naar uw Heer:
Uw Heer die u verkwikt na starre brandwalm
Van moordend weer.
Forsch land, welks heldre kim geen mist laat speuren,
Moeder van kracht, van durf en riddereer Hoe kleedt zich 't heden hier in de eedle kleuren
Van 't grootsch weleer!
Tegen 't hol welfsel uwer hemelweiden
Grenzen uw akkers naakt, vol gruis van rots;
Eén enkle top schijnt zich alom te breiden:
Eén outer Gods.

CASTILLA

Tu me levantas. tlelra de Castilla,
en la rugosa palma de tu mmo,
al Cielo que te enaende y te refresca.
al oelo, tu amo

TJeITa nervuda, eIlJUta, despeJ&da.
madre de corazones y de brazos,
toma

el.Lre:o~

~:~enenn

=n: d9lt;n:n~ ;~

yen

De zon tot wieg, tot graf, tot heiligdom,
Zijt ge ook de tempel waar mijn geestesvlucht
Uit stijgt, en waar ze in weerkeert. 't Is alom
De zuivre lucht

:=r:!eJOS colores

Om la pradera c6ncava del Cielo
ti

santuano

Es todo cuna tu extenSJ6n redonda
y en ti me S!eJl.to al CIdo levantado,
ure de cumble es el que se respua
aqui, en tus páramos
IAra 8lgante, t1erra castdIana,
a ese tu aue soltaré mIS cantes,
S1 te son dJ.gnos baJarán al mundo

desde 10 alto'

Van toppen, wat men proeft bij 't ademhalen,
En, geeft mijn zang uw reinheid waardig weer,
Zoo moog dit lied naar lager aarde dalen
Uit klaarder sfeer.

• Ter ere van de onlangs negentig jaar geworden dichter, die ook als vertaler zyn sporen heeft verdIend. Bovenstaande vertalingen UIt het Spaans zijn afkomstig uit 'Romantische Rhapsodie' (1939)
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De ruiter
Naar Antonio Machado

Hij voer te paard in een ongastvrij hoogland,
En de avond viel over aschgrauwe rotsen.
De looden kogel van het noodweer dreunde
Van berg tot berg.
Toen, bij een schelle bliksem,
Sloeg 't paard aan 't steigren langs een ruw gevaarte,
Onder een pijnboom door.
Met strakke teugel
Trok hem de ruiter naar de weg terug.
Wat had zijn oog aanschouwd? Verflarde wolken.
Daarbinnen de scherptoegespitste toppen
Van andre ketens, verder nog en hooger.
En 't had geschenen als een steenen weerlicht.
Zag hij 't gelaat van God? Neen: van zijn liefste.
Hij riep: 'Te sterven in dat koud gebergte!'
ldbdlgdbdpor-dgnclserrclmd

unlllMde enln: rocacemClent'l
B plomlZO balon de J.. torment ..
dl! monte en monte rebotar se 0Ia
SumlO al VIVO resplandordel rayo

'trencabnro balo de un alto pUlO
.lbonIedeunapeilasucaballo
Ad"ra nenddle tornoal canuno
y huoo Visto la nubedesgarrada
J denlrO lil afiladacrestena
deotr.........allUlSludieylev_tada
-mampaao de pedno panclll_
..y VIOdrostrodeDlo&~VlOeldesu arnlld ..
(,nro lMonrom eshI 5IeJT8 frtilll

Soledád Montóya
Naar Lorca

De pikhouweel en der hanen
Delven al zoekend naar de ochtend,
Wanneer Soledád Montóya
Daalt over donkere rotsen.
Haar lichaam dof kopergeel
- Geur van paarden, schaduwvochtig -;
Bolronde gezangen zuchten,
Berookte aambeelden, haar borsten.
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ROMANCE DE LA PENA NOOR"

LAS pquea.1 de los pllol
cav.. bIIIcIndo lil 8111'On1
cUoindO

por lid

manie OICuro

hap. SoIedId Montoy.
Cobre Ullal'11o. 111 came
h uek: a cabaBo '1 • sombna

YUD!pI"'IIIIWIoI!IUI pcdIos
I!ll'IMnc:allClOllClredondl:l

'Soledád, wat komt ge zoeken
Zoo vroeg, alleen op de rotsen?'
. 'Ik zoek wat ik zoeken wil:
Mijn zorg is mijn eigen zorg;
Ik zoek, wat ik zoeken wil:
Mijzelf, mijn eigen genot.'
'Soledád, kind van mijn onrust:
. Wanneer de paarden ga!in hollen
Ontmoeten ze eindlijk de zee Ze vinden 't graf in de golven.'
'0 spreek mij niet van de zee.
Waar zwarte ellende komt botten
Dat is in de olijvenhof
Onder 't geritsel van 't lommer.'
'Soledád, welk zwaar verdriet,
Hoe deerniswaardige kommer:
Gij schreit het sap van limoenen,
Te bitter, door 't vurig dorsten.'
'Verdriet! - In mijn huis gevangen
Ren ik als krankzinnig rond.
Ik sleur door alkoof en keuken
Mijn vlechten over de grond.
Verdriet! Mijn kleeren, mijn lichaam
Worden gitzwart als mijn lokken.
Wee mijn linnen hemd! Mijn dijen:
Rijke papavers, die dorren!'
'Soledád, verkwik uw lichaam
Aan 't water, waar 't bruist en borrelt,
En gun, Soledád Montóya,
Uw hart rust van 't woedend kloppen.'
Beneden zong de rivier:
Een sluier van lucht en lommer.
Met bloesems van kalebassen
Kroont zich de dag, nieuw begonnen.
o smart, 0 gitanensmart
Van bronnen, te diep verborgen!
Altijd kuisch, altijd alleen! Helaas, hoe ver nog de morgen.
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~edad, "por qUlen prcgunlas
sm compai\a y a estas boras~
Pregunteporqulenpregunle.
dJme (.a IJ que se te Importa?
Vengo a buscar \0 que buseo
mlalegriaymlpenóona
SoIedad de mis pesarcs.
caballo que !Ie desboca,
al fm encuentrala mar
y se \0 tragan las olas

No mt' recuerdcs d mae

que1dpenanegra,brola
~n las lIerfaS de J.cel\l.ma
bJ)D el rumor de lols hOJ""s

,SoLedad. que pen.!. lIenes'
,Oue pena lan las\lmosa'
Lloras lllmo de hmon
"llrlO de e~pera y de boe"
,Que pena tan grdnde' (orro
mi <.as.!. como unJ.loca.
mIs dos Irenzas por el 5uelo.
d~

la eDema a IJ. ",Icoba
,Que pend' Me estoy pnmendo
deaub.lçhe,carneyropa
,Ay m,s
,Ay mis
Soleddd
con dgUd

CJ.mlsas de hllo'
muslo\ \ie amJpol<i'
],"dtuWerpo
de l.. s dlondrds

ydeJalllcor"zon
en poll Soledold MOIlIO~d

PorJ.b.I]ocantdelrlU
Iolantedcc,eloyhajdl
Con florc. de cdldb4U
IJ. nue, ... hu !leCOrOnd
,Ohpend de lc'Ellann.'
Pena tlmpld y slempre sola
,Ohpenddelauccocu!Jo
y md<lrugJ.da remota'

Light Verse

De koeien
Theo van Basren

De koeien lezen graag theologie.
Terwijl ze traag het sappig gras herkauwen,
de lompe poten vroom tezaam gevouwen,
ontdekken zij in stomme adoratie
het eeuwig leerstuk der predestinatie.
De koeien houden veel van dogmatiek.
Ze overdenken ijverig de vragen
van Heidelberg. Terwijl zich hun vier magen
gestadig vullen, peinzen zij met ronde
koe-ogen over het probleem der zonde.
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Vogelmans' kleine queeste
(Bij de zeefdrukken van Herman J. Reijers)
Jan Boerstoel

1
Ten langen leste heeft de Heer
A. Vogelmans (u welbekend)
besloten om zijn insolvent
en leeg bestaan een krasse keer
te geven; lijf- en ondergoed
en have worden ingepakt,
zijn poverheid blijkt snel gezakt,
zijn stemming stijgt, vol goede moed
begeeft hij zich op wandelpad
en neuriet (fluiten kan hij niet)
een tartend en ontuchtig lied.
Ha wereld, maak je borst maar nat!
2
Dat donderend de avond valt
maakt Arend geenszins overstuur,
maar bij het eerste bliksemvuur
houdt hij opeens getroffen halt.
Want in de verte ziet hij háár,
zo wonderschoon, zo fraai gewelfd
van snavel, dat hij bij die helft
(hij ziet haar en profil, vandaar)
al denkt: `Daar staat mijn laat geluk
om wie ik huis en kolenhaard
verliet en zie, ze is het waard.
Donder en bliksem, wat een stuk!'
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3
Oh rozegeur, oh maneschijn,
oh zwartgevlerkte liefdesnacht,
die alle fluisteringen zachter nog dan dons aan dons doet zijn!
In deze uren ondervindt
hij hoe Fortuna voorspoed geeft,
als zij een oogje op je heeft,
al heet die dame stekeblind.
Nou ja, er wordt zo veel beweerd,
maar de geliefde aan zijn borst
is mooier dan hij dromen dorst
en ook nog zeer gefortuneerd.

4
Soms breekt een liefde in de knop
en dan gaat alles toch nog fout.
Haar hart bevroor en even koud
trekt nu de blauwe hardsteen op.
De koningsadelaar van ooit
lijkt tot een mus gereduceerd,
die spijtig zich belamenteert,
maar helpen deed zoiets nog nooit.
Zijn hoop op luxe en genot
heeft plaatsgemaakt voor bange vrees.
De deur, die zij hem krijsend wees,
viel dicht en blijft voorgoed op slot.
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5
Het is de kunstenaar die lijdt,
de kunst leidt op zichzelf tot niets
of, stukken erger nog, tot iets
als zwelgen in zwartgalligheid.
Hij is weer als een meeuw, hoewel
hij al sinds dagen niets verkocht
heeft (kitsch blijkt steevast meer gezocht
dan zijn betraand ge-aquarel).
Maar als hij in gewetenspijn
straks heimelijk de kroeg verlaat,
terwijl zijn rekening nog staat,
lijdt spoedig ook de kastelein.

6
Zo pas nog droef en kaalgeplukt
en zie hem nu eens opulent
gekleed zijn stralend happy end
beleven! Het is hem gelukt!
Te voet begon het avontuur,
dat hij in een karos besluit,
terwijl hij steels de perzikhuid
streelt van een hemels creatuur.
Ergo, wie verre reizen doet
wordt daardoor ook wel eens verrijkt:
een bruid die op een engel lijkt
en bovendien een hoge hoed.
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Drie gedichten
Gij heet mij smalend ondermaats
En krachteloos gebouwd,
Maar geen van uw misprijzingen
Snijdt enig bruikbaar hout.
Ik ben misschien wat smalletjes,
Maar pezig en gezond,
En als ik goed rechtop ga staan
Bereik ik ruim de grond.

Vroege voorj aarsmorgen
De koek is op. De muisjes zijn bevroren.
De boter ligt onneembaar in de vloot.
Ik poog vergeefs een huivering te smoren;
April betoont zich wreder dan begroot.
Toch eet ik dankbaar mijn genadebrood
En ben ik blij dat ik het ochtendgloren
Weer mag aanschouwen, en de buurthaan horen,
En dat ik tot bestaan ben uitverkoren
- een ander is zijn hele leven dood.

Smuilebalk
Waar merel en kraai zich verschuilen,
Waar hoop is vermalen tot vrees,
Weerklinkt in het maanloze duister
Het zachte gesmuil van de mees.
De mees die zó prachtig kan smuilen,
Zo roerend en zeldzaam doorleefd,
Dat zulks bij diverse getuigen
Tot meesmuilen aanleiding geeft.
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Simon Knepper

Mijnheer Donselger zoekt een vrouw*
Charlotte Μutsaers
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' Dit is de laatste aflevering ran `Mijnheer Donselger zoekt een gouw' in De Tweede Ronde De compie
te strip υerschιjnt eerdaags bij Meulenhoff
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Boliviaanse rondel
Drs. P
De versvorm rondel, in Nederland steevast rondeel genoemd, bereikte
Latijns-Amerika pas laat en onder weinig bijval.
Was zijn toon in Europa overwegend poëtisch, zo niet contemplatief — de Spaanse bewoners der nieuwe wereld waren op doodenkele uitzonderingen na ambtelijk en/of geldzuchtig van aard. Niet
afkerig van ornamentiek en genot, maar wel van romantiek; ook al
door hun stugge roomsheid.
De autochtonen omvatten (verleden èn tegenwoordige tijd) drie
groepen: de aangepasten, de veel talrijker campesinos — ongeletterd,
rechteloos, lijdzaam, anoniem — en de toen nog weinige opstandigen die de taal der indringers wel gebruikten maar vooral hun eigen erfgoed wilden uitdragen. Die waren eind achttiende eeuw nog
lang niet verworden tot terroristen, en hun strijd was in hoofdzaak
verbaal — literair vaak.
Onderstaand gedicht (zo getrouw mogelijk uit de streektaal overgebracht) heeft de structuur van de klassieke rondel. De cadans echter is harder, volkseigener; en de refreinen verwoorden geen bezonken gedachten maar bestaan uit Spaanse uitroepen en verwensingen. Dit was zo ongeveer de woordenschat die de meesten van de
machthebbers opdeden, en u moet deze regels niet letterlijk doch karikaturaal zien, in feite als aanklacht. Daarom heb ik ze Spaans gelaten. Dit zijn niet echte verzen, maar hatelijke Fremdkörper.
En wat uit de eigenlijke tekst spreekt, is allesbehalve mijmering
of taalsierkunst: het is hartstochtelijke, ja verbeten afwijzing van het
vreemde.
Voor het bezingen van het eigene was de tijd nog niet gekomen.
Hoewel, die voorlaatste regel...
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Diantre! Caramba!
Por dios! Olé!
Wij" dansen geen samba 1
En ook geen bou"ée 2
Wij" vrezen geen mamba 3
of cobra 4, welnee
Diantre! Caramba!
Por dios! Olé!

Wv'

eten geen gamba 5
En zeker geen twee
Zo ver van de zee
In mooi Cochabamba 6
Por dios! OU!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Negerdans (Brazilië)
17e-eeuwse dans (Frankrijk)
Giftige sÛUlg (Afrika)
Giftige sÛJng (Z O. -Azië en Afrika)
Grote garnaal
Ten Z.O. uan La paz op 2560 m., gesticht 1542, beu 180000 (1980)
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Twee sonnetten
A ntonio de Quevedo *
(Vertaling Pedro van Hoek)

Door zijn afwezigheid lijdt de minnaar
nog heviger smart dan Tantalos
Gelukkig kunt gij heten, Tantalos,
Gij in de onderwereld voor altoos,
Magere schaduw, koud en bloedeloos,
Gemarteld wordt ge door uw eigen dorst.
Gij kunt u nog verheugen in uw smart
(Als schimmen tot verheugenis in staat zijn),
Immers, ge zoudt pas echt ten einde raad zijn
Als gij met mijn verdriet waart afgestraft.
Wordt ge' ook door dorst eeuwig getourmenteerd,
Omdat het ijskoud water, als gij 't ziet
En zuchtend aanroept, u meteen ontvliedt,
Toch ziet ge, raakt ge aan wat gij begeert,
Maar ik, gepijnigde absente dromer,
Krijg haar niet eens te zien; aankomen: ho maar.
AUSENTE SE HALLl EN PENA

lUs RIGUROSA QUE rrANTALO

Dl0hol!lo pued•• , Tmtalo, llamarte,
108 re1nos vanos cada d18,

TU, que en

Delgada 8011bra. desangrada 7 .rna,
Vee de tu .1'" sed. -artl.rl.zarte.
Bl.an pu8dea an

tUB

penaa alegrarte

(81 ea capaz aqual pueblo de alegria).
Pu•• qua t1en., hallarás, la pena ua
Del rel.DCI de la noche mayor parte.
Qua al. ,

ti de la eed el mal eterno

~: =!,:e:~aia;Yl~~~:n~~ ;~s~~;helada,

Yo auaante veDzO en penaa al l.n!'erno,
Puea tu toe.s, y vee la prenda amada.
To ardl.endo, 01 la toea 01 la IIIl.ro •

• Quevedo (1580-1645), een produktuf dichter en proZQlst die zowel zeer luchtige poeZIe als heiligenlevens
op zijn naam heeft staan.
Hij was ook actIef als politicus en geheim agent, waardoor hij' bij het hof in ongenade mei, de laatste
jaren van zIJn 14ven bracht hU hoofdzakelijk IR gevangenschap door
Een mooie seleclle UIt Quevedo 's serieuze sonnetten is In het Nederlands verschenen onder de tItel 'Okeren sonnetten van QJJevedo', Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1970, vertalang Dolf VerspooT
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Dialoog tussen de aanbidder
en de hem versmadende dame
A. Als ketter brengt mij jouw gezicht onder de zoden.
D. Heb ik dan het gezicht van Luther of Calvijn?

A. Jouw ogen kunnen iedereen ter wereld doden.
D. Nu doe je net alsof mijn ogen dokters zijn.
A. Waarom ben jij zo woedend, wrede lieveling?
D. Jij uilskuiken, maak jij je eigen beul het hof?
A. Wat wil je van een man nog meer?
D.
Nog meer pingping.
En wel graag in de beurs, dat goud, niet op de pof.
A. Je krijgt mijn ziel!
D.
Ik ben toch niet de andere wereld?
A. Je ogen wonden mij!
D.
Zijn ze soms scherp als speren?
A. Hier, neem mijn hart.
D.
Breng dat maar naar een slagerswinkel.
A. Waarom gedraag je je bij mij altijd zo rauw?
D. Omdat ik niet van dat halfzacht gekookte hou.
A. Dan sterf ik.
D.
Best, laat mij dan van je erven, kinkel.
DIELOGO DE GALAN

Y

DONA

DESDEÑOSA

G. Hace tu rostro berNice mo s despo i0a.
I.

00 es

rostro Calvino, ni lutero.

G. Tua ojos matan todo el mundo entero.
D.

~llemar ~otο
‚por qu
ra
das tantos O e.
D.
1
j
G.
quoerss
de un nostre'
D.
Ils dinero,
Υ ¢1 orn en bolee, y ou en cobslins roano.
G. Time mi 5180.
D.
ploy yo 1α otra vidi?
G. Tu vista hιere.
D.
ina vista puotisguda?
G. Róbame el pecho.
D.
Nås valdré una tiende.
G. éPorqué nonongo on empre fuiste cruda?
D. Porque n
eatéb ιen el Oer inonda.
G. Nuérome,puea.
o
Puas mátdame tuhacιenda.
D.

υΑO99uιebrae αmasverdugo, ma adero?
áQuS

G. Cruel,
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Twee gedichten
Kees Stip

De sterrenoorlog
Alsof het in de sterren stond geschreven
vindt heel hoog bovengronds en buitengaats
uiteindelijk de sterrenoorlog plaats:
raketten staan raketten naar het leven.
Door wezenloze wezens die daar sneven
worden er nooit meer mensen met hun maats
uit 18 of maar 17 karaats
vaderlandsliefde in de dood gedreven.
Natuurlijk is zo'n oorlog pas volmaakt
als onze afweer alle doelen raakt.
Om ons met oefenstof te overstelpen
zetten ze ginds een extra voorraad klaar.
En dat is mooi, want ik zeg altijd maar:
De mensen zijn er om elkaar te helpen.

Copla
De beste Spaanse copla
is geschreven door een stier
met de horens een twee hopla
in de bulk van een torendier.
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Twee gedichten
Klaver

Lope de Vega *
(Vertaling W. Hagendoorn)

Klaver, Jezus dat ruikt lekker!
Klaver, Jezus wat een geur!
Klavertjes voor de getrouwde
die haar echtgenoot bemint;
evenzeer voor 't lieve kind,
tussen muren vastgehouden,
dat haar eerste lief vertrouwt en
hem verwelkomt aan de deur.
Klaver, Jezus dat ruikt lekker!
Klaver, Jezus wat een geur!
Klaver voor wie, druk bevreeën,
niet haar vrijheid af wil staan;
voor de weeuw die graag een tweede
maal naar het stadhuis zou gaan,
met een witte sluier aan
en een rokje, fel van kleur.
Klaver, Jezus dat ruikt lekker!
Klaver, Jezus wat een geur!

TRJ::BOLE
Trébole, lay JesUs, c6mo huele l
T rébole, lay Jesus, qué o1or'
Trébole de la casada

rela

~~t!~: bleJl,

entre

paredes guardada,

a

que fácilinente engafiada
SJgue su pnmer amor
Trébole, ,ay Jesus, cómo hude'
Trébole, ,ay Jesus, qué olor'
T rébole de la soltera
que tantos amores muda,

trébole de la VlUda
que otta vez casarse espera,
tocas h1ancas por defuera

y faJddlfn de color
Trébole, ,ay JeNS, cómo hudel
Trébo1e, ,ay Jesw., qué olor'

Het Schip van plezier
Het Schip van plezier
kiest heden zee; wil iemand mee?
Het Schip van jolijt,
nu de wind blazen gaat
naar een land zonder haat,
zonder kwelling of spijt,
nu de wind gunstig staat,
kiest heden zee.
Wil iemand mee?

Hoy 10 N.....Z..lei'"

Hoy la Nav. del ..lei..
se quiere hacer a la marj-

,hay quién se quiere embarcar?
Hoy la Nav. del conlento
con viento en popa de gusto.
dond. jam" hay disgu.to.
peniteneia, ni tormento,

viendo que hay próspero viento,
se quiere hacer a 1a mar,
,Hay quién se quicre embarcar?

• Lope de Vega Carpio (1562-1635), de beroemde toneelschrijver die naar ezgen zeggen 1800 stukken op
zl)n naam had staan, waarvan er 500 over zijn, schreef ook reltgteuze sonnetten, volksltedjes en eenvoudIge
ltefdeslynek
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De eenzame kluizenaar
Willem Wilmink
`Die zich in haren kleed kleedt
en eten eet dat heet heet,
in stille kout het koud kauwt,
daarbij 't servet steeds fout vouwt,
van 't leven in het hout houdt...
Wij zien het liefst nog wei, wij,
hij hei, hij hei, hij hei.
Die zich veelal te voet voedt,
hem staat zijn haren goed goed,
voor regen hem zijn hoed hoedt,
maar ach, wie daags de meid mijdt,
des nachts in zijn habijt bijt...
Wij zien het liefst nog wei, wij,
hij hei, hij hei, hij hei.
Die op een rots van lei lei
en dacht: als ik me vrij vrij,
pas dan is het voor mij mei...
die bloem, daar hoort een bij bij,
gekleed in zij,' zei zij.

78

Tekeningen

Alleen het mysterie doet ons leven. Alleen het mysterie.
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Zeeman
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Figuur
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De engel
83

Het vallende masker
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Stadsgezicht met zelfportret

85

De dood
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Vertaald proza

Kort proza
Fernando Arrabal*
(Vertaling Stella Linn)

Maandag

Ik heb erge hoofdpijn - pijn in mijn nek. Ik heb gemerkt dat de
mensen op straat een taal spreken die ik niet begrijp. Alle radiozenders waarop ik heb kunnen afstemmen spreken de21e onbekende taal.

Dinsdag
Een kind van een jaar of tien, met een papieren molentje in de hand,
heeft tegen mij gesproken in de onbekende taal en ik heb in dezelfde taal antwoord gegeven. Hoewel ik noch zijn vragen noch zijn antwoorden kon verstaan, hebben we een paar minuten met elkaar
staan praten .
• Arrabal werd zn 1932 geboren In Spaans Marokko (Melil/a), dejamilze verhuisde later naar Madrzd.
In 1954 wijkt hij uit naar Parijs, waar hzj naam Imjgt als toneelschrijver Met vrienden richt hzj het 'Théátre
panique' op. Zijn 'panisch' werk wordt, door zij'n vrouw Luce Moreau vertaald, in het Frans uztgegeven.
In het post-Jranquistische Spanje heeft zijn werk aanvankelijk weinzg succes. De laatste tijd IlJkt daar verandering in te komen.
Bovenstaande schetsen komen uit Arrabals bundel La piedra de la locura (De steen van de waanzzn)
In de wartaal van het dagboekgedeelte zijn anagrammen te ontdekken die in de vertaling tot nieuwe puzzels
zijn herschikt. De Spaanse (en de merkwaardigerwijze onveranderde Franse) tekst luzdt.

Molkerte"
Vadonserve ent llica mossoreglas teiner milu artem tersijilomen gualen sarpe sy oy on prencomder,"
Dit is opgevat alsoj de onderliggende tekst luidt·

Keltemor"
Viernes v te callando/ somos reglas/ y tener! mutilarme/ sentirme el hijo/ lengua/ pesar/ si/yo/
no/comprender. "
Wat lezdt tot de mogelijke duiding als.

Doodsangst"
Vrijdag ga weg zwijgend/ wij zijn regels/ en hebben/ me verminken/ me zoon voelen/ taal!
zwaar wegen/als/iklniet/begrijpen."
Uiteraard zijn vele andere interpretaties mogelijl, al lijkt de tweede helft van de boodschap voor mznder
variatie vatbaar dan de eerste. In dit verband is het interessant te weten dat Arrabal in 1959 het toneelstuk
'Guemzca' schreef, dat In SpanjC is uztgebracht onder de anagramtitel 'Ciugrena' (Noot vertaalster)
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Woensdag
Zodra ik een voet buiten de deur zette, begon ik die onbegrijpelijke taal te spreken.

Donderdag
Mijn hoofd — mijn nek — doet me pijn als nooit tevoren, en ik heb
gemerkt dat ik de hele dag zinnen (?) heb uitgebracht in die taal,
zelfs toen ik alweer thuis was.

Soddongsta"
Rijvadwaggend wijgzeg znijwijgresel hen ebben memin keneer lemenzonovoe tala wezengwaar las kí tein genijberp."

* * *

Ik weet nog dat ik niet kon slapen omdat het licht van de operatiekamer me hinderde, al hield ik steeds mijn ogen dicht. Ik hoorde
het commentaar van de chirurgen als een zacht gemompel en af en
toe grinnikten ze.
Hoewel de grote wond van de operatie bijna dicht was, deed mijn
hele rug vreselijk pijn en, uit angst dat de pijn erger zou worden,
bewoog ik me niet. Ik bedacht dat het beter zou zijn als zij niet
kwam, zeker niet met haar ouders. Haar moeder zou, als ze mij in
deze toestand zag, tegen haar zeggen dat ze mij moest verlaten, en
haar vader zou me uitlachen. Ik begon een paar wortels te eten die
naast me lagen; ik had geen zin om ze op te eten en toch begon ik
er, zoals altijd, aan te knagen.
Toen ving ik een gedeelte van het gesprek op van de chirurgen.
Ze hadden het erover dat ze opnieuw moesten opereren en praatten vooral veel over een apparaat dat sommigen `algometer' noemden en anderen eenvoudigweg `pijnmeter', en dat gebruikt werd om
te meten tot welke grens pijn kon worden verdragen.
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Ineens kreeg ik het gevoel dat mijn hele lichaam bedekt was met
haar. Ik bedacht dat het vast en zeker was gaan groeien doordat ik
de dag voor de operatie helemaal geschoren was. Ook leek het me
alsof ik geen lakens had en zelfs of iemand zaagsel in mijn bed had
gedaan.
Daarna hoorde ik hoe de artsen vertelden dat ze in staat waren
met dat apparaat de pijn op te voeren tot de uiterste grens, te stoppen wanneer de patiënt op het punt stond het bewustzijn te verliezen ofte sterven en dan opnieuw te beginnen. Eén zei er dat het dezelfde avond nog getest moest worden.
Ik kon niet slapen en mijn rug deed steeds meer pijn.
De chirurgen stonden te lachen. Ik werd erg bang, omdat ze verscheidene malen mijn naam noemden. Ze sloten weddenschappen
af; een paar zeiden er dat een mens een week lang pijn kon verdragen met een intensiteit van `negen eenheden', anderen dat hij maar
`zeven eenheden' zou uithouden. En op dat moment hoorde ik duidelijk dat ze het apparaat op mij zouden gaan testen.
Ik kwam zo ver als ik kon overeind en probeerde te schreeuwen,
maar ik.kon alleen maar gegrom uitbrengen. Om mij heen hoorde
ik een paar konijnen grommen, die vast en zeker door mijn kreet
wakker waren geworden. Toen deed ik mijn ogen open en besefte
dat ik in een kooi zat en dat de grond vol lag met zaagsel en wortels, en dat er in elk van de andere kooien om me heen een proefkonijn zat.

Brief aan geleerden uit de hele wereld
Mijne heren,
Voordat ik sterf wil ik u een belangrijke onthulling doen, zodat u
de geëigende maatregelen kunt nemen.
Tijdens de helse pijnen die ik heb geleden in verband met de operatie die ik moest ondergaan, is het mij gelukt in de momenten van
`sublimatie van pijn' enige `onstoffelijke wezens' te identificeren.
Ik ben erachter gekomen dat deze wezens `zich voeden met mijn
pijn,.
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Na vele experimenten ben ik dan nu tot de volgende conclusie gekomen: er leven in onze samenleving wezens die, louter uit een instinct tot zelfbehoud, de neiging hebben pijn bij mensen te stimuleren. Daartoe trachten zij zowel het zg. geestelijk lijden als ook fysieke pijn te verergeren.
Soms wanneer ik, opgesloten in mijn kamer, erin slaag mijn angst
te zien (dat is een drijvende watermassa), mijn hoop (dat is een afgehakte hand) en mijn fantasie (dat is een leren kistje waaruit rook
opstijgt), zie ik ook deze onstoffelijke wezens, die lijken op vliegende
papieren zakdoekjes.
Ik hoop dat u, dankzij mijn gegevens, de strijd kunt aanbinden
met deze verschrikkelijke plaag voor de mensheid.
Vriendelijke groeten, ...
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Kort proza
Max A ub*
(Vertaling Margot Groot)

Het testament
We stonden versteld. Want, echt, het enige dat die man tijdens zijn
leven goed heeft gedaan, was zijn testament. En als ik goed zeg, bedoel ik iets buitengewoons. Hij was namelijk heel gewoon, die Remigio Salas uit Logrolο, opgevoed — alsje dat zo kan zeggen —
in Teruel. Als handelaar in kunstmest, republikein omdat zijn ouders dat waren — de Carlisten hadden de voetzolen van zijn grootvader Andrés verbrand —, kwam hij zonder kleerscheuren door de
hele, ruim dertig maanden durende burgeroorlog, waarin, hij het
bracht tot sergeant bij de militie. Hij werd naar Oran geëvacueerd,
hij was een paar dagen in Engeland, daarna op Cuba en sinds eind
1940 in Mexico. Hier kwam hij in dienst bij een garagebedrijf —
Bucareli 287 — waar hij heeft gewerkt tot op de dag van zijn dood,
7 juli 1960. Men fluisterde dat hij een nicht was, maar dat geloof
ik niet; het liet hem koud, dat wel. Hij kwam wel in het café, mengde
zich weinig in de gesprekken. In 1950 liet hij een neefje uit Spanje
overkomen, uit Calatayud. Hij betaalde een goede school voor hem
en liet hem studeren. Die studeert vandaag af als veearts. Hij is getrouwd met een meisje uit Veracruz, een heel knap meisje. Het testament heeft ons allen verrast, hij moet er goed over hebben nagedacht: hij heeft het zeven jaar geleden laten opmaken bij een van
die gevluchte Spaanse notarissen die hun beroep niet mogen uitoefenen, maar die het in de praktijk wel doen onder de geleende naam
* Max Aub (1903, Parijs — 1972, Mexico). Een vernieuwend, elgenzznnzg auteur Kort nor de Burgeroorlog publiceert hij zijn eerste roman. Als overtuigd en actief republikein (hij werkte mee aan de film
`Sierra de Teruel' ran Malraux), vlucht h j in 1939 uit Spande en bereikt, via Franse interneringskampen, in 1942 Mexico Eenmaal keert hij kort naar Spanje terug (1971), de schrijnende teleurstelling van
dat bezoek wordt in La gallina ciega (Blindemannetje) verwerkt Romans en verhalen vormen zijn hoofdwerk, in de jaren 50 en 60 is Spanje het onderwerp (Burgeroorlog, sociale geschiedenis) vele personen, ceel
conversatie, korte fragmenten, korte zinnen geven een totaalbeeld van een historisch moment Later worden
zijn verhalen fantastischer; lakoniek, komisch en bitter wordt de discrepantie tussen het menselijk streven
en het result'iat daarvan beschreven
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van een Mexicaanse collega: Castellón, u moet hem kennen: uit
Cuenca. De uiterste wilsbeschikking van Remigio Salas luidde ongeveer zo: `Als ik in Mexico sterf, begraaf mij dan normaal, dat wil
zeggen, liggend in een kist, met mijn gezicht naar boven. Als ik ergens anders op de wereld sterf, waar de regering van Franco erkend
wordt, begraaf mij dan met mijn gezicht naar beneden om een wereld die zo onfatsoenlijk is niet te hoeven zien. Als ik sterf in een weer
republikeins Spanje, begraaf mij dan rechtop. Als ik, wat je niet kunt
voorzien, in het Spanje van Franco overga naar een beter leven,
waar ik niet in geloof, begraaf mij dan met mijn hoofd naar beneden.'
`Dat met je gezicht naar de aarde is niet nieuw. Dat verzochten
enkele edelen uit de Franco Condado (weer de naam van Franco)*
om niet te hoeven zien dat Lodewijk XIV over hun land heerste: een
nostalgisch verlangen om Spanjaard te blijven.'
`Ik denk niet dat de overledene dat wist.'
`Natuurlijk niet.'
`Hij liet voldoende na om de kist om te draaien of eventueel rechtop te zetten, al naar gelang de omstandigheden.'
`Kennelijk was het de grote droom van zijn leven.'
Maar een balletje kan raar rollen. Wat is er namelijk gebeurd.
De neef, die niet van het bestaan van het testament afwist, heeft naar
eigen inzicht gehandeld en hem zonder meer laten cremeren. En
daar staat hij dan, een beetje achteraf, met een lichtelijk knagend
geweten.'

De bel
`Ik droom het nog eens, ik droom het nog eens,' riep hij angstig.
`En wie redt mij dan?'
Tijdens de burgeroorlog kreeg don Marcos Oñate Ballesteros —
laten we zeggen — dikwijls de politie op bezoek. Drie keer gevangen genomen en even zo vaak vrijgelaten door de persoonlijke invloed van zijn zwager, een divisiegeneraal. Hij zat niet op een vierde
bezoekje te wachten. Ze hadden hem gearresteerd omdat hij republikein, vrijmetselaar en protestant zou zijn. Dat laatste was hij in* Franco Condado Franche Comté
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derdaad een aantal jaren, in zijn jeugd, die ver achter hem lag, uit
liefde voor een Schots meisje dat werkte bij Pedro Domecq in Jerez,
zijn geboortedorp.
Hij kreeg last van zijn hart, niet door de allang vergeten afwijzing van Pamela, maar door het keiharde gebel van de smerissen,
altijd heel vroeg in de ochtend. Zijn arts, don Mauricio Ortega, voor
wie hij sinds zijn puberteit geen geheimen had, gaf doña Consuelo,
sinds haar vijftiende met hem verloofd, maar op haar vierentwintigste, met toestemming van alle partijen, met zijn boezemvriend
getrouwd, de opdracht alle mogelijke deurbellen, deurkloppers,
kloppers, trekbellen en belletjes uit de boerderij en uit het huis in
de Gran Capitánatraat te verwijderen.
Het mocht niet baten. Ze troffen hem op een ochtend dood aan,
met een gezicht waarop duidelijk te lezen stond `dat hij het keiharde gebel gehoord had'.
`Hij heeft het gedroomd,' zei de weduwe. `Doe niet open!'
schreeuwde hij, `en meteen was ie weg. Het is niet te geloven na vijfentwintig jaar!'
Daar dacht zij vaker aan dan aan haar huwelijksnacht.
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Kort proza
Rafael Cansinos-Asséns *
(Vertaling Robert Lemm)

De melkweg
Wij liepen door de straten en op ons viel een zachte motregen, een
voorjaarsbui, zo zacht en zo helder dat wij onze nieren week voelden worden.
En we glibberden over het asfalt die nacht, arm in arm, als blinden die een muziekdoos voortduwen.
We waren uit de plaatsen gekomen waar het blauw staat van de
rook, waar het bijeenkomen van mannen iets heeft van een hol,
maar toen wij elkaar op straat tegenkwamen, onder die frisse regen,
gingen onze harten open voor een zonderlinge tederheid.
Afgemat en uitgeput hadden wij het hol verlaten, maar toen wij
bij de vrouwen kwamen, die blaakten van frisheid op dat uur, voelden wij ons dorstig als jongetjes.
En met onze begerige ogen, van drinkers en faunen, vergaapten
wij ons aan de moederborsten van de vrouwen, als gezwollen uiers,
en het water kwam ons in de mond.
En een van ons zei, met een stem hees van het barbaarse bier en
de latijnse wijn en nog een heleboel vergif meer: `Hoe heerlijk zou
het zijn als wij nu de heldere vrouwenmelk mochten drinken!, de
melk die wij eens allemaal gedronken hebben, maar wie weet dat
nu nog!'
Aldus sprak een van ons, die als een reusachtige Benjamin was,
en wij moesten allemaal zuchten; wie weet dat nog! En vervolgens
gaf iedereen zijn mening en spraken wij over de melk van vrouwen
als was het iets fantastisch.
En de reuzen-Benjamin sprak opnieuw: `Hoe heerlijk zou het zijn
om nu zuivere vrouwenmelk te drinken!'
En de Benjamin was ons dierbaar, want eens had hij ons in een
fraaie volzin van de `droefheid' geopenbaard `van arme kinderzielen, gekerkerd in mastodontische organismen.'
* Ζ e over Casinοs-Asséns de rubriek Essay. De vertaalde fragmenten komen alle uit `El Candelabro de los
Siete Brazos' (1915)
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`Hoe heerlijk zou het zijn om nu de melk van een vrouw te drinken! Met beide handen in de borst geperst, zoals toen ik een kind
was!
Mijn kinderziel raakt in verrukking bij vrouwen met grote
borsten; overvloed is het woord van mijn liefde voor een vrouw.
Mijn knieën knikken voor de zachte weelde die uitgaat van grote borsten, gelijk grote wolken die ieder moment kunnen barsten.
Alles eromheen is zacht en uitnodigend; ik hou van grote vrouwenborsten die week zijn geworden door het moederschap en die
als aarde zijn waaronder een bron ontspringt.
Ik hou van moederlijke courtisanes wier borsten schuil gaan onder een donker floers; is er iets heerlijkers dan borsten die hebben
gezoogd?
Meer dan eens heb ik courtisanes ontmoet die zoogden, maar zij
verborgen hun borsten voor mijn lippen, alsof ze bang waren hun
kleintjes tekort te doen.
Slechts één keer heb ik een paar druppels van die kinderdrank mogen proeven: ze smaakten zoet en lauw, maar ze lekten uit een al
uitgeputte borst.
Maar vannacht wil ik graag vrouwenmelk drinken, als een klein
kind, met beide handen op de voedzame borst, hulpeloos klein onder de grote borsten, met lange zoete teugen, totdat mijn lippen naar
niets anders meer smaken en in de slaap overlopen van zoetheid.
Vannacht zou ik de aloude mythe opnieuw willen beleven. Melk
wil ik drinken, melk van een vrouw!'
Zo sprak de mastodontische Benjamin, en onder de regen kreunde
hij als een dolfijn.
En allen, arm in arm als broers, met uitgedroogde kelen, wierpen wij smekende blikken naar de vrouwen die voorbijkwamen.
Die voorbijkwamen als gezwollen kameelwijfjes, draagsters van
het deel van hun kleintjes: ontoegankelijk voor de reus-kinderen.
Die een houding aannamen als moesten ze hun borsten beschermen tegen onze fauneske gulzigheid.
En in de regennacht, onder de regen, was de melkweg aan ons
oog onttrokken.
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De onbekende
In het midden van de nacht, het uur waarop de vermoeide tijgers
zich in hun legers terugtrekken en het uur waarop ook ik, als een
vermoeide tijger, naar mijn verblijfplaats terugkeerde; het moment
waarop ik de sleutel in het slot wilde steken, die nacht, sneed een
vreemde, onbekende man, van wie ik niet zou kunnen zeggen waar
hij vandaan kwam, mij de pas af. Maar omdat ik hem weg probeerde te sturen en de deur van mijn huis wilde openen, greep de onbekende me bij de pols en vroeg, woedend: `Waar ga je heen?'
Daarop zei ik, verbaasd: `Ik wil mijn huis in,' maar omdat hij
mijn arm had vastgegrepen, me quasi bezeerd had, deed de pijn mij
de ogen oprichten naar zijn gezicht.
Het was een grote, aardige jongeman met zachte, droevige ogen;
hij leek in lente gehuld en zijn gezicht was als de krans van de maan,
die vage dingen in herinnering roept en doet wenen.
En terwijl ik hem, heimelijk, gadesloeg zei hij: `Is dit soms jouw
huis? Wie ben jij dan?'
Daarop zei ik, met opgeheven hoofd, als een oude soldaat die een
overwinning memoreert, of als de vrouw die aan een geliefde moet
denken: `Wie ben ik anders dan de zanger van de Psalmen?'
Maar terwijl ik dat zei voelde ik vaag hoe de harmonie van die
psalmen en de jeugdige geestdrift waarmee ze gevoeld waren van
mij weken.
Bij het horen van mijn woorden moest de onbekende ironische
glimlachen en terwijl hij toornig de blik op mij richtte riep hij uit:
`De zanger van de Psalmen! Jij de zanger van de Psalmen? Jij bent
gewoon een leugenaar.' En omdat ik hem verbaasd bleef aankijken,
voegde hij eraan toe: `De zanger van de Psalmen ben ik, alleen ik.'
Zijn stem klonk zo zelfverzekerd dat hij me deed twijfelen, maar terwijl ik naar hem keek leek het net alsof ik van buiten af naar mijzelf keek; de onbekende was voor mij helemaal geen onbekende.
Toen hij me zag weifelen zei hij minachtend: `Je bent vast en zeker zo'n dronken man die zijn huis niet meer kan vinden of een komediant die het leuk vindt om anderen na te apen; anders had je
wel ingezien dat ik de zanger van de Psalmen ben. Alleen al het
floers rond mijn ogen, de witheid van mijn voorhoofd en het aureool van de maan rond mijn lichaam hadden je kunnen overtuigen.
Hoe zou jij, troebele, seniele nachtbraker, de zanger van de Psalmen kunnen zijn?'
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Zijn woorden en zijn stem deden me beven van angst; de zanger
van de Psalmen moest zeker altijd zijn zoals hij was en zoals het beeld
dat ik van mijn vroegere zelf had. Mijn benen waren begonnen te
trillen.
De onbekende zei: `Wil je een afdoend bewijs om jezelf te overtuigen? Je kleren zitten onder de wijnvlekken en je gezicht heeft de
rimpels van wie aan Bacchus offeren. Je zult de nacht wel met vrolijke vrienden hebben doorgebracht. Is dat wat de zanger van de
Psalmen doet? Toen wij elkaar tegenkwamen wilde jij je huis binnengaan zonder ook maar één enkele bede tot de maan te richten.
Snuif liever de geur op van mijn handen, kijk maar eens goed naar
mijn gezicht, zie hoe ik ruik naar de nacht, hoe ik de nacht in mij
draag, de zuivere, eenzame, stille nacht aan wiens boezem de tederste gezangen rusten. Ben je nu overtuigd?'
Bij het horen van die woorden voelde ik een vreemde hallucinatie die zich langzaam van mij meester maakte en waarin het leek alsof ik naar mijzelf luisterde. Mijn vertwijfeling was overweldigend,
en in mijn binnenste begon ik al te zeggen: Waarlijk, ik ben de zanger van de Psalmen niet.
De onbekende, onderwijl, riep bij het zien van mijn verslagenheid uit: `Zie je nou wel? Vooruit maak datje wegkomt en laat mij
mijn huis binnengaan.' En hij trapte me weg als een hond.
Maar toen kreeg ik, wakkergeschoten door de ochtendkilte, een
verlossend idee. Ik zei: `Goed dan, maar gun mij de eer de deur voor
je te openen.' En ik opende de deur.
Toen hij evenwel naar binnen wilde gaan gaf ik hem, zonder mij
erom te bekommeren of hij nu wel of niet de zanger van de Psalmen was en nog slechts verlangend naar een schuilplaats voor de
nacht, een duw en snel naar binnen glippend liet ik hem midden op
straat achter.

De proeve van het mes
Wie me van vroeger kennen als schuw en melancholiek en me vandaag om alles zien glimlachen, denken dat ik nu een platvloers sujet ben en dat mijn hart zich in mijn borst van vreugde roert als een
muis in zijn holletje.
En ze vergelijken me met een sintel die is uitgedoofd of met goud
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dat is veranderd in koper, hoogmoedig en neerbuigend, alsof zij van
zuiver goud waren.
Hoe vergissen zij zich! Kan een mens soms veranderen? Vroeger, en dat weten zij maar al te goed, had ik een hart van zuiver
goud, gelouterd in de koude wateren van het verdriet!
Een hooggestemd, veeleisend hart, minachtend en schuw, eenzaam als een verdwaalde ster en over alles klagend als een
vreemdeling.
In die tijd waren alle dingen van het leven me even onuitstaanbaar en begon ik van het leven te walgen zonder het te leven, zoals
men van een spijs walgt om de reuk.
En vastbesloten om er meteen uit te stappen, zoals men een slaaf
bevel geeft een deur te openen, gaf ik mijn rechter arm bevel mij
te bevrijden.
En omdat de deur die opengedaan moest worden mijn eigen vlees
was, wapende ik mijn rechter arm met een mes dat ik op mijn keel
zette, op de plaats waar de wervels verknoopt zijn als scharnieren.
Dat heb ik inderdaad gedaan, en voor een donkere spiegel heb
ik een mes op mij gericht gezien, klaar om aan al mijn kwalen een
eind te maken.
Maar toen de punt van het mes mijn hals bijna rξ.akte kromp mijn
ziel, mijn moedige ziel, als een lam en mijn ogen kregen medelijden met mijn gezicht dat in de spiegel de angst vertoonde van een
tot foltering veroordeelde slaaf, en mijn ziel herriep het bevel dat
zij aan mijn rechterarm gegeven had.
Maar die arm was verhit geraakt als een beul in het gezicht van
zijn slachtoffer, en misnoegd als wie zich vergeefs heeft druk gemaakt, wilde hij tot iedere prijs het eerste bevel uitvoeren.
En hij moest nederig vermurwd worden, zonder kapsones en met
inwilliging van zijn voorwaarden.
En die waren als volgt: dat ik hem niet meer voor niets mocht
lastig vallen, dat ik me nergens meer over zou beklagen, dat ik ieder zuchten zou staken; en daarmee was de zaak tussen mond en
arm beklonken.
En sindsdien klaagt noch zucht mijn ziel, en glimlacht ze om alles, zoals toen onder het mes, maar dit is de les die zij mij leerde met
de proeve van het mes: dat wie klaagt over het leven, en zonder ophouden bij zijn klachten blijft, de proef op het mes neemt; waarlijk,
alleen de doden kunnen zich over het leven beklagen!
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Uit: `De rijpe mannen'
Aleph
Als ik bedenk wat ik heb willen zijn en wat ik ben doet het verdriet
de aderen zwellen van mijn keel, en duizend onvervulde dromen
schreeuwen als slachtoffers in mij.
Oh, het hart van een man die zijn jeugd achter zich heeft gelaten is gelijk dat van een moordenaar!
Met een vertroebeld geweten denk ik aan de jaren die verstreken;
de onbenutte dromen roepen in mij als geknevelde slachtoffers en
de reine, stralende jeugd verheft zich voor mijn aangezicht als een
stille, pathetische en in de steek gelaten maagd.
Oh, het hart van de man wiens jeugd voorbij is gelijkt op dat van
een boosdoener!

Daleth
Oh bitterheid van de rijpe man die rijpt voor de droefheid en voor
het kwaad! De rijpheid van de man is een bederf.
Bij het woord rijpheid zien wij ronde, geurige appels, trossen van
een zoetgekleurd amber, of lotsbestemmingen die schitteren van
volmaaktheid.
Maar de rijpheid van de man is een verrotting.

He
Wie zou alle ellende kunnen verwoorden die het hart van de rijpe
man omsluit? Zijn hart is vol van bedaarde begeerten, van verloren hoop en gesluierde zonnen.
De bitterheid stijgt hem naar de lippen en zijn geweten is troebel als het water van een overstroming.
Zijn verleden is een geschiedenis van verzakingen; zijn liefde is
in lust veranderd, zijn eerzucht in armzalige zakelijkheid; en beschaamd voor zijn geweten over de vruchten van zijn jeugd, begeert
hij nog slechts de vergetelheid.
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Nun
Nu is aan dat alles een eind gekomen; en op mij drukt niet een vrolijke last van hoopvolle verwachtingen, maar een verschrikkelijk pak
wroeging en verwijten.
Op mij drukken alle bitterheden van de rijpe man die zijn verdrag met het leven gesloten heeft en die gelaten de vruchten ervan
aanvaard.
Van de rijpe man, breekbaar vat van geilheid, verveling en begeerten, gemaakt van het laagste deel van zichzelf en waarin zich
alle slijk ophoopt dat de hoge golven van de jeugd meesleuren.

Ain
En dan zing ik de ballade van de rijpe man, macabere rest van zichzelf, duistere schaduw van zijn jeugd, met bloed in zijn aderen dat
koud is als het bloed van reptielen.
Beklagenswaardig overschot voor wie alle heerlijke vreugden van
de liefde en van de zege definitief ontoegankelijk zijn; stinkende raat
van cellen waarin de honing is bedorven.
Ik zing de ballade van de rijpe man, in wie alle goede overvloed
van de jeugd is uitgeput en in wie niets anders is overgebleven dan
een vraatzucht vergelijkbaar met die van kankergezwellen; van de
rijpe man, graasland voor courtisanes, treurige schim van een blozend kind, voor wiens troebele ogen zich geen andere horizon ontsluit dan die van een huwelijk zonder liefde en met veel ongelukkige kinderen.

Zain
En zo zoeken wij, ontgoochelde mannen, een toevlucht in de arbeid,
en liefkozen wij de vrucht van ons werk.
Alleen werkossen kunnen we nu nog zijn; maar in onze jeugd,
toen onze wang fris was en onze ziel onvervaard, konden wij alles
zijn geweest.
In die tijd, oh mannen!, werden wij gegrepen bij verrassing en
viel de strik om onze jonge nek; en vanuit de wouden van de jeugd
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werden we naar de fabrieken van de steden gebracht.
Droevige en ontnuchterende mannen, versleten in hun dagelijkse
taak, legden ons hun lelijkheid op en na onze haardos te hebben geschoren duwden ze in onze blanke handen een zware hamer.

lav
Oh oude vriend! Wanneer jij in de zwoelte van de nachtje toevlucht
van de taveernes verlaat, met je uitgebluste makkers, vol ijdele
vreugde, ben je een erg aandoenlijk geval!
De aarde beeft onder jullie vereende, trage stappen en de warmte
van het samenzijn bekleedt jullie met een lauwe vacht; en vrolijk van
een vluchtige dronkenschap, lopen jullie zij aan zij, angstig elkaar
los te laten.
Jullie verwelkte harten vlammen dan nog een keer op om gezamenlijk te schitteren als opeengehoopte lichtjes; nog even verheft zich
je hoofd en hernieuwt zich het wonder van je jeugd.
En als één man, gespiegeld aan elkaars hart, proef je weer de
smaak van het leven en werp je gewaagde blikken naar de vrouwen.
En met elkaars handen vast, onder de weerkaatsingen, rek je je
samenzijn, tot je tenslotte weer verdwijnt door de donkere straten
en terugkeert, elk afzonderlijk, de roes bedaard, naar je verouderde vrouw of naar je koude bed.
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Super. Volgooien
Raûl Guerra Garrido *
(Vertaling Maria Camarasa)
Seat.
Citroënseat.
Chryslercitroënseat.
Renaultchryslercitroënseat.
Pegasorenaultchryslercitroënseat.
Zo komen ze voorbij over de snelweg, gespannen en verwezen achter
het stuur, zonder oog voor het landschap, met alleen aandacht voor
het enige wat telt, snelheid, zo komt de eindeloze stroom voorbij.
Hij parkeerde zoals altijd. Een ruk aan het stuur en bovenop de rem
- door de wrijving bleef er honderd gram rubber achter op de
grond. Hij stopte precies op de juiste plaats, een paar centimeter van
de rand, met de benzinedop op dezelfde hoogte als de slang van de
pomp. Felix stapte uit de Ford Mustang, strekte zijn lange ledematen die stijf waren geworden en trok zijn handschoenen uit met een
strelend gebaar. Hij zag niemand. Hij toeterde om de aandacht van
het personeel te trekken. Het klonk als het elektronische moog van
de Stones.
Moncho hield op met lezen. Hij had ze zien parkeren, maar hij had
geen haast. Hij was de enige bediende van het pompstation en had
eigenlijk nooit iets te doen behalve lezen. Hij vouwde de roman die
hij in zijn handen had,justine, of de tegenspoed der deugdzaamheid, dubbel
en stopte hem in de achterzak van zijn overall. Hij hoorde de tweede
moog van de toeter, bande elke gedachte aan snelheid uit en begon
• Raul Cue"a Carrido (geb 1936), studeerde farmaCie en woont m San Sebastzán, Baskenland, waar
de meeste van z'jn boeken gmtueerd zijn Cuerra Camdo schrlJ!t smds de Jaren zevenllg soclaal gettnte !zteratuur, waarin de maatschappelIJke tegenstel!zngen en concessies op ,deo logIsch gebud du door de samenleving worden afgedwongen hoofdmolleven zIJn Bekend werd vooral zIJn roman 'Lectura tnsóhta de "EI
Capita I "', waann een ontvoerde Baskzsche mtellectueel Marx' Kapztaalleest en een levendIg beeld wordt
geschetst van de sztuatze die tot de ontvoenng heeft gelezd Voor dzt boek werd hern de 'PrernlO Nadnl' toegekend
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te lopen in slow-motion. (Wat een vreselijke vent, echt een patser,
maar hier heb je er eentje die er ook wat van kan, ik dus. Of die
mooie markies de Sade. Een mooie auto en een lekkere meid, sommige mensen krijgen ook alles cadeau.)
`Zeg, is hier iemand?' schreeuwde Felix.
Moncho was al bij de pomp.
`Wat zal het wezen, meneer?'
`Super. Volgooien.'
Met een professioneel, onverschillig gebaar haalde Moncho de hendel over. Clara bleef verdiept in haar tijdschrift. Felix liep naar het
toilet.
`Voorzichtig met het slot, het is naar de klo... knoppen.'
Felix luisterde niet naar de waarschuwing. Moncho haalde zijn
schouders op en ging verder met zijn werk. Hij vond de auto mooi.
Hij vond het meisje nog veel mooier. Helemaal `in'. Ze zat met haar
benen over elkaar en onder haar minirokje ziet hij haar welgevormde
dijen. Hij wendt zijn blik niet van haar benen af, hij raakt erdoor
gehypnotiseerd.
(Ze heeft net zulke kousen aan als een toeriste. Ik vind die ouderwetse leuk, met jarretelles. Ik word er helemaal wild van. Ze draagt
wel een ring, maar dat wil nog niet zeggen dat ze getrouwd zijn, tegenwoordig draagt iedereen van alles. Ik weet wél zeker dat ze met
elkaar naar bed gaan. En ze is jong. Die gozer ook, die is zo ongeveer van mijn lichting. Dat moet een handige jongen geweest zijn.)
De benzine stroomde over de rand van de tank en kletterde op de
grond. Het geluid van regen. Verbaasd keek Clara op uit het tijdschrift, Cambio 16. Moncho vertrok geen spier en bleef strak naar
haar benen kijken. Het meisje deed geen moeite om haar rokje iets
naar beneden te trekken, maar vroeg alleen: `Wat gebeurt er?'
(Niks. Iets waar ik zin in heb. Je zult zo wel zien wat er gaat gebeuren, lekker mokkeltje. Wacht maar eens af.)
`Niets.'
Moncho sloot de benzinetoevoer af, hing de slang op en liep naar
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de wc. Diep uit een van zijn monteurszakken haalde hij een touw
tevoorschijn. Geluidloos en met grote voorzichtigheid knoopte hij
een lus om de kruk van de deur waar 'heren' op stond en bond het
losse uiteinde zo stijf als hij kon vast aan het scharnier van het
dichtstbijzijnde raam. De deur gaat naar binnen open. In het ventilatiegat zit een rooster. Zonder hulp van buitenaf is het onmogelijk eruit te komen.
Moncho gaat terug naar de auto. Clara, die er nog steeds in zit, kijkt
hem aan. De jongen begint de voorruit schoon te poetsen met een
doek. Hij herhaalt duizend maal dezelfde ronddraaiende beweging
voor haar gezicht. Wanneer het raam zó schoon en doorzichtig is
dat het niet eens meer te zien is, drukt hij er met zijn lippen een klinkende zoen op. Clara schiet rechtovereind. De vervormde lippen tegen het glas lijken op die van een monster.
'Wat doe je nou? Ben je gek geworden?'
Plotseling trekt Moncho het portier open en stapt galant opzij om
haar eruit te laten. Zijn hand benadrukt het bevel met een gebiedend gebaar.
'Eruit!'
'Wie denk jij wel dat je bent om mij iets te bevelen?'
'Ik ben Moncho. Stap uit, liefje.'
'Wat heb je met Felix gedaan? Waar is hij?'
'Roep hem maar.'
Het zakmes uit Albacete, met zeven standen, is erg indrukwekkend.
Clara gehoorzaamt. Ze komt de auto uit. Ze tuurt de omgeving af;
de stroom van auto's, die volkomen opgaan in hun eigen snelheid,
glijdt voorbij. (Die jongen is gek. Ik moet maar doen wat hij zegt
en Felix tijd geven. Zou er iets met hem zijn gebeurd? Ik moet tijd
zien te winnen, iemand zal toch wel merken wat er aan de hand is.
Als ik een steek of een snee oploop, afschuwelijk! Ik ben jong en ik
wil leven, maar leven en mooi blijven. Tenminste ongeschonden,
niet verminkt.)
'Rustig maar, ik zal niet schreeuwen. Wat wil je? Geld? Ik heb
maar duizend peseta bij me, alsjeblieft.'
'Je rok.'
'Wat?'
'Die moet je uitdoen.'
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'J e bent niet goed bij je hoofd. Oh, sorry, dat bedoelde ik niet,
maar ze zullen me zien, nee, erger nog, ze zullenjóu zien, en dan ... '
'Maakje geen zorgen. Dit benzinestation ligt zo ongunstig, dat
het niet eens bestaat, kijk maar: Hé, help! ... Zie je wel? Hup, trek
uit.' (Als het die kant op gaat, ziet het er al beter uit. Zou het een
seksmaniak zijn? Ik moet tijd winnen. Het kan me niet schelen wat
ik moet doen, als hij me maar niet verminkt. Uit dus die rok.)
Een zacht windje gleed over de vlakte, streelde Clara's naakte benen en blies de lap stof tot aan Moncho's voeten.
'Goed zo. Prachtig, zo mag ik het zien. Nu nog een beetje
muziek.'
De jongen bukte zich om aan een knop op het dashboard van de
wagen te draaien. Hij draaide een paar zenders met reclameboodschappen weg; tenslotte vond hij er een die het acceptabele 'The chemicals are coming' van Blooming Slabbing uitzond. Hij zette de radio zo hard mogelijk.
'Hé, hallo! De deur gaat niet open!'
Het geschreeuw van Felix ging verloren in de kreten van een elektronische MickJagger. Clara wilde in de richting van het toilet rennen, maar versteende toen het zakmes uit Albacete op haar hart gericht werd.
'We gaan dansen.'
'Maar. .. '
'Maakje geen zorgen; alsje braaf bent zullen we hem er weer uitlaten zodra we aan onze behoeften hebben voldaan.'
Lachend om zijn eigen geestigheid begon Moncho zijn voeten en
handen wild te bewegen, alsof hij verschrikkelijke jeuk had. Ritme.
In een reflex begon Clara hem na te doen zonder dat ze daar nieuwe bevelen voor nodig had. Ritme. Het leek of er buiten het ritme
niets anders meer bestond.
'Hé man! Haal me hier uit! De deur!
De kreten en de stompen tegen het hout versmolten met het ritme van de hard rock.
Het zonderlinge paar was helemaal één geworden en gleed over het
terrein van het tankstation als over de vloer van een danszaal. De
kousen van Clara elektriseerden de atmosfeer.
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(Ik snap niet wat er met me aan de hand is; als de plaat afgelopen
is vermoordt die jongen me en ik word steeds opgewondener, net
of je je uitkleedt in het openbaar, lijkt me, zoals de prostituées die
in Hamburg achter de ramen zitten, alleen dan omgekeerd, het zijn
de mannen die langskomen, opgesloten achter de ramen van hun
auto's, ze glimlachen niet eens, ze zien me niet, verzonken in hun
snelheid hebben ze alleen oog voor de asfaltstrook, ik moet hun aandacht trekken.)
`Help! Doe de deur toch open! Clara!'
De stem van Felix, tegelijk met het ritme, haar vreemde gedachten en het kleine sprankje hoop gericht op de snelweg, maakte haar
moedig. (Laten we tot het uiterste gaan, Moncho)
Ze begon haar truitje uit te trekken.
`Laat dat, slet!'
Buiten zichzelf geeft de jongen haar een klap waar je akelig van
wordt. Clara wankelt, struikelde over een paar blikken en viel languit op de grond. Moncho zette de radio af. Het ritme verdween. De
rust keerde weer, met op de achtergrond het geluid van motoren.
`Je bent gek.'
`Hoe haal je het in je hoofd, vuile slet. Ik ga je kerel halen.'
`Doe de deur open! Ik kan er niet uit!'
Ik kom eraan!'
Moncho liep naar het toilet. Hij sneed het touw door en verborg
het handig, voordat de ander het zou kunnen zien. De gevangene
stormde overstuur naar buiten, als uit een stierenstal; zijn haren
plakten tegen zijn voorhoofd van het zweet.
`Ik had toch al gewaarschuwd voor dat slot, kijk maar hoe het
opengaat.'
`Laat me met rust!'
Felix vloekte en prevelde allerlei onverstaanbaars. Hij begreep
maar niet wat er was gebeurd. Het was belachelijk om op deze manier opgesloten te raken. Met grote passen beende hij naar de auto, terwijl hij zijn handschoenen aantrok. Rustig liep Moncho achter
hem aan en genoot van het schouwspel.
De Ford Mustang was een plaatje. Binnenin zat Clara, geheel verdiept in haar Cambio 16, met haar benen over elkaar zodat je haar
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dijen kon zien. Zelfs de benzineblikken stonden weer op hun plaats.
`Hoeveel is het?' vroeg Felix.
`Vijftienhonderd.'
`Dat kan niet, zoveel gaat er niet in.'
`Ja kijk, er is een beetje naast gegaan. Als u niet genoeg geld bij
u hebt geeft het niet, dan komt 't wel een andere keer. Ik vertrouw
u wel, u lijkt mij nette, eerlijke mensen.'
`Hier.'
Briesend van woede startte Felix de motor, zonder een fooi te geven. Noodgedwongen stopte hij voor het invoegen en wachtte op een
onderbreking in de eindeloze stroom auto's.
Pegasorenaultchryslercitroënseat.
Renaultchryslercitroënseat .
Chryslercitroënseat.
Citroënseat.
Seat.
`Nou! Straks passen we niet meer met z'n allen op deze aarde, je
kan nergens meer alleen zijn. Zeg, die jongen van het tankstation
was een rare figuur, vond je niet?'
`O ja? Hoezo?' vroeg Clara.
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Greguerfas
Ramón Gómez de la Serna *
(Vertaling Livia Verstegen)

De enigen die werkelijk verstand hebben van vergelijkende architectuur zijn de zwaluwen.
Rotanstoelen zijn de geraamtes van beklede stoelen.
Soms is de lucht zo vuil, dat het lijkt of alle aquarellisten van de wereld er hun penseel aan hebben afgeveegd.
De nul is het ei waar de andere cijfers uit geboren zijn.
Herinneringen krimpen, als katoenen hemden.
Onze schaduw is de vioolkist van onze gestalte.
De telefoon is de wekker van de wakkeren.
Ik geef de voorkeur aan tweedehands tikmachines, omdat die al ervaring hebben en kunnen spellen.
In concertvleugels ligt de harp te slapen.
De slinger van de klok wiegt de uren.
De sterren in de hemel werken met een net. Daarom valt er nooit
een op ons hoofd.
De eeuwigheid benijdt de sterfelijkheid.
Op haar horloge was de tijd zó klein, dat zij nooit ergens tijd voor
had .
• Ramón Gómez de la Serna (1888·1963) was een produktief en veelZIJdig schrIJ·ver, vol gnllzge en verrassende Invallen, die echter in zV·n tIJd vooral aandacht trok door zvn extravagante gedrag en als 'Ramón'
bekend stond. Zij"n romans hebben een vaak fantastisch, vrV· miniem plot dat hem de kans biedt zyn pessz'
mistische, mhzlistlSche levensbeschouwing (het leven is één absurde graP) te verwoorden Dit gebeurt ook
in de boeken waarin een realzstzsch gegeven het uitgangspunt is. Nu zij"n vooral zIJn 'Greguer{as' nog bekend, volgens hemzelf is een 'gregueria' mewfoor + humor, een aforisme waarm een verrassend verband
tussen twee dingen wordt gelegd Na de Burgeroorlog vestigde Gómez de la Serna zich m Buenos A ires
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Is een zoen een lening of een geschenk?
Sterven: ontboren worden.
Mosselen zijn de blauwe zaden van de zee.
Vliegen zijn de enige dieren die kranten lezen.
Nachtelijke biecht: op het station aan het loket een kaartje vragen.
Een kikker springt in het water alsof hij zelfmoord wil plegen.
De M zal zich altijd superieur voelen aan de N.
De maan is een Japanse actrice in haar monoloog van stilte.
Een vrouw die vruchtensla voor twee personen bestelt perfectioneert
de erfzonde.
Het mos is de pruik van de stenen.
Ons werkelijk en enig eigendom zijn onze botten.
Het vervelende van nudisten is dat ze aan de stoelen blijven plakken.
Onder in de kinderwagen verbergt de moeder haar gestorven
illusies.
Een greguería is de voetzoeker van de gedachte.
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Uit: `Colometa'
Mercè Rodoreda *
(Vertaling E11y de Vries-Bouée)
Eindelijk maakte hij de stoel. Hij had al heel wat avonden ontwerpen zitten maken en kwam pas naar bed als ik al sliep. Ik werd dan
wakker en hij zei dat het moeilijkste was het evenwicht te bepalen.
Hij sprak erover met Cintet en Mateu op de zondagen dat het slecht
weer was en zij binnen bleven. Het was een vreemd geval: half fauteuil, halfschommelstoel, half leunstoel, en het duurde erg lang voor
hij klaar was. Majorcaanse stijl, zei hij. Helemaal van hout. Je kon
er maar een beetje in schommelen. Ik moest er een kussen voor maken in de kleur van de franjes aan de lamp. Twee eigenlijk: een om
op te zitten en een voor achter het hoofd. Alleen hijzelf zou in de
stoel mogen zitten.
`Het is een mannenstoel,' zei hij. Ik liet hem maar. Hij voegde
er nog aan toe dat ik hem iedere zaterdag in de boenwas moest zetten
om het hout mooi te doen glanzen en de nerven goed uit te laten komen. Als hij in de stoel zat, legde hij zijn ene been over het andere.
En als hij dan zo zat en de rook uitblies, sloot hij even zijn ogen en
leek het alsof hij van louter gelukzaligheid wegsmolt. Ik vertelde het
aan senyora Enriqueta.
`Daar steekt geen kwaad in. Hij kan beter in zijn stoel zitten dan
op zijn motor rondrazen.'
Ze zei me dat ik op moest passen met Quimets moeder en haar
vooral niet moest laten merken wat ik dacht, want als zij zo iemand
was die er alleen maar op uit was om anderen het leven zuur te maken, dan was het beter dat ze mijn zwakke plekken helemaal niet
kende. Ik vertelde haar dat ik Quimets moeder, die arme vrouw,
toch wel aardig vond vanwege die charmante manie voor linten.
* Μercè Rodoreda, de voornaamste Catalaanse schrijfster van deze tijd, werd in 1909 te Barcelona geboren Ze stierf in 1983 ιn Romanyd de la Selva ιn Catalonie. Ιn 1938 verscheen haar eerste roman. Na de
Spaanse Burgeroorlog leefde de schrijfster ιn ballingschap, in Bordeaux, Parijs, Wenen en Genive; gedurende bijna twintigjaar schreef ze alleen een aantal korte verhalen. Geinspireerd door rage herinneringen
aan haarjeugd in Barcelona begon ze ιn 1960 aan `La Placa del Diamant', de roman die haar wereldberoemd zou maken en die o a. werd vertaald ιn het Engels, Italiaans, Poos, Frans, Hongaars, Tsjechisch,
Japans, Duts en Deens Begin volgend jaar zal de Nederlandse vertaling verschijnen bij De Bezige Bij,
onder de titel `Colometa' Uit deze uitgave wordt hτer het achtste hoofdstuk weergegeven Het verhaal `De
olifant' is afkomstig uit de bundel 'Vint-i-dos contes' (1958). (Noot vert)

111

Maar senyora Enriqueta beweerde dat dat gedoe met die linten maar
een truc was om iedereen erin te luizen en in haar onschuld te doen
geloven. In ieder geval moest ik ervoor zorgen dat ze me mocht want
Quimet zou tevredener over me zijn als zijn moeder me ook aardig
vond.
Op de zondagen dat we niet uitgingen vanwege de regen, en Cíntet en Mateu niet kwamen, brachten we de middag in bed door, in
ons honingkleurige bed met spijlen van opgestapelde bollen. Onder
het eten kondigde hij het al aan:
`Vandaag gaan we een kind maken.'
En dan liet hij me alle sterren van de hemel zien. Het was al een
poosje geleden dat senyora Enriqueta me te verstaan had gegeven
dat ze erg graag wilde weten hoe onze huwelijksnacht was verlopen.
Maar ik durfde het haar niet te vertellen omdat we geen huwelijksnacht hadden gehad. Een huwelijksweek was het geweest. Tot op
het moment dat Quimet zich uitkleedde, had ik hem eigenlijk nog
nooit goed gezien. Ik zat in een hoekje weggedoken en durfde me
niet te verroeren, tot hij tenslotte zei, als je je schaamt om je hier
voor mijn ogen uit te kleden, dan ga ik wel even weg, maar als dat
niet zo is, dan zal ik wel beginnen zodat je kunt zien dat het niets
bijzonders is. Hij had een heel dichte haardos op zijn ronde kop,
glanzend al§ zwarte lak. Hij kamde zich altijd met stevige halen en
bij iedere haal met de kam streek hij dan zijn haar glad met zijn andere hand. Als hij geen kam had dan kamde hij zich met zijn handen, met snelle bewegingen, alsof de ene hand de andere achterna
zat. Als hij zich niet had gekamd dan viel er een lok over zijn brede en nogal lage voorhoofd. Hij had dikke wenkbrauwen die even
zwart waren als zijn haar, boven twee kleine, glinsterende ratachtige ogen. Zijn oogranden waren altijd wat vochtig alsof ze een beetje
ingevet waren en dat maakte hem mooi. Zijn neus was niet te breed
en niet te smal en ook niet te lang, wat ik helemaal niet leuk had gevonden. Hij had volle wangen, die zomers rozig en in de winter rood
waren, en twee oren die aan de bovenkant een beetje afstonden. Zijn
lippen waren altijd rood en dik; zijn onderlip stak wat naar voren.
Als hij lachte of praatte, dan zag je een mooie rij tanden die stevig
in het tandvlees stonden. Hij had een mooie gladde nek. En in zijn
neus, die zoals ik al zei niet al te breed en niet al te smal was, had
hij in ieder neusgat een plukje haar om de kou en het stof tegen te
houden. Aan de achterkant van zijn benen, die nogal mager waren,

112

lagen zijn aderen dik als slangen. Hij had een slank postuur, maar
het was gevuld waar het gevuld moest zijn. Zijn borstkas was breed,
zijn heupen smal. Zijn voeten waren lang en smal en een beetje plat
want als hij op blote voeten liep sleepte hij wat met zijn hielen. Hij
zag er goed uit, wat ik hem ook zei terwijl hij zich langzaam omdraaide en vroeg: hoe vind je me?
In mijn hoekje weggedoken overviel mij een diepe angst. En toen
hij al in bed lag en mij zoals hij zei het goede voorbeeld had gegeven, begon ik me langzaam uit te kleden. Altijd al had ik dit moment gevreesd. Ze hadden me verteld dat de weg erheen een weg
vol bloemen is maar datje tenslotte uitkomt in een dal vol tranen.
En dat je met vreugde naar een teleurstelling wordt gevoerd... Want
als kind had ik al horen zeggen dat je opengespleten zou worden.
En als ik ergens bang voor was dan was het wel om opengespleten
te moeten sterven. Want vrouwen, zei men, sterven opengespleten...
Het begint al bij het trouwen. En als ze niet goed opengespleten zijn
dan helpt de vroedvrouw ze met een mes of een glasscherf en ze blijven altijd zo, hetzij opengesneden of weer dichtgenaaid, en daarom zijn getrouwde vrouwen eerder moe als ze een tijdje moeten
staan. En de mannen die dat weten, gaan staan als de tram vol is,
en laten de vrouwen zitten. Die het niet weten blijven staan. Toen
ik begon te huilen stak Quimet zijn hoofd boven het omgeslagen laken uit en vroeg wat er aan de hand was en ik biechtte hem de waarheid op: dat ik bang was om opengespleten te moeten sterven. Hij
begon te lachen en zei dat het inderdaad een keer was gebeurd, bij
koningin Bustamante, omdat haar man, die zelf geen moeite wilde doen, haar had laten openmaken door een paard, met het gevolg
dat ze stierf. En hij lachte en lachte maar, hij lachte zich krom. Zo
kwam het dat ik senyora Enriqueta geen verslag kon doen van onze huwelijksnacht, want op de dag van ons huwelijk had Quimet me,
zo gauw we in ons huis waren, boodschappen laten halen, de deur
vergrendeld en de huwelijksnacht een week laten duren. Wat ik wel
aan senyora Enriqueta vertelde was het verhaal van koningin Bustamante en zij zei: afschuwelijk. Maar nog afschuwelijker is wat mijn
man, die nu al jaren onder de groene zoden ligt, met me heeft gedaan: hij bond me vast aan het bed als een gekruisigde omdat ik
steeds weg wilde lopen. Maar steeds als ze weer eens bleef aandringen over mijn huwelijksnacht, probeerde ik haar af te leiden met het
verhaal van de schommelstoel. Of met het verhaal van de verloren
sleutel.
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De olifant
Mercè Rodoreda
(Vertaling Elly de Vries-Bo1ée)

Komt u toch wat dichterbij! Komt u toch hier zitten, onder mijn paraplu... Ik heb u toch al eens vaker gezien, voor de kooi met de zeearend en, als ik daar langs kwam?... De zeearend is een vogelsoort
waar ik niet van houd. Er zijn dieren die heel vreemde dingen doen.
Ik weet wel dat het voor een vogel die zich met slangen voedt heel
natuurlijk is een slang eerst een paar maal in de lucht te gooien en
hem daarna dood te trappen. Maar ik houd bijvoorbeeld meer van
de kameleon: één slag met zijn tong en ora pro nobis... Deze zachte
regen maakt me helemaal vredig van binnen. Gisteravond, voor ik
naar bed ging, heb ik mijn hoofd nog even uit het raam gestoken.
Ik zag een heel klein wolkje in het westen en ik dacht dat we vandaag wel regen zouden krijgen, en u ziet het! U zult het niet geloven maar hier houd ik van. Vooral als het zondag is: dat grauwige
licht waarbij je liever in je bed zou blijven luieren, de bladeren wegen
dubbel zo zwaar, en dan die paraplu's, dat zijn geraffineerde dingen. Het zou helemaal perfect zijn als die ellende met die baleinen
niet bestond. Bent u nooit bang geweest zo'n baleinpunt van een
paraplu in uw oog te krijgen? Het is misschien nog nooit iemand
overkomen, maar die angst heb ik nu eenmaal. U hoeft me niets te
vertellen! Steeds weer denk ik dat er, als ik precies op de bewuste
hoogte ben, maar een kleine zwenking van de paraplu voor nodig
is om de baleinpunt in mijn oog te krijgen... Kijkt u eens aan.., daar
is hij! Als ik hem zo uit zijn nachtverblijf zie komen en zo onverstoorbaar op ons toe zie lopen... Ziet u hoe hij zijn slurf opstrekt!
Hij is nog maar net opgestaan en heeft het stro nog op zijn rug. Hij
ademt de lucht in die gezuiverd is door de regen en al lopend begroet hij ons... Weet u wie de orde van de olifant opgericht heeft?
Knut IV, de koning van Denemarken, in de twaalfde eeuw. Ziet u
dat? Hij kijkt naar u een beetje vanuit zijn ooghoeken, omdat hij
u vast niet zo goed kent als mij; hij bestudeert u, kun je wel zeggen.
Als u niet naast mij had gezeten, dan had hij al bij het hek gestaan
en dan stond hij al met uitgestrekte slurf om koekjes te bedelen...
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Dus zoals ik al zei: Knut IV van Denemarken. Is dat niet merkwaardig? Christiaan V reorganiseerde de orde in het jaar 1693: ik
weet het uit mijn hoofd. En naar men zegt werd ze opnieuw gewijzigd in het jaar..., wacht... het zit in mijn hoofd, als in kleine schuiflandjes: ik moet alleen af en toe een poosje aan zo'n landje rukken
voordat het open wil..., het jaar 1808. Voor getallen heb ik een heel
sterk geheugen, 1808. Wie weet waar u en ik toen waren... Nou,
zitten we hier dan niet prima op deze bank, onder het getik van de
regen op het strakgespannen doek?... Er komen op regenachtige dagen maar weinig mensen. Dan blijven ze binnen. Vooral zondagsochtends. Vindt u het niet heerlijk die geur van schoongewassen bladeren en opgefriste aarde op te snuiven en deze goeie lobbes voor
ons te zien? Werkelijk, alles wat met olifanten te maken heeft interesseert me. Ziet u, op het ordeteken staat een olifant afgebeeld die
een toren draagt en die toren wordt vastgehouden met een blauw
koord dat onder de buik van de olifant doorgaat. Leuk hè? De lieden aan wie de koning het ereteken toekende, droegen witsatijnen
broeken, een karmozijnrode fluwelen sleepmantel en een baret met
veren. Die liepen er fraai uitgedost bij, vindt u ook niet? Stil, stil...
doet u maar net of u niet naar hem kijkt, we moeten hem niet laten schrikken... Ziet u hoe hij dichterbij komt... Als we nu gewoon
doorgaan met praten net alsof er niets aan de hand is, dan zal hij
zo meteen zijn slurf op de balustrade leggen... Chu-Vu-Hua, de koning van Siam, stichtte in het jaar 1890 de orde van de olifant: een
medaille aan een rood lint, met een groene rand eromheen. De twee
kleuren zijn van elkaar gescheiden door twee fijne streepjes, een
blauw streepje en een geel streepje... Nu staat hij met zijn rug naar
ons toe... Wilt u eens zien hoe ik hem in een ommezien weer omgedraaid krijg? Hij hoeft alleen maar het geritsel van het papieren
zakje te horen. Ziet u maar eens hoe hij zijn oren beweegt en zich
van den domme houdt. De schurk! Van dit weer wordt hij nerveus.
Het regent niet en de zon schijnt niet, het miezert maar zo'n beetje. Als de zon schijnt, dan doet hij nooit zo..., dan legt hij zijn slurf
kordaat op de balustrade zo gauw hij maar papier hoort ritselen...,
vooruit, laten we iets anders proberen: muisje, wil je een koekje?
Ik noem hem muisje omdat hij de kleur van een muis heeft. Ik weet
voor de duivel niet waarom hij zo'n gerimpelde huid heeft. Wilt u
alstublieft mijn paraplu even vasthouden? Pak maar aan, kleintje,
pak maar. Hij is nog nooit zo lusteloos geweest als vandaag. Mis-
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schien mag hij u niet. Of misschien is hij niet in orde. 's Middags
is het park altijd vol met kinderen die hem met stukken brood
volstoppen, die hij alleen maar uit beleefdheid opeet natuurlijk.
Maar hij zal het wel beu worden daar zo maar te staan met hangende
kop en zijn slurf tussen zijn slagtanden. Het is alleen maar een
kwestie van geduld. Terwijl hij de beledigde speelt zal ik u voorlezen wat er in de Fabra staat. Ik heb het overgeschreven op dit blaadje
dat ik altijd in mijn portefeuille heb zitten. Het begint met `Olifant'
en daarachter staat het geslacht: mannelijk. Er staat dat het een
zoogdier is behorend tot de orde van de proboscidea, de slurfdragers en dat hij de grootste is van alle op land levende dieren, dikhuidig..., dat wisten we al..., onbehaard, de neus verlengd tot de
vorm van een grijpslurf..., vindt u dat geen mooi woord?...,
grijpslurf..., en twee zeer lange hoektanden, de slagtanden, die het
grootste aandeel leveren voor de ivoorhandel. De twee gekromde
vormen! ... Men onderscheidt twee soorten: de Indische en de Afrikaanse olifant... In India worden ze beschilderd. Hebt u dat nooit
gezien op de televisie? Ze worden beschilderd met rode bladeren, ...
goudomrand, ook groene en blauwe bladeren, en dan worden ze
meegevoerd naar het feest... Je staat versteld van de kracht die een
olifant heeft. Met hun slurf maaien ze zo een heel bos neer. Enfin...,
heeft hij zich nog steeds niet bewogen? Ik weet het al: hij is bang voor
de paraplu. Laten we hem dichtdoen: het regent maar zo weinig dat
het niet de moeite loont hem op te houden. Nu blijven we hem een
poosje stil zitten observeren. Wat zei u? Ziet u nu hoe zijn slurf heen
en weer danst en hoe hij lacht, omdat we hem begrepen hebben...
En kijkt u nu toch hoe hij zijn slurf tegen zijn voorhoofd legt. Muisje!
Snel, houdt u het zakje vast. Pak maar aan, beste jongen... Hebt
u gezien hoe keurig hij het koekje pakte en het in zijn mond stak.
Ik zeg het steeds weer: de dieren hoeven wij niets te leren. Zij zijn
het die... Kom jongen, nog een koekje! Vooruit, mijnheer de olifant, zoals Mariona altijd zei, aan uw ontbijt! Dat was mijn kleine
meisje. Ze kwam als een geschenk uit de hemel toen wij al wat ouder waren, en mijn vrouw is in de bevalling gebleven... Elke zondag gingen we naar de olifant kijken... Moet u nou eens zien hoe
hij zich te goed doet... Ik neem geen suiker in mijn koffie om hem
koekjes te kunnen brengen. Maar wacht, wacht, u hebt nog niet alles
gezien. Wanneer hij hoort dat ik het zakje opvouw en ziet dat ik het
in de papierbak gooi — wat betekent dat het afgelopen is met koekjes
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eten —, dan buigt hij door zijn knieën en maakt een buiging voor
me. Geeft u me het zakje maar: dan zult u het zien. Ziet u het? Ik
hoef het hem alleen maar te laten zien. Ik hou hem nog even aan
het lijntje... Als u eens gezien had wat een plezier Mariona had met
die olifant. Toen ik haar dat allemaal vertelde νanédie heren in satijnen broeken en rode mantels en van die olifant met de toren op
zijn rug zaten we hier precies zoals u en ik nu... Ogen dat ze opzette! ... En de hele weg naar huis terug liep ze heel braaf naast me:
je kon merken dat ze over alles wat ik haar verteld had liep na te denken, en toen greep ze mijn hand vast en kneep er hard in... Een jaar
voordat ze stierf werd ze steeds ondeugender... Ze pakte mijn
schoenlepel weg die altijd in mijn nachtkastje lag en stopte hem in
de zak van mijn colbert. Ik weet niet hoe ze het klaarspeelde dat ik
er niets van merkte. Ik zei er niets van. Telkens als ik de schoenlepel in mijnjaszak vond, legde ik hem stilletjes terug in de lade van
het nachtkastje... Arme kleine meid! Soms denk ik dat ik niet genoeg van haar hield. Mijn vrienden zeiden het immers ook al: een
man is niet geschikt om een meisje groot te brengen. Toen ze al
gestorven was, las ik ergens dat volwassenen kinderen niet begrijpen, omdat kinderen nog steeds de hemel in zich meedragen die wij
in hen legden toen we ze maakten en die wij ons niet meer herinneren. Misschien had ze liever gehad dat ik tegen haar zei: `Alweer
de schoenlepel', op quasi boze toon om haar aan het lachen te maken. Maar ik dacht dat het beter was niets te zeggen, dat het gewoon
maar een spelletje was. De eerste keer dat ik haar vroeg de olifant
een koekje te geven, deed ze het, pardon, in haar broek van angst.
Maar toen ze zag hoe dat muisje het koekje van haar aanpakte, net
zoals u het zelf gezien hebt, met die vleestang, zo keurig.., toen begon ze te lachen en te springen van plezier. Ze was mijn lieveling.
Ziet u nu toch, er is nog maar één koekje over... En ik maar denkeb dat hij ziek was. Voor hem zijn die koekjes waarschijnlijk minder
dan een suikerklontje, denkt u niet? Een olifant kan heel wat op.
Vooruit mijn jongen, daar komt de laatste! En nu komt het mooiste,
let op, ziet u het? Ik verfrommel het zakje, langzaam, ik strek rustig
mijn arm uit, heel rustig... kijk, kijk hoe hij mijn arm volgt met zijn
blik.., en, plof, gooi ik het zakje weg. En daar hebben we de reverence al. Hoe fijngevoelig toch! Ik weet niet of het u ooit opgevallen is hoe sierlijk die beeldjes zijn die van de slagtanden van een olifant gemaakt worden... En nu moet ik op huis aan om mijn mid-

117

dageten te gaan klaarmaken. Ik zie dat het al begint op te klaren en
als de zon te voorschijn komt, zal het hier in een oogwenk vol zijn.
Vooruit, laten we gaan. Als u nog naar de kooi met de zeearenden
wilt, loop ik een eindje met u mee: ik kom er toch langs.
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Land zonder water
JoseJina Rodriguez*
(Vertaling Stella Linn)

'Ik ga er niet heen,' zei het meisje.
'Ik ook niet,' haastte hij zich te verklaren.
'Denken jullie maar niet dat ik dan ga,' wierp hun moeder tegen.
'Luilakken, nietsnutten. Jullie denken alleen maar aan spelen en kattekwaad uithalen.'
De bekende, weinig doeltreffende scheldwoorden verveelden Diego. Hij sprong van de bank en stootte Elisa in het voorbijgaan zachtJes aan.,
'Geef die mand maar hier,' verzocht hij. 'Ik ga wel.'
Toen hij op weg ging, kreeg hij spijt van zijn zwakke ogenblik.
'Zij, zij had moeten gaan,' zei hij bij zichzelf. En nijdig keek hij achterom naar het lemen huis, dat van hitte en eenzaamheid ineenkromp tussen hemel en aarde. Op zijn weg werd hij achtervolgd door
de zon, die op zijn blonde hoofd beukte. Aan beide kanten was het
land bedekt met een ruwe laag gemaaide kurkdroge korenaren. Het
land was één groot, gebarsten brood. 'Van dat brood dat mijn moeder laat aanbranden in de oven,' dacht Diego. En een scherpe smaak
van aangebrande korst en as vulde zijn mond.
Het doel van de tocht was ver: een fort, vierhoekig, met hoge muren waar groene boomkruinen bovenuit staken. Diego stond stil om
het in ogenschouw te nemen, de inspanning te schatten die nodig
was om er te komen. In de witte lucht was, heel hoog, het geronk
van een vliegtuig te horen. 'Ze worden nog geroosterd zo hoog, zo
dicht bij de zon,' dacht Diego. En hij schermde zijn ogen af met een
hand om naar boven te kijken. Het vliegtuig was klein, als een vlieg
met glinsterende vleugels, die maar zoemde en zoemde.
Diego liep verder en de scherpe stenen verwondden met nieuwe
kracht zijn voeten. Zijn slapen barstten haast van benauwdheid toen
• Joseflna Rodriguez werd In 1929 geboren, In León Ze schrZJft vooral korte verhalen en essays In de Jaren VZJftlg en zestIg was ze actIef medewerkster aan dwerse tydschrzjten Als weduwe van de Jong gestorven
schry"ver Ignacw Aldecoa, heeft zy ZIch beZIg gehouden met het redIgeren van zyn werk Ze vertaalde 0 m
Truman Capote
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hij aankwam bij de poort van het landgoed, van de oase, van datgene wat vanaf het lemen huis een bestendige luchtspiegeling was.
`Je vader is hier niet in de buurt. Loop maar om het huis heen
en ga door de achterdeur naar binnen. Dan zie je hem wel graven
naast de vijver.'
Diego hield de mand met beide handen vast en keek de huisbewaarder met stomheid geslagen aan. Zijn vader was altijd hier, bij
de ingang van het huis, in de hooischuur of in de stal. Nog nooit had
Diego het grote huis van zo dichtbij gezien, tot achteraan toe, laat
staan wat er achter het huis was.
`Ga daar maar langs, en anders helemaal rechtuit. Dan hoef je
niet in de zon te komen.'
De bomen van het landgoed waren heel hoog en de grond waarop Diego liep wasemde vocht uit. De bomen droegen rijpe en onrijpe vruchten: roodgekleurde kersen en pruimen en nog kleine appels en peren. Maar Diego merkte alleen de vochtigheid op. Hij had
zijn touwschoenen wel willen uittrekken en zo over de frisse, gladde, zachte grond lopen. Zijn hoofd werd geleidelijk aan koeler en
zijn slapen bonsden niet meer zo hevig. Diego benijdde zijn vader
dat hij daar werkte. Diego had graag zoals zijn vader willen zijn om
schaduw te mogen hebben en een vochtige, soepele adem.
Achter het grote huis lagen de tuin en de vijver. Diego zag zijn
vader gebogen staan over een perk en riep hem. Meteen daarop zag
hij de anderen en kreeg hij spijt dat hij hem geroepen had. Het waren twee donkere vrouwen en een blonde man. Ze zaten aan de rand
van de vijver en hadden bijna geen kleren aan. Diego keek naar het
water en begreep het. Ze waren aan het baden. Zijn vader had hem
nu gezien en riep hem dringend bij zich.
`Kom maar, joh. Is het al twaalf uur? Wat gaat de tijd toch snel!'
Diego kwam langzaam dichterbij en gaf de mand aan zijn vader.
Hij wilde nog een keer kijken naar de vijver vol water en de onbekende mensen die aan de rand gingen zitten, met hun benen erin.
Zijn vader gaf hem de mand terug en wees hem een schuurtje in
de buurt, tegen de muur aan.
`Ga daar maar in, jongen, wij komen zo meteen ook. Je moet voor
het eten een beetje uitrusten van het lopen.'
De schuur had geen ramen; het was er donker en heel koel. Er
lag gereedschap om de boomgaard te bewerken, ook stonden er kruiwagens en een kapotte rieten stoel. Diego ging op de grond zitten
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en trok zijn schoenen uit. `Van buitenaf zien ze me niet,' dacht hij.
Hij wreef met zijn voeten over de betonnen vloer, maar durfde niet
te gaan liggen. Bovendien kon hij zittend beter zien wat er buiten
gebeurde. De vrouwen en de man bij de vijver moedigden elkaar
met kreten aan het water in te gaan. Tenslotte dook een vrouw erin, de kleinste. Het water spatte zo ver op dat het bijna de deur van
de schuur bereikte. De langste vrouw en de blonde man klapten in
hun handen en lachten. Daarop namen ze een besluit en doken, bijna tegelijk, ook het water in.
Achter in de donkere schuur zat Diego naar ze te kijken. Onder
de kleine blauwe overall was zijn bezwete huid koud geworden, maar
zijn keel voelde droog aan.
`Daar zijn we dan,' zei zijn vader. En de deuropening werd gevuld met de grote, vertrouwde gestalte. Daarna kwamen er nog twee
mannen binnen, ook dagloners op het landgoed.
`Hoe gaat het, jongen? Erg veel honger?'
`Wil je een slok water?'
De twee waren vriendelijk en maakten altijd grapjes als hij het
eten van zijn vader kwam brengen. Hij kon het goed met ze vinden. Onaangenaam was alleen de weg, de zon, de stenen, het zweet.
`Hoe staat het hier met het werk?' vroeg een van hen aan zijn
vader.
`Goed. Nog twee dagen en het is gebeurd,' antwoordde hij.
`En dan weer in de hooischuur eten, hè?'
`Ja. En daar is het niet zo koel... Jullie hebben nog wel langer nodig hier. Misschien kom ik jullie wel helpen zolang jullie nog bezig
zijn.
De drie begonnen, op de grond gezeten, te eten. Zijn vader maakte naast zich plaats voor hem en gaf hem overal wat van: rookvlees
met brood; peperworst met brood; brood.
Onder het eten waren ze stil. Daarna zei een van de mannen die
naar de vijver zat te kijken, op zachte toon iets tegen de ander. De
ander moest lachen. Zijn vader wilde weten wat er was. De ander
herhaalde fluisterend de woorden die hem aan het lachen hadden
gemaakt. Zijn vader schoot ook in de lach. Diego wilde geen vragen stellen. De drie mannen zaten naar buiten te kijken, naar de
zwemmers, en hun ogen schitterden. `Het lijken wel katten,' dacht
Diego. `Hun ogen schitteren net zoals die van katten 's nachts.' Hij
keek ook naar de vijver en zijn mond werd weer kurkdroog toen hij
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zσveel water bijeen zag.
`Mag ik wat water, vader?' vroeg hij. En zijn vader reikte hem
de kruik aan. Diego nam een slok, maar zijn dorst werd niet minder.
Na het eten strekten de mannen zich uit om een middagdutje te
doen. Zijn vader zei tegen hem: `Ga jij ook maar even liggen voor
je weer naar huis gaat. Dan ben je beter uitgerust.'
Diego ging vlak bij de deur liggen. De mannen sliepen nog niet.
Ze lagen te fluisteren. Diego wist dat ze het hadden over degenen
die in de vijver aan het plonzen, spelen en schreeuwen waren. Ze
zeiden dingen waar ze om moesten lachen en die hij vast en zeker
niet mocht horen. Dingen die, naar hij vermoedde, voor grote jongens waren, de jongens uit het dorp, als ze 's zondags bij het dansen in groepjes spraken over de meisjes die met elkaar dansten en
zo alvast wat sfeer schiepen. Diego kon het weinig schelen wat de
mannen zeiden, omdat hij geobsedeerd was door het water van de
vijver. De dorst was in heviger mate teruggekomen en hij stelde zich
genietend voor dat hij er ook in was, in het water dat verzameld was
in het grote betonnen bassin, terwijl hij kopje onder dook onder de
waterspiegel, water naar binnen kreeg bij het spelen en over zijn hele
bezwete lichaam het kriebelende geklots van het water tegen zich aan
voelde.
Op de terugweg zag Diego plotseling een echte luchtspiegeling.
Het lemen huis was geen huts, het was een betonnen vijver waarin
het water omhoogspatte door de spartelende armen en benen van
een massa kleine kinderen.
Zijn ouders sliepen. Elisa sliep. Het leem van het huis was nog meer
doorbakken na de hitte van de dag. Diego duwde de deur open, die
's nachts nooit gesloten werd, en ging de weg op.
De maan stond boven zijn hoofd, precies op de plaats waar die
ochtend het vliegtuig had gezoemd, zwart en glinsterend als een vlieg
met metalen vleugels. Het eind van de weg was een donkere massa en Diego werd bang. Hij keek achterom, naar het lemen huis,
beschermend en nederig, ineengedoken tussen hemel en aarde, hij
keek er liefdevol naar en wilde omkeren, maar iets, zijn kurkdroge
keel, zijn bestofte en bezwete huid, na een hele dag van vuur, de herinnering aan de vochtige grond van de laan, deed hem verder gaan.
Toen hij onderaan de muur was, stond hij stil. De honden sloe-
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gen niet aan en Diego liep om het landgoed heen, op zoek naar het
achterpoortje. Pas op het moment dat hij er tegenover stond, zag
hij bij het licht van de maan hoe moeilijk het allemaal was. De muur
was van baksteen met hier en daar een richel of gat waarin je je voet
kon zetten. Maar de muur was hoog en het gevaar bestond dat je
uitgleed en een lelijke smak maakte. Diego werd weer bang en bedacht dat hij beter niet had kunnen komen. Thuis was er nog water. Dat werd elke ochtend hiervandaan gehaald in een grote kruik.
Precies genoeg water om een etmaal mee voort te kunnen: om eten
te koken, te drinken en gezicht en handen te wassen. Hij had een
grote slok uit de kruik kunnen nemen en daarna de rest over zijn
huid wrijven. Dat was misschien voldoende geweest om een eind te
maken aan die obsessie, dat benauwende, plantaardige verlangen
naar vocht dat hem de hele dag al vervulde. Diego dacht weer aan
die ochtend, de vrouwen en de man die zo gelukkig waren, zo uitgelaten en zo nat. Hij aarzelde niet langer, klemde zich vast aan de
eerste de beste stenen richel en begon te klimmen. Na iedere handlengte hield hij stil en haalde diep adem. Zijn keel was zo droog dat
het pijn deed. Bovenop ging hij zitten, nauwelijks steunend op de
uitstekende rand van de muur, en keek naar beneden. Als ik een
touw had meegenomen, dacht hij, en dat hier bovenaan had vastgemaakt... Hij wist niet hoe hij op de grond was gekomen, maar
daar was hij eindelijk, dicht bij de grote stille vijver, dicht bij het veroverde water. De honden blaften niet. Vlug trok hij zijn overall uit.
Met één sprong was hij aan de rand van de vijver. Het waterpeil was
flink gezakt. Ze hadden 's middags zeker de bomen besproeid.
`Goed zo,' dacht Diego. `Dan krijg ik minder over me heen.' Hij
sprong het water in. In het begin huiverde hij van de kou. Maar alleen in het begin. Daarna gebeurde het tegenovergestelde: zijn voeten waren warmer in het water dan de rest van zijn lichaam erbuiten. De honden blaften niet, maar Diego had haast. Opeens liet hij
zich plat vallen en werd verrast door de klap waarmee zijn lichaam
in botsing kwam met het water. Even hield hij zich stil en proefde
voor het eerst de vreugde van het water dat zijn lichaam omhulde;
voelde zich voor het eerst een eiland, belaagd door het water, maar
toch sterk en zegevierend in zijn stevigheid. Hij wilde zich een rivier voorstellen. Zijn vader had het vaak over rivieren. In het dorp
van zijn vader waren er twee: een heel kleine, waarin je niet eens
je voeten kon wassen, en een heel grote, zo groot dat alleen de ou-
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dere jongens erin konden zwemmen.
Diego bewoog wat in het water, strekte zijn benen uit en ging zitten, met zijn handen steunend op de glibberige bodem van de vijver. Diego dacht: `Overdag weet ik het niet, maar nu is het fijn om
hier te zwemmen; wat een geluk om alle dagen van de zomer zo'n
vijver voor jezelf te hebben.' Het water gleed over zijn hele lichaam,
omhelsde hem, beweeglijk en schuw. `Als het mijn vijver was,' dacht
Diego, `zou ik erin rond springen en spelen met het water; maar nu
niet, want dan kunnen ze me horen...'
De honden sloegen aan. Diego hield zijn adem in en bedwong iedere beweging van zijn ledematen. De honden blaften weer. Een
stem maande ze tot kalmte. Over de laan met de vochtige aarde, onder de bomen, kwamen de stem en het geblaf dichterbij . Diego
dacht: `Wat moet ik doen, hier blijven of eruit gaan en me ergens
verstoppen. Als dat schuurtje van vanmorgen nu open was...' De
stem kwam nog dichterbij en riep:
`Koest jullie!' En daarna: `Wie daar? Kom te voorschijn, wie je
ook bent, of ik schiet!'
Diego werd doodsbang en hield zich stil in het water. Het geblaf
was opgehouden. De stem herhaalde zijn vraag niet. Alles was stil.
Diego verroerde zich een paar minuten niet. Hij rilde van het water en van angst. Geleidelijk aan werd de drang om eruit te gaan onweerstaanbaar. Langzaam richtte hij zich op. Om hem heen bleef
het stil. Hij greep zich vast aan de rand van de vijver en sprong op
het droge. De kleine overall lag nog als een donkere, vormloze prop
op de grond. Diego trok hem haastig aan, terwijl hij de laan met de
bomen in het oog hield. Hij voelde hoe het water van zijn hoofd af
naar beneden droop en zijn kleren nat maakte. Zijn doorweekte
touwschoenen waren zwaar toen hij probeerde te lopen. Met onvaste
tred naderde hij langzaam de muur.
`Blijf staan daar, jongen,' riep de huisbewaarder. En de honden
blaften, opgehitst door de menselijke stem, als razenden.
Diego stond te beven van de kou en de schrik. Hij wachtte tot de
huisbewaarder op hem af zou komen, tot de honden zouden bijten.
De huisbewaarder kwam uit de schaduw te voorschijn. Hij had geen
jachtgeweer of wat dan ook in zijn handen, en herhaalde:
`Wat doe je daar, jongen? Je kwam fruit stelen, hè? Kom hier jij.'
Diego kwam naar hem toe. De huisbewaarder hield de honden
in bedwang. Hij pakte hem bij zijn natte pak. Diego wilde het
uitleggen:
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`Nee, nee. Ik kwam voor iets anders. Ik kwam voor de vijver...'
De huisbewaarder luisterde niet. Hij zei nog eens:
`Fruit stelen. Ik zal het je vader vertellen. Maar ik zal je geen pak
rammel geven en dat laat ik alleen om hem.'
Nu ging het achterpoortje open voor zijn van schrik verlamde voeten. Hij zou niet nog eens over de muur hoeven klimmen. De honden blaften niet, maar bewogen rusteloos. De huisbewaarder had
niets in zijn handen, geen geweer, helemaal niets. De handen van
de huisbewaarder duwden Diego in zijn rug.
`Vooruit, vooruit, en laat het niet nog eens gebeuren!'
De weg was bezaaid met stenen; her en der stenen die onwrikbaar vastzaten in de aarde. Precies boven Diego's hoofd tekende de
maan, aan het eind van de weg, de omtrek af van het lemen huis,
de hoop kurkdroge, samengeperste stof.
Diego begon langzaam te lopen, zonder angst, zonder haast, zonder vermoeidheid. Diego's huid was fris.
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De dag dat de oorlog voorbij was
Luis Romero *
(Vertaling Onno Voorhoeve)

Ze worstelden zo met het gewicht dat ze er meer dan een uur over
deden om boven te komen; wij stonden ze op te wachten bij de poort
van de omheining en dachten dat ze een gewonde of een lijk met zich
mee torsten, hoewel we niet begrepen waarom ze al die moeite deden, als ze hun vracht net zo goed naar een veldhospitaal konden
brengen of gewoon ergens begraven, zoals met de rest ook gebeurde. Degeen die de oudste leek van de twee ging op onze stenen bank
zitten uithijgen, doodmoe als hij was van de voettocht en de zware
vracht. De brancard lieten ze in de schaduw liggen, naast het varkenshok. Keurig netjes vroegen ze om wijn en sloegen vervolgens
een flinke slok naar binnen uit de wijnzak die mijn moeder ze bracht.
Ik merkte dat ze bang was, en ik die dat ook was, keek tersluiks naar
de bult die schuilging onder de dekens, want op die leeftijd was ik
nog zo onschuldig dat ik meer angst had voor de doden dan voor
de levenden.
`De oorlog is afgelopen!' riep degene die op de bank was gaan zitten, terwijl hij zijn voorhoofd afveegde met een grote boerenzakdoek.
Wij wisten dat de oorlog spoedig voorbij zou zijn; enkele dagen
daarvoor hadden we dat al gehoord van die ander, een deserteur die
wij op de hooizolder verborgen hielden. Het was een nogal zenuwachtige figuur die met het geweer over de schouder was verschenen,
en al bedreigde hij ons er niet mee, mijn moeder en ik begrepen dat
we nog niet jarig zouden zijn als we hem een schuilplaats en voedsel zouden weigeren. Hij hield ons en de omgeving voortdurend in
de gaten en bezwoer ons niemand iets over zijn aanwezigheid te verLuis Romero (geb 1916, Barcelona). Schrijver van een aantal `sociale' romans waarvan vooral dii bekend zijn waarin een beeld van de Spaanse samenleving wordt gegeven usa talrijke personen uit verschillende lagen van de bevolking, hun levens grijpen in elkaar en vormen een legpuzzel De eerste van de reeks was
'La Noria' (dejakobsladder). Later werden bekend zijn op ware futen gebaseerde half-documentaire boeken over de eerste en de laatste verwarrende dagen van de Burgeroorlog, ook hier aan de hand ran vele (werkel jke en bedachte) personages. Titels `Tres di's dejulio' (Drie dagen in j uli) en 'Elfmal de una guerra' (Het eind van een oorlog).
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tellen. De dag nadat hij zich op de hooizolder had geïnstalleerd, moet
hij de slaapkamer zijn binnengegaan, terwijl wij op het land aan het
werk waren; toen we terugkwamen zagen we dat hij zijn uniform
had verwisseld voor een manchester pak dat mijn vader in de kist
bewaarde. We durfden er niets van te zeggen. Hij sprak niet veel
met ons; hij zei dat wij, als de oorlog voorbij was — een kwestie van
een paar dagen — voor proviand moesten zorgen, omdat hij van
plan was de sierra over te steken. Eenmaal aan de andere kant, zou
het hem, als hij 's nachts liep en overdag rustte, vijf of zes dagen reizen kosten om zijn dorp te bereiken. Hij wilde zich niet gevangen
laten nemen en in zijn dorp kon hij rekenen op familieleden en invloedrijke personen die voor papieren zouden zorgen, waarmee hij
in de stad kon gaan werken; want was de oorlog eenmaal voorbij,
dan zou er werk genoeg zijn. Hij zei niet hoe hij heette, ook niet wat
de naam van zijn dorp was, en in vijf of zes dagreizen — misschien
ook meer of minder, want de waarheid kreeg je van hem niet te horen — kon een gemiddelde loper elke denkbare plaats op de kaart
bereiken. Het moeilijkste was de sierra over te komen, ook al had
de lente, die zonnig was begonnen, de sneeuw op een van de passen al doen smelten. Deze man die ik soms lijk te zijn vergeten, maar
andere keren weer scherp voor me zie, was een oude soldaat die te
oordelen naar zijn leeftijd tot de vrijwilligers van het eerste uur moet
hebben behoord. Hij was enigszins gedrongen en miste een
boventand.
Van de twee militairen die met de draagbaar waren verschenen
en het nieuws van het einde van de oorlog hadden gebracht, leek de
jongste het hoogst in rang; dat was te zien aan zijn uniform, waar
hij zijn strepen nogal onzorgvuldig van had afgerukt.
Hij riep mijn moeder, waarop beiden zich naar de waterbak begaven. Waar ze het over hadden kon ik niet verstaan, omdat de
woorden mijn oren niet bereikten. Mijn moeder leek niet erg op haar
gemak en ik vermoedde dat dat kwam door die ander, die deserteur
die op de hooizolder verborgen zat. De twee mannen tilden de
draagbaar op en gingen de stal binnen. Mijn moeder maakte van
de gelegenheid gebruik om naar mij toe te komen: `Vertel aan niemand wat je gezien hebt; probeer niet te luisteren ofte begrijpen.
We lopen gevaar, want die twee zijn gewapend en zo te zien hebben ze niets goeds in de zin.'
Toen ze de stal uitkwamen, bleken ze zo vermoeid dat ze de hooi-
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zolder op wilden om te gaan slapen. Hevig geschrokken begon mijn
moeder te stamelen en bood hun uiteindelijk het grote bed aan, het
enige bed in huis, want ik sliep 's winters op een strozak bij de
schouw en met mooi weer zomaar ergens waar ik lekker lag.
`Ik hoop datje die jongen goed hebt ingeprent dat hij geen gekke dingen doet, want jullie leven staat op het spel...'
Ze pakte mijn schouder en drukte me tegen zich aan; ik begon
te beven en kon daar ook niet mee ophouden, want toen de oudste
man zijn jas opendeed, had ik een glimp opgevangen van zo'n wapen dat ze `donderbus' noemen.
Enkele dagen daarna — drie of vier, dat weet ik niet goed meer
— kwam er een herder langs die met zijn uitgedunde kudde de bergweiden van de sierra opzocht, en hij wist te vertellen dat zij die de
oorlog hadden gewonnen — de andere partij — langs de hoofdweg
voorbij zouden trekken, en ook dat er in de hoofdplaats van het district veel gevangenen bijeen werden gedreven. Wij dachten aan mijn
vader, maar de herder moest ons teleurstellen: hij geloofde niet dat
we hem daar moesten zoeken, want ze brachten alleen gevangenen
samen die verderop aan het front hadden gevochten.
Wat wij de hoofdweg noemden was in feite een slecht onderhouden, onverharde weg. De met soldaten afgeladen vrachtwagens
hotsten over de kuilen zodat het stof opdwarrelde. Het zullen er niet
meer dan vijftien of twintig zijn geweest, plus nog een auto die waarschijnlijk de commandanten vervoerde, gevolgd door een motor die
achteraan reed. In sommige vrachtwagens waren de soldaten aan
het zingen en zwaaiden ze met hun verschoten vaandels. Op de cabine van de laatste vrachtwagen was een trompetter geklommen die
niet veel ouder dan ik zal zijn geweest; hij liep rood aan van het harde blazen en speelde een van die liedjes die ook in onze streek werden gezongen. Wij stonden op een heuveltje; mijn moeder wilde niet
dat we te dicht bij de weg gingen staan en ook niet dat we ons schuilhielden zodat we niet voor vijanden in een hinderlaag zouden worden aangezien. Als de soldaten haar kant op keken, stak ze haar
hand op, wat volgens de herder het beste was wat ze kon doen; ik
deed hetzelfde. We wisselden nauwelijks een woord; ze was zo bang,
dat haar angst de mijne nog vergrootte.
`Ze stoppen niet, we zijn gered...'
Ze dacht een ogenblik na en voegde eraan toe: `Behalve als er
hierna nog anderen komen, en daarna weer anderen, en ze het huis
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doorzoeken en in het bos gaan kijken en dorst krijgen zodat ze bij
de bron terechtkomen en ons dan vragen beginnen te stellen. Maar
jij weet van niets, onthoud dat goed, al zouden ze je bedreigen.'
Er kwamen geen soldaten meer; ook kwam er niemand meer naar
ons huis. Het was een erg afgelegen plek en zelfs tijdens de oorlog,
toen het front in de buurt lag, werden er geen troepen ingekwartierd.
We zagen wel eens een patrouille op de hoofdweg, maar ze waagden zich zelden in de richting van de sierra. Vliegtuigen zagen we
alleen maar heel hoog overkomen; ze lieten hun bommen op zo'n
grote afstand los dat we er niet eens bang van werden. Aan het begin van de oorlog verscheen er een man bij ons thuis met een wond
aan zijn been. We zagen meteen dat hij op de vlucht was. Mijn vader, die nog niet opgeroepen was, verzorgde hem zo goed als hij kon
en maakte provisorisch schoeisel voor hem uit een buitenband van
een vrachtwagen, want van het vele lopen waren zijn touwschoenen
helemaal door. Die man ging de volgende dag weer verder, waarna we nooit meer iets van hem hebben vernomen. Mijn vader heeft
het niet verteld, maar ik heb gezien hoe de man hem bij zijn vertrek wat geldstukken gaf; achteraf zei mijn vader dat het hem misschien wel niet zou lukken de sierra over te steken, gezien de vroege sneeuw van dat jaar en de beenwond die hem het lopen bemoeilijkte; ook kon hij nog verslonden zijn door de wolven, die hongerig waren sinds het vee was binnengehaald. Een andere keer kwamen er vijf gewapende mannen langs. Omdat ze in burger waren,
konden we niet zien bij welke groep ze hoorden en het was maar beter om er niet naar te vragen. Ze wilden water en brood, want wijn
hadden ze zelf bij zich; toen ze aan een balk een stuk spek zagen hangen, haalden ze hun mes te voorschijn en bedienden zichzelf, zonder ons iets te vragen. Toen het avond werd gingen ze weer weg;
mijn vader was toen al onder de wapenen.
Totdat mijn vader terugkwam uit de oorlog leefden wij constant
in angst. We waren heel blij hem terug te zien, niet alleen vanwege onze vanzelfsprekende band, maar ook omdat we niet meer hadden geweten of hij dood was of leefde. Mijn vader was al wat ouder en hij was er nóg ouder uit gaan zien. Hij praatte anders dan
vroeger; je kon merken dat hij met soldaten uit vreemde streken was
omgegaan. De eerste dagen leek hij tevreden; hij dronk meer dan
zijn gewoonte was en sloot zich uren met mijn moeder in de slaapkamer op, want het werk trok hem niet meer. Daarna begon hij te
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verzuren. Hij had maanden gevangen gezeten en daarom lieten ze
hem snel weer los toen de oorlog afgelopen was, want zoveel gevangenen konden ze niet te eten geven. Hij beklaagde zich er vaak over
dat wij het land zo slecht bewerkt hadden. Wij hadden zo hard gewerkt als we maar konden. Hij zat ons voortdurend uit te vragen
over de twee militairen die waren verschenen op de dag dat de oorlog
voorbij was en ook over de deserteur die een tand miste. Hij werd
kwaad als we ons een of ander detail niet herinnerden en mijn moeder sloeg hij met zijn koppelriem, die samen met het overhemd nog
het enige was dat hij van zijn uniform over had. Destijds begreep
ik nog niet waarom, maar op een dag hoorde ik hoe hij haar schreeuwend vroeg waar ze die nacht dan wel geslapen had als die mannen
in het grote bed hadden gelegen. Mijn moeder antwoordde huilend
dat ze nog bij daglicht waren vertrokken en dat zijzelf de nacht bij
het vuur had doorgebracht, zonder te gaan slapen, en dat ik kon getuigen dat het zo was. Mijn vader vroeg mij niets over dit alles, maar
wel over veel andere details die ik mij liever niet herinnerde.
Een bezetenheid, die niets van doen had met de woedeuitbarstingen tegen mijn moeder, begon zich van hem meester te maken, en
hoeveel vragen hij ons ook stelde — aan haar of aan mij of aan ons
allebei — hij sprak nooit echt duidelijk over het probleem dat hem
obsedeerde en dat, zo merkte ik, ook mijn moeder begon bezig te
houden. Zo half en half begon ik iets te begrijpen van wat er aan
de hand was: zijn vijandige houding tegenover mijn moeder en de
hardvochtigheid die hem ertoe dreef om haar met de koppel en met
zijn vuisten te bewerken, waren een kwestie van jaloezie vanwege
de mannen die tijdens de twee jaar van zijn afwezigheid over de vloer
waren geweest. Hij hield ermee op haar te slaan en te beledigen en
ondanks de onderlinge irritaties kwamen ze weer tot elkaar door de
begeerte die door de herinnering aan bepaalde gebeurtenissen op
de avond dat de oorlog voorbij was in hem had gewekt. En het eindigde ermee dat ik ook door die begeerte werd aangestoken.
Toen de oogst was verkocht, ging mijn vader naar de stad en
kwam terug met een nieuw, dubbelloops geweer en een tas met patronen. Hij bracht ook een jachtvergunning mee, waar in die tijd,
zoals ik hem zelf hoorde zeggen, moeilijk aan te komen was. Hij
haalde het oude enkelloops geweer dat hij tijdens de oorlog goed ingevet had verborgen uit de schuilplaats te voorschijn en maakte het
zorgvuldig schoon.
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Heel wat keren ging wij 's ochtends voor dag en dauw op pad.
We liepen altijd in dezelfde richting tot aan de rand van het bos.
Daar beklommen we dan het heuveltje, omdat je vanuit de hoogte
alles goed kon overzien.
`Kijk goed, jongen, geef jij ook je ogen flink de kost, want kijken
kun je en begrijpen komt wel als je wat ouder bent. En vertel het
me alsje wat ziet, want twee paar ogen zien meer dan één.'
Nooit werd duidelijk wat ik dan wel moest zien, en die vreemde
jachtpartijen vond ik beangstigend. De wapens laadde hij met kogels, en allebei hadden we aan onze riem een wolvemes dat hij als
een scheermes zo scherp had geslepen.
We gingen over de paadjes het bos in en doorzochten het dag na
dag.
`Let op omgewoelde aarde, voetsporen of andere verdachte
tekens.'
Ik wilde voor geen goud naar de bron toe. De eerste keer dat we
erheen gingen werd ik zo overmand door angst dat ik al mijn moed
bijeenraapte en het hem zei. Hij doorzocht de omgeving van de bron
in z'n eentje, terwijl ik zo ver mogelijk uit de buurt bleef en in het
begin zelfs klappertandde van angst. Naderhand begon ik er aan te
wennen en leek het of die nare stank minder werd.
Deze vruchteloze jachtpartijen hielden ons zo'n hele dag bezig.
Als we door het bos heen waren, kwamen we bij het paadje dat het
snelst omhoog naar de rotsen leidt. De dag dat we de resten vonden van een vuurtje waarvan de as door de regen was weggespoeld,
stond hij een hele tijd te peinzen, waarna we de omgeving doorzochten. Op een andere ochtend waren we een stel patrijzen op het spoor;
hij verwisselde zijn munitie voor hagelpatronen en gaf mij opdracht
de gewone patronen in mijn geweer te laten zitten. Hoewel hij drie
patrijzen schoot, merkte ik dat hij zijn plezier in de jacht had verloren.
In het begin had hij geprobeerd zich te oriënteren met behulp van
ons rijdier. Het was een koppige muilezel die bleef staan om gras
te eten en net zo gemakkelijk het ene pad koos als het andere. Mijn
vader, die een stok bij zich had, ranselde er ongenadig op los, maar
zonder enig resultaat. Ook aan de honden had hij niets; ze zaten achter hagedissen of ander gedierte aan, sprongen om ons heen, of renden als gekken door het bos. Het waren bastaard-herdershonden,
en van hun taak ontheven, begrepen ze niet wat voor spel mijn va-
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der met ze wilde spelen.
De eerste sneeuw begon te vallen en wij bleven halsstarrig het bos
doorkruisen. Mijn vader zei: `Als er nu iemand komt, kunnen we
de sporen beter volgen...'
Als wij op jacht gingen, sloot mijn moeder de deur en deed de
grendel erop, maar ze bleef alles vanuit het raam van de graanschuur
in de gaten houden, en als we weer thuiskwamen, vertelde ze mijn
vader precies of ze nog wat gezien had en of er nog een kar, vrachtwagen of reiziger op de hoofdweg was verschenen. We hielden gedrieën de wacht; zowel vanuit de graanschuur, die het hoogste raam
had, als vanaf de velden waar we aan het werk waren. De geweren
stonden altijd geladen en wel achter de deur.
De zomer daarop meende mijn vader ontdekt te hebben dat bij
een kring van bomen de aarde omgewoeld was geweest. Mij leek het
eerder een plek waar dieren hadden geslapen, maar ik durfde hem
niet tegen te spreken, zo fanatiek was hij. De volgende ochtend namen we gereedschap mee en gingen graven; de grond was vast en
de wortels waren niet beschadigd. Hij was diep teleurgesteld en werd
kwaad op mij, alsof ik het allemaal gedaan had. Ook rond die tijd
was het dat er een marskramer langskwam. Hij bood verschillende waren te koop aan en mijn moeder kocht voor haar naaiwerk een
paar naalden die toen schaars waren en hield hem bezig totdat mijn
vader, die hem vanuit het veld waar wij werkten had zien aankomen, hardlopend het huis had bereikt. Mijn vader was spraakzaam
en voorkomend en kocht een paar pakjes tabak. Hij haalde bovendien nog een kruik rode wijn tevoorschijn en olijven. Terwijl de
marskramer in de schaduw van de pergola ging zitten drinken,
wenkte mijn vader ons naar de stal toe en nam ons mee naar de verste hoek, zodat we niet gehoord konden worden.
`Herkennen jullie hem? Is dit 'm?'
Wij ontkenden, maar het was al een tijd geleden en het beeld van
de deserteur begon in de herinnering te vervagen. Ik had op zijn gebit gelet en dat was nog gaaf.
`Hij kan een valse tand hebben om ons erin te laten lopen,' hield
mijn vader koppig vol. `Of hij zou gewoon gestuurd kunnen zijn;
ik vertrouw die vent voor geen cent, volgens mij deugt ie niet...'
De marskramer liep over hetzelfde pad de heuvel weer af naar de
hoofdweg; wij volgden hem een heel stuk op een afstand en hielden
ons nog meer dan een uur verborgen om hem te betrappen als hij
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terugkwam.
`Hij is er toe in staat, die sluwe vos, om weer terug te komen nu
hij het terrein heeft verkend; we moeten iedereen wantrouwen die
deze kant op komt.'
Die avond zag ik hoe hij het dubbelloops geweer pakte en wegliep in de richting van het bos. Bij dageraad kwam hij terug en ik
hoorde hem aan mijn moeder uitleg geven: `Ik heb goed opgelet en
ik weet zeker dat hij niet terug is gekomen. En het zou ons juist goed
uitkomen als hij eindelijk eens terugkwam en ons een spoor gaf. Hij
zelf zou ons de plaats aanwijzen. En het zou me niks verbazen als
die marskramer opdracht had om het terrein te verkennen...'
`En dan, wat zouden we dan doen?' vroeg mijn moeder angstig.
`Wat nou, wat zouden we dan doen. Dan laten we hem graven
tot we het zeker weten. En wij houden ons schuil...'
De stem van mijn moeder was nu als een zuchtje wind, waardoor
het mij niet lukte haar woorden te verstaan. Het antwoord van mijn
vader kwam meteen: `Dat is mijn zaak en jij hebt mij niet de les te
lezen! Wat deed hij dan? Nou, zeg het dan! Hebben wij er soms geen
recht op? Of bestaat er geen gerechtigheid in deze wereld!'
Die nacht deed ik geen oog dicht: eindelijk had ik alles begrepen.
Mijn vader droegen we het jaar daarop naar zijn graf, zonder dat
die arme man zijn verlangens in vervulling had zien gaan. Eerst begon hij weg te teren en toen we de dokter erbij haalden, oordeelde
die dat het al te laat was en dat we niets meer konden doen. Mijn
moeder hield koppig vast aan haar idee dat het misschien een ziekte was die hij aan de oorlog had overgehouden, als gevolg van de
slechte verzorging in vreemde streken en het drinken van slecht water. De arts hielp haar uit de droom: het was geen oorlogskwaal,
maar een ziekte die iedere sterveling kon krijgen. Voordat hij stierf
gaf mijn vader mij nog wat adviezen, al was hij ook toen niet zo duidelijk als ik wel had gewild. Nu mijn vader er niet meer was, nam
ik het dubbelloops geweer en bleef hardnekkig doorgaan met die
jachtpartijen zonder ooit iets buit te maken. Hij had mij steeds voorgehouden dat het een zaak was van veel geduld, maar dat de prooi
een zo langdurige besluiping waard was. In antwoord op mijn suggestie om hoger in het gebergte te gaan kijken, had hij gezegd dat
niet te doen en door te gaan met het zoeken in het bos, tussen de
bron en de eerste steile hellingen, niet verder. En dat hij, als hij nog
leefde, terug zou keren langs het pad vlak bij ons huis of over de vel-
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den, om niet gezien te worden, en dat hij eerst naar de bron zou
gaan. Dat dat de plekken waren die ik in de gaten moest houden.
Jaren gingen voorbij, en het moet gezegd worden dat het leven
ons veel leert. De eerste tijd was voor mij moeilijk en riskant; maar
ik was behoedzaam genoeg en ook aan geduld ontbrak het mij niet.
Stap voor stap begon ik om mij heen een web van listen, leugens en
bedrog te weven, waarbij ik toeliet dat bepaalde vermoedens een eigen leven gingen leiden, die dan later weer werden ontzenuwd door
nieuwe en geheel andere verdenkingen. Nadat enkele jaren voorbij waren gegaan en ik mijn voorzorgsmaatregelen had getroffen,
verliet ik met mijn moeder het huis. Ik heb er nooit meer een voet
gezet en ben het ook niet van plan; ik bewaar er geen plezierige herinneringen aan. Zo ontheemd en zo ver verwijderd voel ik mij van
die grond dat het lijkt alsof wat er gebeurd is niet echt is gebeurd,
of het maar verhalen zijn uit een ver verleden, verteld door een of
andere grijsaard van wie niemand meer iets wist.
Vanaf het moment dat ik mij in de stad vestigde, begon ik iets van
het geld uit te geven, al wist ik wel maat te houden. Ik liet mij bewust in met duistere en riskante zaakjes die overigens altijd legaal
waren, zaakjes waarin je evengoed kon winnen als verliezen, en als
dat laatste gebeurde, deed ik het voorkomen alsof het tegendeel het
geval was geweest. Tegenwoordig voel ik mij zeker van mijn zaak:
behoedzaamheid heeft zich door de macht der gewoonte ontwikkeld
tot mijn belangrijkste karaktertrek. Zonder medeplichtig te worden
aan zaken die op den duur gevaarlijk zouden kunnen zijn, liet ik mij,
als het niet anders kon, wel in met kleinere, altijd op zichzelf staande
zaakjes. In mijn pogingen om door te dringen in een wereld die ik
niet kende, is het mij gelukt voet aan de grond te krijgen. Het geheim bewaar ik en deel ik met niemand. Ik blijf op mijn hoede. Van
mijn moeder kan niet gezegd worden dat ze gek is geworden, die
stakker, maar veel scheelt het niet en gelukkig lijkt ze dat wat mij
het meest zou kunnen verontrusten, vergeten te zijn. Ze heeft veel
geleden, en de valse beschuldigingen en de klappen van mijn vader
moeten langzamerhand haar verstand hebben aangetast. Op het kritieke moment heb ik voorkomen dat ze precies te weten kwam wat
er gebeurd was en ik heb het alleen moeten verwerken. Ze moet wel
haar vermoedens hebben gehad, want ze heeft de schoten kunnen
horen, net zoals zij en ik, ineengedoken bij het vuur, twee geweerschoten hoorden op die avond dat de oorlog voorbij was, en daar-
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na nog een schot dat van een pistool moet zijn geweest, en dat waarschijnlijk verantwoordelijk was voor het kapotgeschoten voorhoofd
van de jongste van de twee militairen die met de draagbaar bij ons
huis waren verschenen.
Ze waren zo moe dat ze de hele middag hebben liggen slapen,
maar voordat ze onder zeil gingen, waarschuwden ze ons van de
brancard af te blijven en niet nieuwsgierig te worden. We durfden
de keuken niet uit. Die ander, die op de hooizolder verborgen zat,
zagen we — heel even maar — pas op het laatste moment.
Eenmaal uitgerust, lieten ze mijn moeder een stevige maaltijd
klaarmaken, waarvoor ze betaalden met van die bankbiljetten die
later niets meer waard zouden zijn. Ze zadelden de muilezel, en door
een kier zagen we hoe ze het dier bepakten met twee luxe koffers van
leer die waren dichtgebonden door middel van riemen met gespen.
Ze sjorden de koffers met touwen vast en voordat ze vertrokken,
kwam de oudste weer naar binnen om ons nogmaals te bedreigen.
Als we aan wie dan ook, vriend of vijand, burger of militair, zouden vertellen dat zij hier geweest waren, zouden ze terugkomen om
ons huis plat te branden en ons te vermoorden. De draagbaar lieten ze achter; het was een constructie van twee lange stokken en een
smerig stuk zeildoek, die we direct uit elkaar haalden. De dekens
hadden ze mee genomen om er de koffers mee af te dekken.
De avond was nog niet gevallen toen ze vertrokken over het
bospad, hetzelfde pad dat naar de bergpas leidt en langs de rietkraag
van de bron voert. Geholpen door de schaduw die ons beschermde, keken wij ze vanuit het raam na. Ze waren nog niet uit het zicht,
of we zagen dat die ander, die op de hooizolder verborgen zat en een
tand miste, met het geweer in de hand naar buiten kwam en ze op
een afstand bleef volgen, waarbij hij er sluw voor zorgde dat hij niet
gezien kon worden.
We vergrendelden de deur: het was al donker toen we de schoten hoorden. Mijn moeder sloeg haar armen om mij heen en we bleven doodsbang zitten, zonder te kunnen slapen, totdat de dag aanbrak. Toen het weer licht werd, viel ik uit pure vermoeidheid als een
blok op de grond in slaap, bij de haard. De zon stond al hoog aan
de hemel toen mijn moeder mij wakker maakte: ons rijdier was teruggekomen en stond voor de deur van de stal. Het was moe, bezweet en vertoonde zadelwonden. Nadat we het bij de voederbak
hadden vastgebonden, vergrendelden we de deur weer. Het duur-
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de enige dagen voordat we naar de bron durfden gaan; ik geloof dat
de zegevierende troepen al langs de hoofdweg voorbij waren gekomen. Mijn moeder viel bijna flauw en ik werd zo vervuld van afgrijzen dat ik nachtenlang de slaap niet kon vatten. Raven of ander gedierte hadden ze al aangevreten, maar ze bleven daar nog zeker tot de volgende lente liggen. Ik ging er niet meer naar toe, en
mijn vader, die ze nog wel zag, had het er liever niet over; één keer
op een middag dat hij wat lang was weggebleven, vertelde hij, toen
hij zich weer bij mij voegde, dat hij de beenderen, die al bijna schoon
waren, had opgeruimd.
Hij was bezig de stukjes van de puzzel op hun plaats te leggen,
want al kon hij niet lezen of schrijven, hij dacht veel over de dingen na en was daar ook goed in, waarbij de oorlog voor hem een geschikte leerschool zal zijn geweest. Aan de hand van wat wij hem
vertelden, berekende hij de tijd die de muilezel nog had gehad om
naar de stal terug te keren. Aanvankelijk begreep ik het niet als hij
bijna in zichzelf pratend voor zich uit mompelde: `Hij moet ze nog
voor de klim naar de passen begraven of verborgen hebben...' Voordat hij ziek werd, zei hij tegen mij: `Jongen, het fortuin lacht je maar
één keer in je leven toe, en wie die kans voorbij laat gaan is niet goed
wijs. Er wordt er maar één gekozen uit iedere miljoen mensen die
geboren worden, en dat is nog een voorzichtige schatting.' Toen hij
voelde dat de dood hem kwam halen, probeerde hij mij met zijn
laatste restje adem nog een laatste goede raad te geven: `Die vent
die op de hooizolder verborgen zat, je weet wel, die met die tand uit
z'n mond, als die aangehouden was, zou hij zo zeker als wat gefusilleerd zijn voor wat hij had uitgehaald. Die kan je dus als dood en
begraven beschouwen en dat is ook zijn verdiende loon. Als hij nog
altijd leeft en ook nog een paar jaar blijft leven, gaat dit niet op, maar
dan zal hij zijn straf nog wel krijgen, want dat eist de gerechtigheid.'
Na mijn militaire dienst was ik naar huis teruggekeerd en bijna
gewoontegetrouw hervatte ik mijn wandelingen door het bos; ik zou
niet goed meer weten of ik de hoop al wel of niet had opgegeven.
Het leek me niet dat er in die omstreken gegraven was in de jaren
dat ik weg was geweest. Op een dag — de weg door het bos was toen
al aangelegd — hoorde ik in alle vroegte een auto omhoog komen.
Ik ging op de uitkijk staan bij het raam van de graanschuur, maar
ik liet me niet zien. Het was een donkere oude wagen met een krachtige motor. Om uit de buurt van ons huis te blijven, maakte de auto
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een omweg en sloeg vervolgens het pad naar de bron in. Ik pakte
het geweer van mijn vader, en omdat ik op mijn wandelingen vaak
van de gelegenheid gebruik maakte om een patrijs of een haas te
schieten, moest ik de hagelpatronen vervangen door patronen met
een kogel; hiervan stopte ik bovendien nog een handvol in mijn zakken. Mijn moeder sloot ik op in de slaapkamer.
Ik denk dat noch mijn vader, noch ikzelf, noch iemand anders ooit
de schuilplaats had gevonden. Het leer was al bijna vergaan. Bij terugkeer verborg ik de koffers in de stal, onder de vloer. Daar was
een donkere put die al vele jaren — misschien wel een eeuw — niet
meer in gebruik was en afgesloten werd door een platte steen met
daarop nog aarde en mest. Ook al zou het huis zijn afgebrand, de
koffers waren ongedeerd gebleven. Die nacht reed ik de auto naar
de rand van de stad en liet hem daar ergens achter. Niemand had
mij gezien en ik was weer terug voordat het licht werd. Mijn moeder was flauwgevallen in de slaapkamer en vanaf die dag was ze
apatisch.
Ik moet bekennen dat ik mij gedurende vele jaren geen moment
heb bekommerd om mijn geweten. Nu ik na veel geduldig wachten,
na teleurstellingen, slinkse streken, huichelarijen en inspanningen
heb bereikt dat ik een machtig en gerespecteerd man ben geworden
— want dat en nog veel meer schenkt ons het fortuin, nu mijn kinderen gestudeerd hebben en mijn oudste dochter getrouwd is met
een jongen van goede komaf, ben ik weer gaan nadenken over de
woorden van mijn overleden vader. Gebruik makend van het feit
dat ik op zakenreis was in een stad waar niemand mij kende, ging
ik bij het vallen van de avond een slecht verlichte kerk binnen en
liep op de eerste de beste biechtstoel af. De pastoor leek even te
schrikken van mijn verhaal. Ik vertelde het op mijn manier, zonder in details te treden die hem toch niets zouden zeggen. Het was
zijn taak mij de absolutie te geven, zoals dat voorgeschreven is, en
uiteindelijk — zij het met tegenzin — deed hij dat ook, op voorwaarde dat het spul aan de rechtmatige eigenaars zou worden teruggegeven. Ik had geen zin om er tegenin te gaan: dat spul kende geen
eigenaar; het was afkomstig van een heleboel verschillende mensen
en niemand zou kunnen achterhalen waar het vandaan kwam. Het
was vanaf de eerste plundering al door verscheidene handen gegaan;
de ene bandiet beroofde de andere. Er bestond dus geen mogelijkheid, noch verplichting, ook maar iets terug te geven aan de eige-

137

naars, al of niet rechtmatig. Maar daar ging de pastoor niet over;
dat was een zaak van mij en mijn geweten. Mijn vader had het goed
bekeken: als de man van de hooizolder in handen van de justitie was
gevallen, had hij het, zoals de zaken er toen voorstonden, ook niet
gered.
Ik heb er voor gezorgd dat het mijn moeder aan niets ontbreekt,
goed verzorgd en verpleegd als zij wordt. Ze zit het grootste gedeelte
van de dag in een leunstoel voor het raam dat uitziet op de tuin.
Haar gezicht is bijna niet ouder geworden en ze praat alleen nog
maar over dingen van voor de oorlog, alsof alles wat daarna kwam
uit haar geheugen is verdwenen. Mijn kinderen geven niet zo veel
om haar. Als ik erop sta, komen ze haar even opzoeken, samen met
mij. Ik vermoed dat zij niet eens beseft dat het haar kleinkinderen
zijn. Als we daarna alleen zijn, zucht ze en roept uit: `Ach jongen,
wat hadden we het thuis toch veel en veel fijner!' Als ze nog een
greintje verstand over had, zou het toch tot haar door moeten dringen dat dat niet waar is.
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Vertaalde poëzie

Twee gedichten
Rafael Alberti*
(Vertaling Stefaan van den Bremt)

Galop
De aarde, de aarde, de aarde van Spanje,
die groots en alleen en verlaten lag.
Spoorslags, witvoet,
draver van het volk,
naar de nacht en de dag!

In galop
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Jaag ze de zee in, doodop!
Gejaagd als een hart bonst, galmt, weergalmt
de aarde van Spanje onder de hoefslag.
Spoorslags, witvoet,
draver van het volk,
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Jaag ze de zee in, doodop!
Niemand, niemand, niemand, voor je uit niemand,
en niemand je ruiter: de dood in het zadel.
Spoorslags, witvoet,
draver van het volk,
want aan jou hoort de aarde!
In galop,
in galop!
Jaag ze de zee in, doodop!
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* Rafael Alberts werd geboren ιn 1902, ιn Puerto de Santa Maria (prov Cddiz) Hij behoort tot de dichtersgenera tie aan 1927, verliet Spanje na de Burgeroorlog en woonde lange tijd ιn Argentinie Teruggekeerd
na Franco 's dood, houdt hel zich opnieuw actief met portiek bezig (hij werd in 1931 lid van de communistische part), ιn zin vaderland Andalusie Zin vroege poezie is folkloristisch geinspireerd, melancholie/c, na een korte surrealistische fase schreef h0 vooral geengageerde pl/zie. Ιn het algemeen blijft door het
hele werk heen opvallen het intuitieve en ongezochte, dat aan veel van zijn gedichten iets meeslepend zuωersgeefi
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Open brief
(Vertaling Dolf Verspoor)
(het eerste vel ontbreekt)
Vissen zijn er, ze baden in het zand,
en fietsers die dwars door de golven trappen.
Ik denk aan mij. Het internaat aan zee.
Kinderjaren gaande per fiets of zeilboot.
Boven de kreetspiraal der schepen uit
zweefde een eerste ballon, vrije aardbol.
Rome en Carthago kwamen oog in oog,
geschoeid met vluchtig zeevolk als sandalen.
Niemand drinkt op zijn tiende jaar latijn.
En algebra: wie weet nog wat dat was?
Natuur- en scheikunde, mijn lieve hemel:
Watervliegtuigen joegen al op zon!
openluchtfilm. Anna Boleyn, waarom
ontgaat me, wandelt blauw de stranden langs.
Ontdekt de zee haar niet, de zaklantaren
van een agent lost haar in bloesem op.
Rovers in smoking richten hun revolvers
pal op mijn ogen. Achter slot en grendel,
door stad met even opflitsende luchten
ben ik ze kwijt, amper gezien, ontzield.
New York ligt in Cadiz of in El Puerto,
Sevilla in Perzië, IJsland of Parijs.
Een Chinees is er geen — als er een langskomt
kan hij ook wit wezen of groen en zwart.
En allerwegen jij, jij van je roos uit,
roerloze kern, zonder toegangsbewijs
en tronend over alles, heers je zwijgend...
Wereld? Een album prentbriefkaarten vol.
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CARIA ABIERTA

Har peces que ae banan co la αιeπα
γ ικLτιατ que εοπøι Ø laaol"a
Ya pansa ¢π mi CobRa sobre λ vur
'"(arasa ya ra balandra ο b'ascicl&
Globo l,boo el park" balia (laCaba
sobre Cl poro caporal α¢ cos arparas
Rana y Canapo frente a fε¢πι¢ ‚bar,
mαιιπ¢ιατ fugaces sus ταηdαlιατ

lati" a las draaaoa
EI Algebra, qad" sabe ιο que era'
La Eaoa γ la Quinn., Dna" mío,
τι ya el sal se caraba <n h'dopmlaao

Nada bebe

Y el eme al arc lIbar Ana Balcra,
υ
ι qué, de ατυ1, να por,a playa
rasa mar no Ια αeseabra, υπ ροlιι
la dιsuelve co fa flan de su lιmema
BsadOlanoa de arlAn8, α mia itas
us ριτισlαα αρυπWι Defenadm,
φι i'odados de Orla" aCorralaran.
toe lim lIsos" "'r alma, "sor aila
Nueva York epa επ CAdn ο ra el Pacata
SandIa ‚MA er Pasla, lalandu ο Parao
En shier r iraorafl'nσ Dπ
puede arr blarao al par que verde y ne'gra
En lido" ραιι¢ u, desde u ια
ce κ υmdνα, sm διυεα,
da la f500, og"" ""y de nada
Y es que el mund Orson Album de pOal'lri

d'di tu

Je jaagt in veelvouden mee op de winden
en in de vlucht van treinen en van trams.
In jou niet, in myriaden manen van je
lippen sterft het weerlicht dat je beoogt.
Ik werd - buig voor mij! - met de film geboren
onder een net van vliegtuigen en kabels,
toen men de koningskoetsen wegdeed en
de Paus op de verbrandingsmotor steeg.
No en muere el rellmpago q. pensa,
sino a un mlllón de Iunas de tailabIOS
Muillpltcado, pasas en los vrentos.
en la fup dol treD y los traavW
ti

Regenen zag ik telefoongesprekken,
veren van engelblauw de hemel uit.
Hemelse serafijn-orkesten hielden
mijn oren vlak aan de koptelefoon.
Vissen uit wolken, van nikkel en zeildoek
daalden met kranten en brieven naar zee.
(postbodes geloven niet aan Wellenwalzer
of zeemeerminnen dan, wél aan de dood.

Yo nacl-,TcspI!ladme!-çon el cme
EIJouna rtd de cables ydeaYlOlES
Cuando abohdas fueron las carroas

de los Teyes y al aulo sublo el Papa

VI los telefonemas que lIovfaa,
plwnas de om_azul. delde lal CJClos
Lu otql8tas ICrtilCU del. lire
gaard6 el uu:1CUIar ea aus oldos

De Iona yDlqull,.peceIde las nu~s,
bij... .Jo mlr pm6cIx:oI y Clrtas
(Los carcen. ao CRIe!l en las 'irenas
DI

cad Yals de luo&u.liellila muerte)

En nog zijn er bij maanlicht kale hoofden
en haren treurend in boeken verdwaald.
Een sneeuwman die de schaduwen doet bleken
pleegt eenzaam zelfmoord op de parkgazons.
Wat zal er worden van mijn ziel die zo lang
het staag record slaat van afwezigheid?
Wat van mijn hart dat nu al niet meer losspringt,
verschaald in buitenkans en ongeluk?)
Peil mijn ogen: daarin verzonken doen de
angsten van drenkelingen jullie pijn,
de vaalten vol van opgebruikte polen,
en de zeeën, voortwankelend, alleen.

Y auo haycalva ... marctutas ala 11_
y Horosos cabellos en los hbros

Un po!tsón de nJeve, blamqucilDdo
las sombras, se swclda cn los JIIRIIDes

«

,Que ser'
!DI ..... quc hace UCmpo
baleeiRCtJNlCOlltllUlOde la auseocla?

coru6a que Y" JU. brmca,
PlCll!do ante el. uar J el accIdentc?)

~0u6

Hoeven uit vonk en kruitdamp, wilde ruiters
zonder zadel of ziel de korens door,
basilieken uit puin, en wervelvlagen
de luchten "in met vuur, bloed, kalk en as.
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de

lID.

&pIoddme b op J. pmbdos,
011 benrû. &u . . . . de 108 niufragns,

la baIumbI. de norr. ,.. dlflmtos,

el solo bamboko de _

mimi

CUcos de duspa '1 p6lwra, jlneles
Sin Ilml J IIIllDDllllln. mlre 101 Irtgos,
basibcal de eICOIIIbroI" IevaDtadas
trombas de hiego, sanire, cal, cemza

Maar ook, met onder elke arm een zon, dat
dagen, stijgend, van de piloot, de goudvis,
nummer en letter op het voorhoofd en een
blauwe brief ongestempeld in de sneb:
bode, met stem en staart elektrisch, bode
van de versnelde wentelgang der sterren,
van liefdes kimmen, die de donderslag
van de mechanische wereldroos meldt:
weet dat ik mijn dynamisch madrigaal
per telefoon de mensen door liet geven.
Wie ben jij dan, uit staal en lood en straal?
- Een bliksemflits te meer: het nieuwe leven.
(het laatste vel ontbreekt)
Pao lKIblén, un sol en cada brazo,
elaIbaavtadora, pez de oro,
lCIbre la frente un nUmero, una letra,
y en el pICO uni eerta azul, lID ICllo

NIIIIClO---<Ia

eliSctrLCa, y la cola--

VOl,

dd acdermueuto dB 101 utros,
del conffn del amor, del utampldo
de la rou mccina del mundo
s.bed. de mi. qlHi cbJe por teléfono
!Dl

madnpl dldmK:o a l1li bombns

l,Om&! ere. tB,

de

-Un rcümpI&o

Kt..,. r&JO J plamo?

ma. Ia IIUCYa ....

(F.m.ftlllr",uJpl"go)
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Twee gedichten
Gustavo Adolfo Bécquer *
(Vertaling Miep van der Velde)

Ik deed de lamp opzij en ik ging zitten
op de rand van het slordig ledikant.
Zwijgend en somber bezag ik onbeweeglijk
de andere kamerwand.
Hoe lang 'k zo zat? Ik weet het niet. Toen de barre
dronkenschap van het verdriet mij achterliet
ging de lamp uit. Ik zag: op mijn balkon
lachte de zon.
Ook weet ik niet, van die verschrikkelijke uren,
waaraan ik dacht, wat door me is heengegaan;
alleen dat ik gehuild heb en gevloekt heb
en dat ik die nacht oud geworden ben.

Dejé le luz A un lada, yen el borde
De le revuelta carne me serré,
Mudo, sombría, la mule mmóvd
Clavada en la ρaιed

'Q"€ [mm, °stun' así' 1" ,! al dejarme
Le b"'g"" h""bI' del dolor,
Εsρuαbα la luz, y en ens balo"es
Reía el "!
11 sf t,mp""' en ten ternbles horas
En qué p"s"ba 6 que rte. y""'!
5610 recverd' que I!"! y maldije,
Υ que en aquella '„„h' ,"'"n"!

* Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) Naast korte romantische verhalen (las Leyendas) en essays over
poézze, schreef Bécquer de beroemde `Remas' Nog steeds kennen Spanjaarden de beroemdste strofen van
deze romantische verzen uit het hoofd. De vrouw en de liefde (verdriet en verrukking), poezie en vergankelijkheid vormen de thema's van deze suggestieve gedichten Melancholiek zonder hoogdravendheid, ogenschijnlijk
eenvoudig en wonderlijk volmaakt, zo kan Bécquers poezie worden samengevat
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Ze komen terug, de donkere zwaluwen
en maken weer hun nest op je balkon,
ze tikken weer met hun vleugels op de ruiten,
tuimelend om en om.
Maar die andere, die hun vlucht inhielden
om jouw schoonheid en mijn geluk te zien,
die andere, die onze namen wisten,
die zul je niet meer zien.
Ze komen terug, de dichte kamperfoelies
om op te klimmen in je tuinen langs de muur,
mooier dan vroeger nog openen zij hun bloemen
in 't late middaguur.
Maar die andere, zo rijk met dauw beladen,
waarop wij bevende druppels zagen staan,
en hoe zij vielen als tranen van de dagen,
die zijn voorgoed vergaan.
Ze komen terug, brandende liefdeswoorden
die in je oren gonzen met hun gloed,
hetgeen je hart in zijn diepste slaap verloren,
misschien ontwaken doet.
Maar zo stil, verzonken, op de knieën
als in gebed, dat woorden niet meer vindt,
zoals ik je liefhad ... maak je geen illusies word jij niet meer bemind.

VOLV ... i..M"~soload
en tu b.Ic6n_ru.to.ilcoIpr.
fomvuçonelaba_cnsaIa
IUgandol~.

peroaquellascpeelv1>elom-.lr..
1U _ _ rayllllcbduoal~•

..ueIJasque~n_"""" •••
n.. lnovolvednl
volwma las tupodas 1IIId_ _
de tu Jardfn las raplalilesW.r,
Y om vu a la rade, aun """ ha-.,

_ao,. • .bndn,

.................. 1Ddo,
,
-._
_
ca,-.
._
--die.......
...

... ••• _Wllwdal

..............
.-.....-..
v.......... __ .........

• --"t" ... p!'OfiqIIIo~

'.n..". .

P'I'O-.Io' .....
.........
o.._ ...w,
- y o . . . . . . . . . . .IlIInolequerrin'
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Ach t gedichten

Luis Cernuda *
(Vertaling Peter Verstegen)

Ik zei geen woord
Ik zei geen woord,
Bracht alleen maar een vragend lichaam nader,
Omdat ik niet wist dat het verlangen een vraag is
Waarop het antwoord niet bestaat,
Een blad waarvan de tak niet bestaat,
NO decia palabras,
Een wereld waarvan de hemel niet bestaat.
Acercaba tan sólo un cuerpo mterrogante.
NO DECtA PALABRAS

Porque 19noraba que el deseo es una pregunta
Cuya respuesta no eXlste,

De spanning zoekt een uitweg tussen de botten, ~:':~~o'~~;O':'I~~~::::~'
La angustla se abre paso entre los huesos,
.. d
d d
S tIjgt
oor e a eren op
~~~!~~~:I:7:~~I,
Om uit te breken aan de huid,
~~~~:~re:ed~a::ii~n mterrogaclón vuelta a las
DroomleveranClers
Uo ~,01
mIrada fugaz entre las sombras,
VI eesgeword en met een vraag aan d e wo Iken. Una
!:~~n~~::;~~e~m~abraendOS.
•

[nub«

p=,

Otro cuerpo que suel\e,

Mltad y mltad, suelio y suefio, carne y carne,
19uales en figura, 19uales en amor, 19uales en deseo

Een aanraking in het voorbijgaan,
Een vluchtige blik tussen de schaduwen,
Zijn het lichaam genoeg om zich te openen in twee,
Begerig in zich te ontvangen
Een ander lichaam dat droomt;
Half om half, droom om droom, vlees om vlees;
Gelijk in gestalte, gelijk in liefde, gelijk in verlangen.
* Lws Cernuda (1904-1963) behoort, met Guillén en Lorca, tot de voornaamste dichters van de generatze
van '27, en daarmee tot de beste Spaanse dichters van de twzntigste eeuw, maar deze opvattzng heift pas
na Cernuda 's dood ingang gevonden, (Zie ook 'Schrijven in Spanje' vanJuan Goytisolo, in Essay.) Zijn
werk van voor '36 trof vele Spanjaarden als on-Spaans en zijn latere bundels verschenen buiten Span}e, Cernuda zelf verweet zijn landgenoten overigens een te gennge belangstellzng voor buitenlandse, ultgezonderd
misschien de Franse, literatuur, Zelf vertaalde hij Eluard, Hólderlin en Shakespeare (Troilus and CreSSlda)
Na zijn vertrek uit Spanje (1938) woonde Cernuda eerst uvenjaar zn Engeland, vervolgens zn de vs
Hij stierf in Mexlco, Van de hler in chronologische volgorde opgenomen gedlchten schreef Cernuda alleen
het eerste m Spanje, de ovmge alle m de emlgratie: 'Stadsbegraafplaats' in Glasgow, 'Yankee-nocture' In
Mount Holyoke (Mass, ), twee van de vele plaatsen waar hij' Spaans doceerde,
Cernuda bracht zijn poézie bij'een onder de verzameltztel 'La reabdad y el deseo' (WerkellJkhetd en verlangen), dze de themntiek van zijn werk goed samenvat
Het gedicht 'Góngora', gewzjd aan de barokdichter (1561-1627) die zlJn naam verbond aan het 'Gongorismo' (complexe beeldspraak en veel mversie), lS van speCIaal belang, omdat de Generatze van '27 háár
naam dankte aan de herontdekking van Góngora, die letdde tot de grootscheepse viering van diens dnehonderdste sterfdag
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Al is het alleen maar verwachting,
Omdat verlangen een vraag is waar niemand het antwoord op
weet.
Aunque 5610 sea una esperanza,
Porque el deseo es una pregunta cuya rcspuesta
[name sabe

Stadsbegraafplaats
Achter het open hek tussen de muren
De zwarte aarde zonder gras of bomen,
Met houten bankjes waar tegen de avond
Zwijgend wat oude mannen komen zitten.
Rondom staan huizen, verderop zijn winkels,
Straten waar kinderen spelen, en de treinen
Rijden dicht langs de graven. Een arme voorstad.
CEMENTERIO EN LA CIUDAD

Of ze versteld zijn, hebben de grijze gevels
Con bancos de madera doode allá a la tarde
Lappen vochtig van regen voor de ramen.
En tomo estan las cas.as, cerca hay tIendas,
Calles por las que Juegan miios, y los trenes
Al uitgewist is wat er stond geschreven
Op grafzerken met doden van twee eeuwen,
Zonder vrienden die hen vergeten, clandestiene
Doden. Maar als de zon ontwaakt: de zon
las
Borradas están ya las lnscnpclOnes
Schijnt nu en dan rond juni, moet dat oude
De
Sm auugos que
muertos
Gebeente in de diepte toch iets voelen.
Porque el sol bnlla aigunos dIas
Jumo,
TRAS de la uJa ablelta entre los muros,
La tlen-a negra sm árboles Ol hierba,
Se Slentan sllenclosos unos vleJos

Pasan al lado de las tumbas Es un baTTlo pobre

Coma remlendos de
(aehadas gnses,
Cuelgan en las ventanas trapas humedos de lluvla
las losas con muertos de dos siglos,
les olvlden,
ClandestJnos Mas cuando el sol despIerta,
hacla
En 10 hondo algo deben sentlr los huesos vleJos

Geen blad, geen vogel. Niets dan stenen. De aarde.
Is zo de hel? Hier is lijden zonder vergeten,
Lawaai en armoe, hopeloos lange koude.
Hier bestaat niet het stille slapen van de
Dood, want nog steeds roert zich het leven tussen
Die graven, zoals een prostituée
Onder roeI;loze nacht haar bedrijf uitoefent.
Als uit bewolkte lucht de avond valt
En als de rook van de fabrieken neerslaat
Tot grijs stof, klinken stemmen uit de kroeg.
Dan schudt een trein die langskomt
.. 1
,.
Al S woeden d b rons ZIJn ange echo SUlt.
Het oordeel anonieme doden wacht nog.
Wees kalm en slaap, als jullie slapen kunnen.
Misschien dat ook God J'ullie zal vergeten
,

,

•
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N'UMh",",uupá,"" Lap"d" ","m" La
,E. .imO,m, ..,'H.yd'i,,,m,i,,do, [U""

:;~~/~~d~:'.~':,';'~;,~:'.:~:!~,:.;m"p""u"

De la muerje, que todaVI8 la vlda
Se aglla enlre estas tumbas, como una proslltula

Pm",u"u

""OCID

b.)o la uoch"=",,i

~u:iu~~:o ,:"mi~:'f~::':;::~: :~~:~ ""bi.do
En polvo gns, vlencn de la taberna voces,

r,::::\:,;,':;~,'::,:"~~:,"~ ,,",uudo

~~';:"~~'::~;:'~d~u'd:~:;':":'~u~:",pOO",

Acaso Dlos tamblen se olvIC1a de vosotros

Góngora
De oudgeworden Andalusiër die alle reden heeft tot fierheid,
De dichter wiens helder woord als diamant is,
Die het zat is nog langer zijn hoop op het hof te stellen,
Zijn nobele armoe zat die hem dwingt niet bij dag
Uit te gaan, maar pas 's avonds, omdat de schemer,
Edelmoediger dan mensen, in het gelijkrnakend grauwe
Donker der straten het versleten flanel verhult
Van zijn rijtuig, en zijn kaal kostuum van tafzij;
Die het zat is te dingen naar de gunsten van 's lands groten,
Vernederd in zijn trots door het vaak herhaald rekest,
De lange, slechtbestede jaren zat dat hij fortuin zocht
Ver van het vlakke Córdoba en van zijn steile muren,
Keert weer naar zijn geboortepIek om kalm en stil te sterven.
Reeds hergeeft hij zijn ziel aan de eenzaamheid, zonder van
iemand
Iets te verwachten, behalve van eigen geweten, en nog minder
Van die winterse zon van de hoogste adel
Die het kou lijden van de behoeftige niet verlicht,
En hij leert vorsten, onderkoningen, sonore hertogen
Beleefd naar de maan te wensen,
Dat pronkend volk, niet minder stom dan de rest;
Reeds berust hij erin om het leven te zien voorbijgaan als een
droom
Waarvan hij geen weet heeft, die vervliegt bij het ochtendgloren,
Om zijn eenzame plek lief te hebben en daar geduldig zijn armoe
Te dragen, om te vergeten dat zovelen, aan hem
minderwaardig, gretig
Als beesten, tot verzadiging toe van alles het beste nemen
En hem de bitterheid laten, wat voor paria's overschiet.
GONGORA
EL andaluz envejeclda que tlene gran raz6n para
[su orgullo,

En perSeBl.Iif fortuna leJ8s de Córdoba la llana
[y de su mura excelso,

El poeta cuya palabra lucIda es coma dJamante,

Vu!!lve al rmcón nauva para monr tranqulln y

Harta de falJgar sus esperanzas por la Carte,
Harto de su pabre1.a nable que Ie obhga
A no sahr de casa cuando el dia. sma al atardecer.
[ya que las $Ombras,
Más gener8sas que 105 hambres, dlslmulan
En la comun tmlebla parda de las calles
La bayela caduca de su coche y el tafetán delgada
[de su h'aJe,

Harla de preIender favares de magnates,
Su altlVcz hunullada par el ruep InSIstente,

[sllenctOso
Ya reshtuye el alma a soledad Sin esperar de
[nadie
SI no es de su conClenCla, y menas todavla
De aquel sol Invernal de la grandeza
Oue na atempera el frln del desdlcllado,
Y aprende a desearles buen VlaJe
A prinCipes, vlrreyes, duques altisonantes,
Vulgo lucleate no menns estupldo que el atro,

Harla de las anas lan largas malgastados
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Ya se resIgna a ver pasar la vlda tal suefio mcans"
[clente
Que el alba desvanece, a alJlar el rlncón soló
Adonde con lIevar paclente su pobreza,
OIVldandn que tantos menos dlgnos que él, camo
[Ia bestla áVlda
Toman basta saclarse la parte meJor de toda cosa
DeJándale la amarga, el desecho del paria
Pero en la poesla encantra slempre, nn lan s610
[hermosura, slno ámmo,
La fuerza del V1VIr más libre y más soberbla,
Como un nebU que deJa el pufta dura para buscar
[las nubes

Maar in de poëzie vond hij altijd naast schoonheid ook geest,
De kracht om vrijer en hooghartiger te leven, als een giervalk
Die zich van de harde vuist losmaakt om de wolken te zoeken,
Met goud doorschenen, ginds aan de hoge hemel.
Nu, in de laatste wijkplaats van zijn huis en hof, wordt hij nog
Door de rest met stenen gegooid, de trieste spetters
Van het laffe brouwsel dat dierbaar is aan de mensen
Die de stem van het volk zijn en scheidsrechter zijn van de roem.
God bespaarde hem zelfs dat niet in het uur van zijn dood.
Tot slot werd bepaald dat Góngora nooit dichter geweest was,
Dat hij het duistere liefhad, dat slechts ijdelheid zijn verzen
dicteerde.
Menéndez y Palayo, de van dogma's bolstaande berglander,
Lustte hem niet en veroordeelde hem, zonder appèl.
Dus leve Góngora, omdat de anderen hem
Met zoveel dédain negeerden, een verguizing
Van waarachter zijn brandend woord tevoorschijn komt
Als een ster verloren in de diepte van de nacht,
Als metaal dat nooit slaapt in het binnenste van de aarde.
Het is voor ons een groot voordeel dat hij dood is
En dat zijn dood drie eeuwen oud is, want nu kunnen
De kindskinderen zelf van degenen die hem griefden
Zich buigen voor zijn naam, de erudiet eer bewijzen,
Volgend op de worm die aan zijn nagedachtenis knaagde.
Maar hij was onbuigzaam in het leven en in de dood,
In veiligheid bracht hij zijn onaantastbare ziel
Als een stugge demon die lacht in de duisternis.
Danken wij God voor de rust van Góngora de verliezer;
Danken wij God voor de rust van Góngora de gevierde;
Danken wij God die hem terug wist te geven (zoals hij met ons
zal doen),
Eindelijk tot nul herleid, verstild nu, in zijn niets.
Menéndez y Pelayo, el montafiés henchldo por sus
[dogmas.

Trl$luCldas de ara allá en el clelo alto
Ahom al reduclo ultimo de su casa y su huerta
[Ic akanzan todavla
Las Plcdras de los otras, salplcaduras trlstes
Del aguachlrle caro para las gen les
Que forman el comun y como publico slln árbltro
[de gloria
NI aun esto 0105 Ie perdonó en la hora de su
[muerte
Decretado es al fin que Góngora Jamás fucra poeta.
Que amó la oscuro y vamdad tan solo Ie dlct6

[sus versos

No gustó de él y Ie condena con fallo Ifapelable

Vlva pues Góngora, puesto que aSI los alros
Con desdén 10 Ignoraron, menosprecLo
Tras del cual aparece su palabra encendlda
Como eslreUa penbda en 10 hondo de la noche,
Como metal msomne en las entrafias de la t1erra
VentaJa grande es que esté ya muerto
Y que muerto cumpla los tres siglos, que aSl
[pueden
Los descendrentes mlsmos de qwenes Ie msultaban
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Inchnarse a su nombre. dar premlO al erudlta,
Sucesor del gusano, royendo su memona
Mas ti no translgJó en la vlda Ol en la muerte
Y a salvo puso su alma IrreducIlble
Coma demoruo ansco que rie enlre negruras

Graclas demos a Dlos por ia pla de Góogora
[vencldo,
Graclas demos a DlOs por la paz de Góngora
[exaltado,
Graclas demos aDIos, que supo devolverle (como
[hará con nosotros),
Nulo al fin, ya tranqUIlo, entre su nada

Oude lente
Nu, bij het paarse vallen van de avond De magnolia's, vochtig van dauw, staan al in bloei Door deze straten te gaan, terwijl de maan
Groeit in de lucht, zal zijn als wakend dromen.
De zwaluwzwermen zullen met hun klagen
De hemel nog verwijden; het water in een bron
Zal, puur, de diepe aardestem bevrijden;
Daarna zullen hemel en aarde zwijgen.
In de hoek van een kerkportaal zul jij, alleen,
Je hoofd in je handen, als een geestverschijning,
Bedenken met de tranen in je ogen
Hoe mooi en hoe vergeefs het leven was.

PRIMAVERA VIEJ"

AHORA, al ponlente marado de la tarde,
En Oor ya los magnolias mOJados de roclo,

Pasar aquellas calles, mlentras crece
La runa por el aIre, serA soAar desplerta
EI clelo con su queJa barán mäs wsto

Veranderlijkheid

Bandos de gotondnnas. el agua en uoa fuente
librará puramente la honda voz de la tierra,
Luego el crelo y la riem quedarán silenClosos

En el nncón de alglirl compás, ft 50las
Con la frente en la mano, un fantasma
Que vuelve, Ilorarias pensando

Zeg me, schoonheid,
Waarom je licht verfletst.

Cuán beUa fue la Vlda y CUM Inûtil

Zeg me, verlangen,
Waarom jou het lichaam vergeet.
MUTABILlDAD

Zeg me, ziel,
Waarom je stem wegsterft.

DIME, herrnosura,
Por qué tu luz se mustla
DlDle. deseo,
Por qué te OIVlda el cuerpo

Ziel, verlangen, schoonheid
Zijn gaven bij het eeuwig
Huwelijk met de dood
Die kleurloos is, lichaamloos, zwijgend.
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Dnne, alma,
Por qué tu voz se apaga
Alma, deseo, hennosura,
Son galas de las bodas
Eterna5 con la muerte,
IDeolora, mcorpórea, sliencIOs8

De meidoorns
De meidoorns op de heuvel
Zitten weer vol nieuw leven,
In de lucht zie je hun sneeuw
En purper beven.
Zoveel cyclussen van bloei
Heb je van ze gezien; hoewel zij
Altijd trouw zijn aan de afspraak,
Ben jij er een keer niet meer bij.
Leer voor de schemering valt
Wat geluk is, als je voor die
Bloeiende rode en witte
Meidoorns staat. Kijk. Zie.

LOS ESPINOS

VERDOR euew Ιοα eaρiαs

Tece', Υα pnr le ooh'.
~ OS

y

Cufπtοs ciclos florecidos
Les has cielo, aunque e la cela
Ellos serf', scampi" files,
Td ro lo serfs„„ dia
Ami que Ia armhm musa,
Apande rØ es la dicha
Ano los ieluma hlM i ra
α
Y ralos m fl Ve Mira
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Yankee-nocturne
De lamp en het gordijn
Sluiten het dorp in zijn donkerte buiten.
Droom nu,
Als je kunt, als je tevreden bent
Met dromen, bij gebrek
Aan werkelijkheid.
Hier ben je, weergekeerd
Uit de wereld, gisteren vol leven,
Vandaag een verdrietig lichaam,
En waanzinnig hoop je
Op vrienden om je heen
En hun stemmen.

NOCTUIlNO YANQUI

LA 14mpara Y la COJtula
Al pueblo en su sombra e:xcluyen.

-

Sudia-..
SJ.
te conteDtu

puedeI, al
Con tue6os, CIWldo te faltan

Je zwijgt en luistert. Nee. Niets
Hoor je, behalve je bloed
Dat onvermoeibaar,
Bangelijk klopt;
En je richt je aandacht
Op andere onrust.

E stU aquf, de rqreso

Del mundo, ayer vivo. boy

Cuerpo en pena.
Esperando locamente
Alrededor tuyo, IUJUIOI
V ........
CaIIa$ y escuchas No Nada
Oyes, e:JIcepto tu sangre.
Su latido

Incansable, temeroso,
Y atcnción prestas a om
Cosa Inquleta
Es Ilo madera, que cruje,
Es e1 radtador. que sdba

Un bostezo
Pausa Y e1 relo) con$Ultas
Todavia temprano para

Zoals het hout dat kraakt;
De radiator die suist.
Een geeuw.
Pauze. Je kijkt op je horloge:
Nog te vroeg om
N aar bed te gaan.

Acostarte
Tomas un hbro Mas p.enS8.S
Oue ha! lel40 demasllldo
Con los O)os.
Y a lUS anos la lec:tura
MeJor es recuerdo de uoos
Llbt'05 VleJos,

Pero con nuevo senhdo

Je pakt een boek. Maar bedenkt
Dat je te veel hebt gelezen
Met je ogen,
En dat op jouw leeftijd lezen maar beter
De herinnering aan een paar
Oude boeken kan zijn,
Maar met nieuwe betekenis.
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Wat te doen? Want er is tijd.
Het is vroeg.
De hele winter wacht je,
En dan de lente.
Je hebt de tijd.
Veel? Hoeveel? En tot wanneer
Reikt de tijd voor een mens?
`Nee, het is laat,
Het is laat,' herhaalt iemand
Binnenin je, die jij niet bent,
En je zucht.

¿Qué hatee> Porque tiempo hay

Es tempreno

Todo el enromo te capera.
la pttmtoeen entonces
Tiempo tram

Y

¿Muden ? ¿[abato? ¿Y heu cvoodo
81 tiempo al hombre le daca?

.11, que es mede,

Es tarde.,

Dentro de
y suspires

Je leeft je leven per moment,
Je eeuwigheid is nu,
Omdat je straks
Geen tijd zult hebben voor iets
Van het jouwe. Win tijd. Maar wanneer?
Iemand zei eens:
`De tijd en ik zijn er voor twee
Anderen.' Welke twee? Twee lezers
Van morgen?
Maar jouw lezers, als die er komen,
En jouw tijd vallen niet samen.
Je staat alleen
Tegenover de tijd, met je leven
Dat je niet leeft.
Wroeging
Je was jong,
Maar je wist het nooit
Tot vandaag, nu de vogel is gevlogen
Uitje hand.
De jeugdigheid in je doet pijn,
Jij haar wrekende prooi,
Wetend dat ze,
Omdat dit gezicht haar niet staat,
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repite elgueo
h, que no eres

La nido ω tiempo se none,
To eternidad es ahnen,
Porque luego
Νο habed tmsepn paro Onda
Tupo cene tiempo ‚Y ctaYadot
tagoleo dslo
.ΕΙ tiempo y ya pees ονοτ
Dos. iCudlea dosi IDos entumo
α maDona?
Mes tus tactless, si παεeν
Υ tu ttemφ, on εomειden
Estos solo

Frente α1 tiempo, con to ltda
Sιη νmε
RemordimØto
Fuste 100ee,
Pero manca lo alpiste
fiaste hoy, que el ane ha tυιdo
Da tu mano

La mocedad dentro duele,
τ4 su presa νeøgadom,
Ciamteodl
Que, pues no le na ests care

En dit witte haar niet, vergeefs is,
Want te laat.
Werk maakt voor anderen lichter
Dat waar geen remedie voor is,
Wordt beweerd.
Hoeveel jaar werk jij al?
Twintig en nog wat,
Slordig geteld?
NI el pelo blanco, es mûtil
Por tardlo

Werk was het dat voor jou niet
De betrekkelijke onafhankelijkheid
Koopt.
De wereld, royaal als altijd,
Vraagt een andere taak
Van jou.
Je doceert dus en verdient
Je brood, niet met moeite,
Met ergernis.
Niemand geeft les in wat er toe doet.
Want dat moet de mens
Zichzelf leren.
Het beste dat je was heb je gegeven,
Het beste van je bestaan,
Aan een schim:
Aan de zucht iets waard te zijn,
De wens jezelf te overtreffen,
Altijd weer in de hoop
Dat er morgen weer een dag is
Die, zij het laat, je voorwendsel
Rechtvaardigt.
Stellig heb je je moeite gegeven
Uit lotsbestemming en liefde voor
Een mensenkind,
Mythe van de jeugd, terwijl je altijd al,
En door haar te dienen, tracht
Te zijn die je bent.
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El trabaJo altVIa a otros
De 10 que no hene cura,

Segûn ween
(Cuántos dos ahora tlcnes
De trabaJo? lVemte y pICO
Mal contadns?
TrabajO fue que na compra
Para tI la mdependencia
Relotlva

A. ntro menester el mundo,
Generoso comO Slempre,
Te demanda
Y profesas pues, ganando
Tu Villa, no con esfuerzo,
Con fastlCbo

Nadte ensei'ia 10 que unporta.
Que eso ha de aprenderlo el hombre
Por sf solo

Lo meJor que has sldo. wlle.
Lo melor de tu exutcDCla.
A una sombra
AI afán de hacerte dtgno.
AI desco de eJ(çedc:rte,

Esperando
Slempre maf\ana otro dia
Que, aunquc tarde. ]ustlfique
Tu pretexto

Clerto que JU te esfnrzaste
Por smo y amor de una
Crlatura.
MJto mocenl. bu$Calldo
Desde sJempre, Y al servirla,

..........

-

En die je was heb je gevonden.
Maar is de waarheid van een mens
Voor hem alleen,
Als een nutteloos geheim?
Waarom het leven niet voor
Iets anders ingezet?
Je leven was wie jij bent;
Je bent niet het een zonder het ander,
Dat weet je.
En het is dus nodig voort te gaan,
Al ging de luchtspiegeling verloren,
Tot de dag
Dat de geschiedenis eindigt,
Althans voor jou.

Y αΙ que ens 4 hø bdledo
¿Μø ea υ needed del hombre
Pen Cl eob.
Cueto m Øm ππεωτ
υ "du
tPorq
Aotre ΦOe

°m"

Quien ercα, υ vida ere,
Uuo σ,π orro m αου,
Td Ιο øEee.
χ eu fuere. seguir.
mces.
Aut' el mime perdo,
Hesse ei die
Que υ hmmAe er trrmme,
Pm υ el monoe.
χ Ρiεπøα
Omde estabas d r.oueuso
Del soliloquio maigo
χ so neme
loll υ Ile, Υ e lo εαøα

En je bedenkt
Waar je was aan het begin
Van de monoloog: alleen met jezelf,
Verder niemand.
Uit die lamp, en naar bed.

MUSICA CAUTIVA

A dos 10Ces

.TU5 lIlt sm los lilt de m hombre cosmoredo,
TOS Iefuos eon los leblos de uu hombrc que m
[cree
Επ el sollT. .Enrmιeee dims el rememo, am'gl.
5ι cede εσ deeuotcrdo reehded γ deoso •

Gevangen muziek

(Voor twee stemmen)
`Je ogen zijn de ogen van een verliefde man;
Je lippen zijn de lippen van een man die niet gelooft
In de liefde.' `Zeg me, vriend, wat ik eraan kan doen
Als het verlangen niet met de werkelijkheid strookt.'
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Levende vlam van liefde
San Juan de la Cruz *
(Vertaling Peter Verstegen)

O liefdevlam die leeft,
Die mij mijn ziel zo mild
In 't diepste van mijn binnenste doorwondt!
Nu gij zo vrij u geeft,
Voltooi mij, zo ge wilt,
Breek 't web van deze zoete samenkomst.
O zacht, zuiverend blaken!
O wond, innig gegeven!
O tere hand! O delicaat beroeren!
Naar eeuwig leven smakend,
Dat alle schuld verevent!
Dat door te doden dood naar leven voerde!
O vurige lampen, door
Uw glans geven de diepe
Spelonken van gevoel en van de zinnen,
Blind en donker teloor,
Warmte aan de geliefde,
En licht, in wonderbare schitteringen!

LLAMA DE AMOR

VIVA

~Oh Ila ma de oo'oo vrva,
Qne
α hσre
De mtl 1100000l mds p'ofoodo 000000'
poes yO πο 0000 ooqo'oo,
dOdo yo τι q'000o"
Rompe 1α lolo d0010 dulce 00000000
Oh rαueenn soav&
Oh oogolodo ‚logo'
~Oh ma no hlαπd
Oh ‚oq"o dehcado,
Que
ιdα eoeιnα sebe,
Υ α 'odo denda pogol
Maando, 1000" en "'do Io ho' 0000do

~ Oh lkoy'oo' de ("'go,
Εσ ooyo' resplandores
6' profundas 00000000 del ""do.
Que esabz oh'oo'o y mego,
Coo ""0000' pvmoιes
Colo'ylood'ojoo'oo'o goevdo'
~Coá

το y α

Rrcoεrdasm n ms sεηο~

Donde
‚Ol0 000"''
Υ eπ m O''"" 'oh0000
De bιen y glova lleno
Codo dehcαdamεηre me enαmoru

Dat gij in mij ontwaakte,
Zo liefdevol en vredig,
In mijn borst waar ge woont, alleen, in stilte;
Gij die met zoete adem,
Vol glorie en vol zegen,
Mij tederlijk met liefde inspireerde!
* San Juan de la Cruz (1542-1591), oermoedelílk de enige dichter ter wereld dte heilig iS verklaard, en
de enige aan wie niet alleen het werk, maar ook de naam επ andere talen υertaald zs (Johannes van het Kruls,
St. Jean de la Croix, St John of the Cross, etc ), trad ο jeugdige leeftijd toe tot de Karmelieten en was
later actief betrokken bij het hernormen van zijn orde. hij en zijn getrouwen werden barreroetbroeders' welke nieuwlichterτj leidde tot een dreigende houding van de Inquisitie.
Zijn werk is postuum verschenen Het bestaat uit tweeintwlntlg korte en lange mystieke gedichten met,
in een aantal gevallen, Juan de la Cruz' eigen gedetailleerde commentaren daaτb~. Het commentaar op 'Llama
de amor eiva' beslaat zo'n 80.000 woorden, over de interpretatie van het gedicht zou dan ook weinig ver-

schil ('an mening hoeven te bestaan
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Zeventien gedichten
Federico Garcia Lorca *

Klaaglied
December 1918
(Granada)
(Vertaling Robert Lemm)

Als een wierookvat vol verlangen
loop jij door de klaarlichte avond
met je donkere lijf van verschaalde nardus
en een brandende begeerte in je blik.
In je mond draag je de melancholie
van dode reinheid, en in de dionysische
kelk van je buik de spin
die de steriele sluier weeft om jouw schoot
waaraan de rozen des levens,
vrucht van de kussen, nooit ontloken.

ELEGIA

(GTomu/a)

('01010 un IRcensarlO Heno de deseos.

N,3S en la tarde lumlno~a )' dara
con lol carne oscura de ndrdo march,[o
y cl ~cxo potente sobre lU mlrada
Ucvas en la boca lu rnel,lncoha
de pureza muerla, y en la dlODlslaca

copa de tu v~nlre la aratla que leJe
el v.. l0 ,"fecundo que cubre la enttafia
nlinca fJoreclda con lu VIV.!S r0S85
frulo de los besos
En lU5 manos blancas
lIevas la madeJ3 de lus JluslOne5.
rnuerlas para slempre, y sOOre IU alma
la pasIon hamhrJenla de besos de fuego

v IU amor de madre que sueiia Iqanas
VISlones de cunas en amb,enle~ qu.elos,
hilando en los labIOs 10 azul de la Rana

In je witte handen
draag je de streng van je voor immer
gestorven illusies, en op je hart
de hongerige passie van hete kussen
en jouw moederliefde die wegdroomt
naar wiegjes in rustige sferen
waar lippen blauwe sprookjes spinnen .
• Federico Garda Lorca (1899-1936) is zo niet de grootste, dan toch zeker de beroemdste vertegenwoordiger van de dichtersgeneratie van '27. Zijn naaste vnenden, onder Wie Dali en Guillén, getuigen allen van
zij·n fascinerende charismatische persoonlY"kheid. Hz} werd een symbool van het antifasczsme door zij"n executie aan het begin van de Burgeroorlog.
Lorca wilde niet alleen dichter zyn, maar universeel kunstenaar. Hzj was een begaafd tekenaar/aquarellzst (Zie Tekeningen), musicus en toneelmaker, maar het is zzjn poezIe waardoor hl), literair gesproken,
de grootste Spanjaard na Cervantes wordt genoemd.
Veel poëzie van Lorca is al vertaald In het Nederlands, niet altijd even overtuzgend De hier gegeven selectze - met 0 m vertalingen van pas onlangs boven water gekomen 'znedzta' - beoogt een representatzef
chronologisch beeld te geven van de dzverse stad,a van Lorca 's dichterschap
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Als de sluimerende liefde jouw lichaam
zou raken schonk je als Ceres je gulden aren
en ontsprong aan jouw borsten,
als bij de Maagd Maria, een andere melkweg.

Como Ceres dJera~ tus eSp!p5 de OIO
SI el amor dormtdo tu cuerpo 1OC:aJI..
y como la vugen MarIa pudJaas
brotaT de lus sellO! olra VloilaClal
Te ~COIDOIa magnolIa
NadJe bcaIt tul lIIIIIloa de braaa
NI a tu cahelk:ra Deprtn los dedos
que la puItea como

lascuenlalldeunarpt

,Ob mUjer poknle *I!bano y de nardo'

~uyo

Maar als de magnolia zul jij verwelken.
Niemand zal jouw gloeiende dijen omhelzen
en nooit zullen vingers jouw haren naderen
om ze te bespelen als de snaren van de harp.

o

krachtige vrouw van ebbehout en nardus!
jouw adem heeft de witheid van de jasmijn,
o Venus in stola van Manila
die de wijn van Malaga kent en de gitaren.

aItemct bene bIaIIOOI' de blZnaga.
Venll5 del JDaQldn de MlUllia que sabe
6c1 VJ.., de MáIap. Y de la gutlarra
,Ob CISJIe _1101, cuyo Iago tlene
lolos de SKfIlS. olas de nanlnlllS
y espumas de lOf05 davcles que arOTllBn
los llIiios marchnos que haybaJOsuI ....
Naóle Ie fe<:unda Mártlr andalua.
IU$ besOoS deblCron IiCr ba,o 11l1li ..na

ptenos del sllenclO qut Iltne" nocJu:
y del fllmo lurbl0 del "Ua ~ck
P1:ro tus Dleral se ... an alrandando
y ILI pelo nClro .... stelldode plata.
hlS senOi re.balan clIC&nclandD lIUIM5
yemp.Lczaacwvane til espl6D6lda espalóa
JOh mUJer esbella, materIlIl y anbCllle'

Vtraendo)orosaque Ileneclavada.

todas I•• estrellal del clclo prafundo
en lil CIIUÓJI Y' 1111 ClpqaJ1U

Era. el SpelDde liDI Aodalucla
qlElufrepeSJDllCSllJBnloy caUB.
puiOIIeI m«ldu por los abanlcOi
y por bui manullas sobIe lal gaTganla~

o zwarte zwaan, jouw vijver heeft
waterlelies van pijlen, golven van oranjeappels
en schuim van rode anjers die de fletse
kinderen onder jouw v)eugels parfumeren.
Niemand bevrucht je. Andalusische martelares,
jouw kussen moesten onder een pergola blijven,
vol van de stilte van de nacht
en het troebele ritme van gestagneerd water.
Maar de kringen onder jouw ogen worden groter
en jouw zwarte haar zal zilver worden;
jouw borsten verslappen en vergieten hun geur.
Je fraaie rug begint zich al te krommen.

o slanke, moederlijke, hartstochtelijke vrouw!
Maagd van smarten met alle sterren van de hemel
diep in het hart geslagen,
hart dat de hoop verloren heeft.
Spiegel ben je van een Andalusië
dat mateloos lijdt en zwijgt,
een lijden gewiegd door de waaiers
en de mantilla's om de kelen
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die beven van bloed, van sneeuw,
en de rode schrammen, krabben van blikken.
Door de nevel van de herfst ga je heen,
maagd als Agnes, als Cecilia en de zoete Clara,
jij die als een bacchante had willen dansen
met wingerd en wijnrank bekranst.
De intense droefheid die flakkert in jouw ogen
spreekt van een leven gebroken en mislukt,
van sleur in je povere bedoening, waar je
achter je raam de mensen ziet voorbijgaan
en de regen hoort tikken op de bittere
en oude, dorpse straat, terwijl in de verte het geklaag klinkt
van klokslagen, troebel en vaag.
Vergeefs luisterde je naar het lispelen van de wind.
Nooit kwam tot jouw oren de lieflijke serenade.
Maar aan je raam blijf je hunkerend staren.
Hoe diep moet de treurnis zijn in je ziel
als jouw vermoeide en uitgeputte boezem
het vuur van een pas verliefd meisje voelt!
Ongeschonden door emoties
zal jouw lichaam ten grave gaan.
Over de donkere aarde
zal een morgen gloren.
Uit jouw donkere ogen zullen twee bloedende anjers wellen
en uit jouw borsten rozen, wit als sneeuw.
Maar jouw grote droefheid zal met de sterren verbleken,
als een andere ster waardig ze te wonden en te overstralen.
quetleDCDlembloresdeancre,dcnteve,
y aranazas TOJ05 hechOi por mlfadu
Tc vas por la ruebla del olClIO. YJllCn
COIIIO Inés. Cee!I.a. y Ja dua Clan.,
SICndO una bacaDlc que bubten. daazado
de pámpanos verdes 'J vIII. anoaada

La trlstem

lIIIIlCnSII

quc fIota en tui GJos

nosdlcetuvxlarotayfnt:aada.

la mOllOIonla de Iu ambleale pobre
vlendo pasar genie deIde la Yell......
oyendo la UUVIa sobre la -maraan.
quellenelaYlc,ac:aJJeprowtltClaDl..

rnlentras que a Jo kJOI suenan los cllmora
lurblOS'JCOafuS06 deunlS campanadas

Mas en vano ClCUChask los .ccn1Ds del IJre
Nunca tksó a 1115 oalos Ja duk:e IGInata
Detrás de lus cnstaks aua IDJIU anhelaatc

•Qué trtstqa !aD houda tcndrlla ckmro del a!ma
al sentIr en cl pecbo YB c:a1lAClo y ahaWilo
la paS1ÓD de uaa mia raXD alllDClRda'

Tu cuerpo ul!. a la rumba
[ntaelO

de

cmoclOllCS

SoKt ta oscura ucna
brotaraunaalbonlda
De lus 0)01 ....Ján dos daveb _narJenlOl

y de lUS SI9IOI. IUSIIS OOIDO Ja

~ bIlDeaI

Pao ta grall tnsteza se Irá con lil eIIJdIu.
CQlDOCJlrll eslrella d'l!nade henrl.ly ........

159

Blanco album *
(Vertaling Marije Dekkers)

Kerseboom in bloei
In maart
reis je naar de maan.
Je laat je schaduw hier.
De weilanden worden
onwerkelijk. Het regent
witte vogels.
Ik raak verdwaald in je bos
en schreeuw: Open u, Sesam!
Ik lijk wel een kind! Die schreeuw:
Open u, Sesam!

CEUZO EN n.o.
EDMarzo
te marcIw alla] luna
DeJ. aquf tu sombra.

~:..tornan
1'61.... blaDCOO.

~~m:e~~f
l~~~:

• De gedichten Uit het manuscrzpt 'Album blanco' (gedateerd 8 augustus 1921) zijn pas dit jaar gepublzceerd, In de zondagsbylage van het Spaanse dagblad ABC, op 17 augustus jl De teksten waren In het bezit van de nu negentzgjarlge peetvader van de 'Generatie van '27', Gerardo Diego, die niet eerder toestemming gaf voor publikatie De gedichten zouden deel hebben uitgemaakt van een bundel, 'Suites', die nooit
verschenen is, maar die thematisch bY· 'Canciones' en 'Poema del cante jondo' zou hebben gehoord
- 'Caistro " mythISche rI·vier in Lydié, beroemd om haar zwanen, nimf uzt het geslacht der Oceamden
- 'Eloisa' 'fantasmagorische' maagd, romantisch personage dat als de heldinnen Uit de negentiende eeuw
azyn dronk om te vermageren en er bleekjes uit te zien.
De gedichten in het handschrift gaan vergezeld van een stukje proza (in de vertaling curszej), dat Lorca 's Iromsche behandeling van het thema benadrukt. (Noot vert.)
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CAIS'I1IO
NiP..
Ni Leda

s.t.. . . ....

te duerme la ..... IleDa.

Ontwaak
De kam van de dag
komt tevoorschijn.

Ni boIque
mlÎrillp.

Caïstro

=.'t:""...1:."",
Ni came rubia

De witte kam
van een gouden haan.

ai"--.

Geen Pan
geen Leda

1iI'-noo(de~

.bucacle lol 1IlUCItOI.

Op je vleugels
valt de volle maan in slaap.

De kam van mijn lach
komt tevoorschijn.
De gouden kam
van een dolende haan.
~

Geen bos
geen sering.

La cresta del dil

Crata blaDca
de ua pilo de oro.

Op je veren
glijdt de koude nacht uit.

La cresta de

fDl

ma

Crata de oro
de un pilo errante

Geen goudblond vlees
geen kussen.
Stroomopwaarts neem je
het schip der doden op sleeptouw.

NIEVE
Lu_

atá deIIIudaDdo.
Camilude_
caea sobre el campo.

Ie

=:'~u..to

buIcid el bop!' muerto
doade fue domomodo

Sneeuw
De sterren
kleden zich uit.
Hemden van ster
vallen op het veld.
Er zijn zeker
pelgrims. De tranen
zoeken de dode haard
waar ze werden geplengd.
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Korte ballade voor de dode Eloïse
(woorden van een student)
'J e was dood'
als aan het eind
van alle romans.
Ik had je niet lief, Eloïse,
en je was zo zacht!
Met muziek van groene
lente
droomde je me mooi en
met halflang haar.
Ik gaf je kussen
en sloeg er geen acht op
dat ik je niet zei:
OKersenrode lippen!
Wat wasje
een groot romantica!
Je dronk azijn achter de rug
van je grootmoeder.
Je werd als
wilde lentejasmijn.
En ik was verliefd
op een ander. Zie je niet wat een kwelling?
Op een ander die een naam
schreef in het zand.

BALADILIA DE J!LOIsA MllEJtTA
(l'ALUaAS"lJIrf anJDIANTE)

«Ellahasmuerta.o
""""oIfinai

detodu ..........
Vo., te....tJa. EIolsa.

1'1 CID b1111Icma'

Coa m6slca de YCrde

Toen ik in je huis aankwam
lag je dood
te midden van waskaarsen en basilicum,
net als in romans.
De meisjes van school
liepen rondom je scheepje.
Je had de azijn gedronken
van de fles der eeuwigheid.
Ding ding, dong dong
de goede klokken
huilden om je.
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~soiiabas guapo

~c;

::e::'bcsos

. . darme cuenta

de que

DO Ie

deáa'

1000labies de Cerezal
gun romtntJca

la.
.-

BebIu vmagre a escoodadas
de la abuela.

:::s:==cp _ ,

Y
de JO
-ataba
. ....
j,Nocnamorado
_ _ _ do
Dc_
_

....--.....-

on aombie lObre la .....
Cuaado JO lIep6 • IU _

cotrc GIIDI 'I.-tIC~,

~

las_delU..' : .
Hablaa_d .......

d e l a _ ......

TiIIa_

teUorabam

las CllDpuu

buen..

Dong dong, ding ding
in de namiddag
met pijn in het hoofd.
Misschien sliep je dromend,
dat je Ophelia was
op een blauw meer met
koortsig water.
Ding ding, dong dong
Laten de zachte klokken
om je huilen!
Dong dong, ding ding
in de namiddag
met pijn in het hoofd.

Told" Ø
a" Is torda
con dolor α 'abato

Qln)1 aod.aboa d"ctmrado

que eres Otehe
sobra os' 1ogo atad α agoa
cakntt'ricnIa
Ø adda
que te lloran

las

harnas'
Talon hIls
la tarda
øn dolor α 'abaco

8 augustus 1921

Eloise López had een album en ze schreef er niet in. En nu is ze dood! De arme schat! Ik zal er voor haar in schr ven met witte inkt. Ik verzoek de lezers
om een gebed voor haar ziel. De aartsbisschop van Constantinopel heeft zich
verwaardigd, haar een aflaat te verlenen van 100 dagen. Ach! Hadden jullie
haar maar gekend... !
8 α Agosto
1921

Verzinsels

Eloise tbpac tenfa un Ølbum sm aacobo.
Y se ha murato! ¡Pobreata! Yo Sc lo me óo eon hots blanca. Ruego a los lectores
alma. El embo po
raetdn
sha' dunes° conceder 100
nstan
neta Ay. ,S' 'talados la hodi " de tnd
btcrau conoσdo

(sterren van sneeuw)

Co

Er zijn bergen
die
van water willen zijn.
En ze verzinnen sterren
die hen van achteren beschijnen.
II~Q~

(wolken)

114!'14&.4S α υ aIim)
Roy montadas
qat gtsa.

En er zijn bergen
die
vleugels willen hebben.
En ze verzinnen
de witte wolken.

ser

Y se mνentan alcalisa
sobre la espar
~

Y hay momsdas
q ie qutaaan tener
Y se Inventan las nubes
bloncao
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Uit: `Cante jondo' (1921)
(Vertaling Elly de Vries-Βοο e)

Nacht
Kaars, olielamp,
glimwormlicht en lantaarn.

Paso

De constellatie
van de saeta.

NOCHE

Maagd in crinoline,
maagd van de Eenzaamheid,
als een immense tulp
opengespreid.
In je boot van licht
glijd je
door het hoog tij
van de stad,
tussen warrelende saetas
en kristallen sterren.
Maagd in crinoline,
je gaat
over de rivier van de straat,
naar zee!

ι

Cilio, ~mι,
ι σΙ γ εlυ ernaga

Gouden raampjes
beven,
en in de dageraad
deinen kruisen
boven elkaar.

Lz øπτtσΙαιιοπ
α¢ i' σαεια
Vemamias de øo
emblan.

y cc eap
cocoon
i ιue ea
Cιιιο, "cdii.

farol y Iucιémaga

Kaars, olielamp,
glimwormlicht en lantaarn.

Processie
Door het steegje komen
wonderlijke eenhoorns.
Uit welke streek,
uit welk mythologisch bos?
Dichterbij
lijken ze wel astronomen.
Fantastische Herlijnen
en de Ecce Homo.
De betoverde Durendael.
Orlando Furioso.

PASO
νιαοε' η εο micilcqcl.

"olor do Ια Soledea.

α6ιεr
mo υπ mmensu
tubP3n
Επ u barm de luces

Ι'ale marea
Ø
de l 'ii'dcd,
a

eedes turbιas
cirrcllna do 'colai
Υυgαπ roo 000laqao,
coma'
~ ~m~
,~
Y

PROCESION
Pior i
ιηι oiocoo
εχΙrαδα υοιεσrπια
‚Dc que εαmφ,
de que bocqoc ciioldgioo7
Mis 'orco,
YR Ραπιεπ 10000100'
F'cio'iiooc Mori'oo'
γ el Ecco Homo.
Durandasee ¢πεαπιαdο,
Oolacdo forrn'o

σ

~a naht,

Saeta. Pylgebed. Een haτtstοchtelíjkgezongeπ (vaak zeer persοοn4k) kort gebed t jdens de processie hfl
de Goede Week. Durendael. Het wonderzwo,ard DOn Roe/ant Orlando Furioso. `De razende Roetaft',
werk van Ariosto. Paso. Draagtoneel dat meegevoerd wordt in de processie op Goede Vrijdag Falsete.
Het op bepaalde w jze bespelen pan de gitaar. Degitaar sertell en becommentarieert het gebeurde Petenera. Οοrspronkel jk een vrouw uit Paterna de la Ribera. Laterging de benaming over op een bepaald type
βamencozang. De petenera is de vrouw die onheil brengt. Juan Breva. Εen bekend flamenco-zaπger uht
Lorca ι t jd. (Noten vert )
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FALSETA

Falseta
Ai, gitaanse petenera!
Aiai, petenera!
Geen brave meisjes brachten je
ten grave.
Geen meisjes die de dode Christus
hun lange lokken gaven
en witgesluierd gaan
op heiligedagen.
Sinistere lieden
hebben jou begraven.
Mensen wier harten
in hun hoofd zaten,
die je huilend volgden
door de nauwe straten.
Ai, gitaanse petenera!
Aiai, petenera!

,Ar, pelenera gllana'
,Vayay pelenera'
Tu enl,erro no tuvo mtias
bumas
Nnias que Ie d,m .. ("nSIO mueTlO
susguedej<ls,
y Jlevan bl<lnlaS m .. nt ll1as

en las fcnas

~~,ecs~~~erro fue de ~enle
G.::nte eon el corazon

enlae<ibeza,
queleslgu,óllorando
porlascalleJas
,Ay, pelener<l gnana'
,Yay.. y pelenera'

Juan Breva

J uan Breva had

JUAN BREVA

JU"N Breva ten'.
euerpo de glsanle
yvozdenltla

Nada eomo IU tnno
Era la mlsma
penaelntando
detrásdeunasonnsa

Evoca los hmonarca
de Málasala donmda,

y hay en su ~lanlo deJOIi
de sal manna
Como Homcro canló
C1ego Su voz lenta,
liga de mar sIn luz
y naranla expnmlda

het lijf van een reus
en de stem van een meisje.
Niets klonk als zijn hoge triller.
Het was de pijn
zelf die zong
achter een glimlach.
Hij roept de citroentuinen op
van het slapende Málaga,
en zijn klaagzang
smaakt naar het zout van de zee.
Zoals Homerus zong hij
blind. Zijn stem had iets
van een zee zonder licht
en een sinaasappel die uitgeknepen is.
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CONJURO

Bezwering

LA rnano cnspada
como una medusa
el 0)0 dolJente
del candll
As de baSlOS
T1Jcras en cruz.
clcga

Haar vuist gebald
als een Medusa
verblindt ze het smartelijk oog
van de lamp.

Sobre el bumo blaDro
del mClenso, bene
alga de IOpo y

manposa mdeCisa
As de bastos
TIJcras en cru%.
Apneta un coraz6a
mViSlble .... la Vl:Js?
Un cotaZÓn
refleJado en el Vlento

Klaver aas.
Open schaar.

As de baslos
TIJeras en cruz.

Boven de witte damp
van wierook heeft ze
iets weg van een mol
en een weifelende vlinder.
Klaver aas.
Open schaar.
Ze omknelt een onzichtbaar
hart, zien jullie dat?
Een hart dat wordt
weerspiegeld in de wind.

Tuitlamp

Klaver aas.
Open schaar.

0, hoe ernstig mediteert
de vlam van de tuitlamp!
Als een Indiase fakir
kijkt ze naar haar gouden buik
en ze eclipseert in dromen
van windstille atmosferen.
CANDIL

Als witgloeiende ooievaar
pikt ze vanuit haar nest
naar massieve schaduwen,
en huiverend verschijnt ze
in de ronde ogen
van het dode zigeunerkind.

que grave me(hta
la lIama del tand!!'
IÛfI

Como un faqulr IndlO

mlra su entraiia de oro
y se echpsa MJiiando

atmósferas

Sin

Vlento

CJgueilamcandescente
ptcadesdesu nldo

a las sombras maclzas.
y se asoma temblando
a los OJOS redondos
del gll.lnlilo mueno
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(Vertaling Dolf VerspooT)

Kindertijd en dood *

Op zoek naar mijn kindertijd, God nog toe,
ben ik rotte sinaasappels gaan eten, oud papier, uitgewoonde
duivetillen,
en toen ontdekte ik onderin de put mijn kinderlijkje
door ratten opgevreten, onder dossen haar afgeknipt van de
gekken.
Mijn matrozenpakje
was niet doordrenkt met walvistraan
maar had het kwetsbaar eeuwige van foto's.
Verdronken, goed en wel verdronken, slaap kindje slaap
kindje gevloerd op school en door de wals der gewonde roos,
confuus van het sombere gloren van dons op de dijen,
confuus van de man in je, links pruimend op tabak.
Ik hoor een dorre rivier vol conservenblikken
waar de riolen in uitzingen en bebloede hemden uitbraken,
rivier van rottende katten die bloemkronen nadoen en anemonen
om de maan te misleiden dat die ze komt koesteren.
Hier heel alleen met mij verdronkene.
Hier heel alleen in tocht uit koude mossen en blikken deksels.
Hier heel alleen zie ik dat voor mij de deur is dichtgedaan.
Ze hebben de deur voor mij dichtgedaan en er is een groep doden
aan het schijfschieten, en nog een groep doden
in de keuken op zoek naar schillen van meloen
en eenzaam een blauwe onverklaarbare dode
op zoek naar mij de trappen op, en die in de put graait,
terwijl de sterren het slotgat der kathedralen opvullen met as
en iedereen ineens in kinderkleertjes blijft.
INFANCIA Y MUERTE
Para buscar mi mfancla, IDIOS miol,
camf DlU'aDJU POdfldas, papeles VleJOS, palomare5
(vaci05.
\ encontré lD.1 cuerpeclto (:Offildo por lu raID
en el rondo del alJlhe con lü c:abeller," de los 1DC05

MI tra,e de mannero
no estaba empapado cao el acelte de IIis ballenas
pero tenÎa la eternlelaei vulnerable de las fotojiraful5
Ahojiado, SI blen aho(Eado. duerme hilito 7::~erme

Nb\ovenClclo en el coleglo v en el vals de larosahenda
uombrado con el .lba oscura del veDa sobre
(los muslos.
uombrado con su proplo hombre que mastlCaba
(tabaco en su costado SJD.lestro
0.., UIl. rio seeD lleno de latas de conserva
doode cantan las alcantanUas y arrolan Ju camllU

(Ilenude ...,...
Un tk> de gatos podndos que (mgen ccrolu
Iyanérnonu
para enganar a la luna y que se .poye dulcemente
Aqui solo con nu ahopdo

(en

ello~

Aqu{ solo con la bnsa de musaos fdos v tapaderas
(de ho,.lau
Aqui solo vee que ya me haD. cerrado la puerta
Me ban ctrrado I, puert. y ba, un grupo de muertos
que Juega al tiro al blanco., Otro grupo de muertos
que hw,. por la (ocma lal cûcaras de melón.
, un solttano, uul. lOexphcable muerto
CJle me busca por las esca1eras. que mete la maDCMi

[en el.IJIM
rruentras los astros lleoan de cemza lu cerraduru

[de las catedrales
v las genres se quedan de pronto con todos los mJes
[pequetl.os

• Het sleutelgedicht tot de cyclus Poeta en Nueva Vork, 1929, niet meegebundeld vanwege de autoblO·
grafische inslag. In enkele overgeleverde versIes ontbreela de onmIsbare slotregel Voor de context van de bundel
(Nederlandse verlll.lIng in voorbereiding) diende Lorca's trtelvariant Het New Vork in de dichter, en
het oeuvre van AllCe MILIer, met name Das Drama des begabten Kindes. (D V)
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Op zoek naar mijn kindertijd, God nog toe,
ben ik leeggeknepen citroenen gaan eten, stalvloeren, verschoten
kranten,
maar mijn kindertijd bleek een rat, weggeglipt door een hele
donkere tuin,
een rat met tussen zijn tandjes een doodkist van goud,
op een huls van piano's af, fel door de maan bestookt.
Pua buscar oc' ufaoc"a, ‚D'oa mío',
comí Iunones os loados, establos. pendduos
[march'to
fassoso era una rata que hula por un "dis'
[os urisnπο
ν que llevaba un anda de oro entre sus doosoo
[dem πυros

poro o"

1
De cogida en het sterven *
Aanvang om vijf uur vandaag.
Pal was het vijf uur vandaag.
Een kind bracht het witte laken
aanvang om vUuur vandaag.
De kalk stond klaar in een mand
aanvang om vuur vandaag.
En sterven rondom, enkel sterven
aanvang om vj uur vandaag.
Wind waait de watten uiteen
aanvang om vijf uur vandaag.
Zuurstof sproeit nikkel en glas
aanvang om v41 uur vandaag.
Nu worstelt duif tegen luipaard
aanvang om vjf uur vandaag.
Dij tegen hoorn desolaat
aanvang om v{,if uur vandaag.

LLANTO POR
IGNACIO SANCHEZ MEJIAS

LA COGIDA Y LA MUERTE

Α

las orno de la codo
Ecco las '""5 en pucci de Ι. codo
U" mdo 'ociO la bIcoca odbaac
α h' 'so dc m 'codo
Una olp000la dc 'cl ya p00000'da
α lao ππrο de la cacao
Lo dorn" na muεrιε y odIo 'ou0000
α lao orno ae io rmee
EI "oo'000 lood los algsdοnes
a lao ππrο 'lo ιο ‚ado
Υ o' dodo κmδεα πιτlαl y "quoI
. loo cosco d< 1α ιπde
Ya lad'ao 4 p.loo'a y el kopardo
'ro
l ειπ do la larde
υπ m®Ιο coo υπ acta dsmlada
a m osco do la 'codo

1

' De eerste twee zangen van het requiem 'Llanto por Ignacio Sdnch&z Meias', erudiet, kunstminnaar, auteur
en torero, uit 1935.
De `cogida': de hoornstoot van de stier.
Zangen 3 en 4 pan dit requiem staan afzonderlijk τn de bundel `Gedichten' van Lorca, vertalingen Dolf
Verspoor, Meulenhoff 1985.
Het geheel van Lorca's Llanto verschijnt volgend jaar 'n de serie 'Aster' bij Athenaeum-Polak & van
Gsmnep. (D. V.)
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Een bonzen in bassen begon
aanvang om vijf uur vandaag.
Een luiden van walm en arseen
aanvang om vijf uur vandaag.
Groepen van zwijgen op straat
aanvang om vijf uur vandaag.
En enkel de stier hoog het hart!
aanvang om vijf uur vandaag!
Toen het sneeuwen de zweet uitbrak
aanvang om vijf uur vandaag,
en jodium de plaza besloeg
aanvang om vijf uur vandaag,
deed de dood in de wonde zijn eitjes
aanvang om vijf uur vandaag.
Aanvang om vijf uur vandaag.
Pal was het vijf uur vandaag.
Het bed is een wielende lijkkist
aanvang om vijf uur vandaag.

In zijn oor klinken knekel en fluit
aanvang om vijf uur vandaag.

De stier brult voort door zijn hoofd
aanvang om vijf uur vandaag.

De kamer schift kleuren uit doodsnood
aanvang om vijf uur vandaag.

Van ver sluipt het koudvuur aan
aanvang om vijf uur vandaag.

Trompetlis in liezen groen
aanvang om vijf uur vandaag.
De wonden laaiden als zonnen
aanvang om vijf uur vandaag.
En het volk brak de ramen uiteen
aanvang om vijf uur vandaag.
Aanvang om vijf uur vandaag.
Angstaanjagende vijf uur vandaag!
Alom de wijzers pal op vijf uur!
Slagschaduwkant om vijf uur vandaag!

169

ComellZlfOD los

lOneS del bordón
de /4 tarde
Las campanas de afSl!:alco y el hUlllo
IJ IGJ CltICO de Ia tarde
En las esqulnas grupos de sdenclo
IJ /ar CIlteo dl' la fQTde
jY el lOCO solo oora7.Ón aroba l
IJ /ar a1lCO ik kI tarde
Cuando el sudor de nJeve fué llegando
a IDSCInCO de Ia tarde.
cuando la plaza se CUb\ló de yodo
IJ las "mco de la ltutJe.
IJ ltll CIltCO

la muerte puso huevos en la herma
/J

las Clnco de lil ttude

A hu

"lnOO

de la rIJTde

A las

Cl1l(:O

en pun/a de la I/lrde

Un alaud con ruedases la cam ...
IJ 1Q3 clnca de Ia tarde
Huesos y flautas suenan en su mdo
IJ llu WICO de la rarde
El tor<:> ya mUlla por Su frente
IJ lar CltlCO de Ia tarde
El cuaTta se lOsaba de agooia
IJ las CI/'K:Q de Ia tarde
A la IeJos ya vlene la gangrena
/J

IIlS cmco de la ,orde

Trompa de lino por las verdes Ingles
1Q3 Clnt"O de Ia lorde
Las hendas quemaban como soles

IJ
IJ

IDS cu/code /a rarde.

rel genilO rompta las ventanas
las (/nco de /0 tarde
A las ÇlfJCO de la tarde
,Ay qué tembles ClOCO de la tardel
,Eran las cmco en todos los reloresl
,Eran las CIOCO en sombra de la tardel

IJ

2

Het uitstromende bloed
Ik wil niet, ik wil het niet zien!
Hier moet de maan ontboden.
Ik wil het bloed niet zien.
Ignacio's — op de bodem.
Ik wil niet, ik wil het niet zien!
De maan wijd en zijd open.
Stil paard de wolkenbanken.
Grauw de arena in dromen,
treurwilgen voor de planken.
Ik wil niet, ik wil het niet zien!
Mijn geheugen geblakerd.
Waarschuw de weerloos kleine
blankheid van de jasmijnen!
Ik wil niet, ik wil het niet zien!

LA SANGRE DERRAMADA
ι Qua πο quiero verla

Oerwerelds blanke koe
likte met droeve tong
haar muil schoon van het bloed
dat daar het zand doordrong.
En beide Guisando-stieren,
tussen sterven en steen,
loeiden het uit gelijk eeuwen
op aarde allengs beu ter been.
Nee,
ik wil niet, ik wil het niet zien!
De rijen omhoog klimt Ignacio
met heel zijn dood beladen.

1 70

DW1e a la Iura que venga.
que ri quiero ver Ia sangre
de Ignacio subre Ia asra

~Que no q

no verla'

La lona de pan en par
Caballo de eubea quinnaa.
del sueño
cou
πα ταυαεeτ ¢πιτlar bereunan
~Quc co gmeru reala'
Que
recuerde τε quema
, Ανι ád los lαvniπes
cor su blancura peuueña ~

~Que πο quiero nurIa '
La care del ν,ηo mυndn
pasaba su triare largua
sobre υπ Λαιεσ de ταπgπα
derramados an la arree,
y lus toros de Gacaardo.
caaimurnra y εasi piedra.
mugIera' creato dur agila
hartos de pisan la 'annes
Νο
iIan πο quien" carla '

Por las gradar sube Ignacio
oda su muerte a εuesιas

ion

Het dageraden zoekt hij,
er is geen dageraden.
Hij zoekt zijn vast profiel
en doolt verward in dromen,
zoekt zijn lichaam viriel
en voelt zijn bloed heenstromen.
Zwijg! Ik kan het niet aan!
Niet guds op gudsen voelen
die zwakker keer op keer
tribunes overspoelen
met spattend mozaïek
over fluweel en leer
van een dorstend publiek.
Wie tart mij op te staan?
Zwijg! Ik kan het niet aan!
Niet sloten zich zijn ngen,
de hoorn pal voor zijn blik,
maar de Moeders der Schrik
hadden het hoofd bewogen.
En alom door de stallen
kwam een geheime taal
tot hemelstieren schallen
uit hoeders van misten vaal.

*
Nooit werd Sevilla's rijk
een groter vorst gewaar:
geen zwaard zijn zwaard gelijk,
geen hart zo innig waar.
Als een bergstroom van leeuwen
zijn kracht in dadendrang
en als een tors van marmer
zijn wijze zelfbedwang.
Van andalusisch Rome
gloorde zijn hoofd in goud
met lachen uit aromen
van inzicht en van zout.
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Buscaba el amaoecer,
y el amanecer no era
Busca su perfJl seguro,
y el sueno lodesonenta
Buscaba su hermosocuerpo
yenconlfÓsusangreabJerta
INo me dlgálS que la vea l
No qUlero senttr el chorrn
cada vez eon menos fuena.
ese chorra que JiumJna
lostendldos y se vuelca
5Obrelapanayelcuero
de muchedumbre sedlcnta

I QUlén me goJa que me asome!
INome dlgálS que la ~a'

No se cerraron sus 0Jos
euando VIÓ los cuernas cerca.
perolasmadreslembles
levantaronlacabeza
Yatravésdelasganaderfas,
hubo un alTC de voces secretas
que gntaban a tOf os celestes,
mayorales de pd,bda nlebla

No hubo prlnape en SevlUa
que comparánele pucda.
m espada como IU espada
m coru6n fao de veras
Como UD rio de kones
IU maravlUosafuerza,
y eomo ua torso de mármol
IU dlbu]ada prudencIa
Alre de Romaandaluza

Ie doraba la cabeu
doodt su nsa era un nardo
desalydcmtehgencla

Torero groot in de plaza!
Berglander groot in de bergen!
Zo zachtaardig met korenaren!
Zo onstuimig met ruitersporen!
Zo mild met de morgendauw!
Zo flitsend in de feria!
Zo schrap onder de uiterste
banderillas van duisternis!
Maar hij slaapt al, oneindige slaap.
En met feilloze vingertoppen
doen mossen en grassen al open
de bloem van zijn schedelkap.
En zijn bloed komt al zingend naar voren,
zingt door weiland en zoutmoeras,
sijpelt zielloos langs kleumende horens,
door nevels op wankele tast,
en stotend op duizenden hoeven
komt het stollen in éen poel van sterven
uit een tong al trager en droever
de Guadalquivir langs van de sterren.
O witte muur van Spanje!
O zwarte stier van kwaal!
O zwaar bloed van Ignacio!
Hartslag van nachtegaal!

,Qυt grao torero en I" plais'
gran serrano en ω "'erra'
,Qué blando 'oa la" "pigra'
Q'rY duro con las pirol""'
Ond rio io' ε ι rocio'
,Ø desi barre eπ Ir [εrιαι
‚Ou' tremendo oli' lar úlbmas
bandenllas de υmeble'

‚Orla

Nee,
ík wil niet, ik wil het niet zien!
Er is geen kelk voor die het houden kan,
er is geen zwaluw voor om het te drinken,
er is geen rijp voor die het koelen kan,
er is geen vloed van lelies voor, geen zang,
geen glas om zilver daarboven te blinken.
Nee,
ik wil niet, ik wil het niet zien!
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Pero ya duerme arr' er»
Y" los musgos y la hierba
„beer oor' dedos seguros
ι. σο, de su 'mauna
Y au sasser y" irene '"errando
"""lardo pur marreras y perdre"".
embalando poe euemos atendos.
iaoil"edo αιπ alma Ø la niebla.
Oopeoaudi 'oa m'les de perdras

mimo
,
per" (ιmαι
π lrυπ chum de "guida
Ggµ
lauro al Oosdalqu'oe de l"" smrell""
,Oh blanco muro de Eapa&a'
,Oh negro rolo de peu"'
Oh .agre dura de Igoacro
, Ob muschIo de sua rea""'
No
Que πο qareno mila'
Que πο bay "Ira qae la correas".
que πο hay gOloadOrnaa que se la beban,
no bay escamha de loo que la eifern.
ro hay cao" π ι diluo'o de "arueras,
πο hay cristal que la ucla de plaIs
No
‚‚Y000qu'ee000rla' '

Pauze
Angel González*
(Vertaling johanna Vuyk-Bosdriesz)

Hier eindigt de geschiedenis niet.
Dit is alleen
een kleine pauze om ons rust te gunnen.
..
Ia
D e spannIng
IS zo groot,
:.~ :!t~~
de emotie die de plot opwekt is zo intens,
~ :r:: e:u~=:~~ la trama es tan
dat wij all en,
~:7la~:' y aetores, aeróbatu
dansers, acteurs en acrobaten
!rr~=:PÛblJeO,
la
en hooggeëerd publiek,
!I~~~=t~:e
mle:'tru los mllslcos B1lnan lUI viollnes
dankbaar zijn voor
~~::!=ashr~~~;asv1~~preIUd1abanmuerte,
· d
h et b estand d at de pauze p 1eegt te b Ie
en,
~';:'::~"~mu"'~d..n~I"M~
en met vreugde
~:ó:r!.tclónyelnombre
la b1zo
constateren dat het alles leugens waren,
:::::la
terwijl de strijkers hun violen stemmen.
::!::"~;:~=·':::dU".
Tot nu toe zagen wij
een aantal snelle scènes als voorspel van de dood,
wij kennen het gezicht van zekere personages
en weten
iets dat zelfs velen van hen onbekend is:
de drijfveer
voor het verraad en de naam
van wie het pleegde.
Niets definitiefs is nog gebeurd,
maar
de wanhoop is helder
getekend, en de vertolkers
trachten de strengheid van het lot te ontwijken
door
'
te veel warmte te leggen in hun exuberante
No acaba aqUl

h1storia

pauaa para que descansemos

intensa,

c:onvenclonal tregua del entreacto,
todo era mentIra,

eonOCeDl08 el roatro <ie elertos personajes

de quten

détln1Uvo """"" _
....
desesperaelón estA nlt1damente

ponlendo

• Angel González, geb 1925, Oviedo, González gelooft in een ethische, sociale poezie, gedragen door morele overtuiging 'Ik probeer met een bepaald soort dichtkunst te verdedigen op grond van het onderwerp, en
evenmin de onderwerpen te beperken; maar ,k verzet mij tegen degenen die alles UIt het gedicht wlllen bannen dat daar nog geen door de traditie bepaalde plaats heeft verworven, ' schr'Jft hij in 1963, In eenvoud'ge,
alledaagse taal probeert h'J zijn kntiek en bezorgdheid te uiten
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gebaren, te veel karmijn in hun gemaakte
glimlach,
waardoor zij — dat is duidelijk — hun lafheid
verhullen, de vrees
die bepaalt
hoe zij op het toneel bewegen.
Al die
moνimteots el e.cm.rta
inefficiënte en kronkelige dialogen
dialoges
ι
die gisteren betreffen, een tijd die
i
voorbij is,
mete
voltooien desondanks
ta Clore
υ Ν παι ιο rvetm ~
het verbrokkelde beeld dat ons
amor
voor ogen staat, en misschien
verklaren zij later veel dingen, zijn zij
de sleutel die aan het eind de rechtvaardiging is
voor alles.
Laat ons ook niet vergeten
de woorden van liefde bij de vijver,
het vertrokken gelaat, de razernij
waarmee iemand zei:
'Nee',
kijkend naar de hemel,
en de verrassing gewekt door
de ongure tuinman als hij meldt:
`Het regent, heren,
het regent nog steeds.'
Maar misschien is het te vroeg om te gissen;
laten we zien
hoe de intrige zich ontvouwt,
elm,
hoe zij die moeten sterven weer op adem komen,
9s pØυee
en laat ons bedenken,
e
als het drama vervolgd wordt en de smart
een
coolaØ.
die geveinsd is
waarachtig wordt in ons hart,
ει
dat er niets aan te doen is, dat het nabij is
eet'
het einde dat wij bij voorbaat vrezen,
r
eet'
ed
dat het avontuur zal eindigen, het staat vast,
zoals het eindigen moet, zoals geschreven staat,
zoals onvermijdelijk moet gebeuren.
que dlrtge

eet

Aquellos

InefIcaces ι tortumne
retlrltodose ι ayer,
υπ tiempo
do.
eompletm, ele embergo,
el panorama roto que4pemm
oeptrpα ι aeaeo
eαpllquea luego moItai eneas,
que
υe
todo
NO oivldems tampØ
lao palabras de
junto al eetapque,
el amie δαmυ4Θ∆ο, m vloieatle
roo que alguIen 011o

mtraadp Υ tltlq
lt corporea
ι tulip jardinero eo.am mØ
eLlurro, eepurs,
ηυενe todaslâ
Pero talion
pronto paro heuer
delemue
que 1ι tramoya co prepare,
que loe que ban δε morte recuperen ea ιustq
ι Beneemea
υ πασ
drame pratlga 1 ει dolor
τmumο
welra verdadero ea uuerás nueaam".
que nuda puede hareree, que
petimo
el følt que tomemos" mtemφo,
que la aimtuca ar., tin duda,
amo debe araber, tame
tiretto,
ramo ee øerlmble que me .
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Veertien gedichten
Jorge Guillén *
(Vertaling Peter Verstegen)

Verlossing door het voorjaar

Je bent zo thuis in je eigen
Naaktheid, je bent
Tussen licht en lucht
Zuiver element.

SALVACIÓN DE LA PRIMAVERA

AJustalhalasob
Desnudez de tu

ruerpo,

Entre el arrey IalU2:
Ercspuro dcmenro

Je bént! En je bent zo naakt,
Zo simpel, zo duurzaam bestaande
Dat de wereld zich weer vertoont
Als onweerstaanbare fabel.

IEresl Y tan dcsnuck,
Tm conMu:>, tanslrnplc
Quc cl mundo vudvc a ser

HbularrreSJSoble
En toma, forma a fanna,
Los obJ':tos d':mos
Apneem Ywn
ProdlglOs. y na migtcos

De dagelijkse dingen rondom
Verschijnen voor mijn ogen,
Vorm voor vorm. En het zijn
Wonderen,onbetoverd .
• Jorge Cuillén (1893-1984) debuteerde zn 1928 met de bundel 'Cántico' (Hymne), die bij herdruk steeds
omvangrijker werd. De definztleve versie, met 334 gedichten, verscheen in 1950 (Buenos Ams). ZZJn volgende drie bundels kregen de verzameltitel 'Clamor '(Klacht), 1963 (Buenos Aires). Sindsdien schreef hZJ
nog enkele bundels De verzamelde gedichten van CUlllén beslaan een klezne tweedUIzend pagzna 's
In een recent nummer van EI Pais werd Cuzllén gekarakteriseerd als 'un poeta lirzco-zntelectual " tot lang
na de Burgeroorlog, dze hem zn 1938 dwong tot emIgreren, zlJas hZJ een hartstochtelijk vitalIst, zZJn 'Cántico' zou men kunnen zien als een werelds pendant van het 'Cántlco espmtual' van de door hem zeer bewonderde San Juan de la Cruz 'Clamor ' markeert Cuilléns ontwikkelzng naar scepsis en pessImistIsch
realisme.
AI voor de Burgeroorlog doceerde Cuillén Spaanse letleren zn Murcia, Qxford en Sevzlla, na '38 bekleedde
hij professoraten in de vs en MexIco. In 1977 is hij teruggekeerd naar Spanje
De h,er opgenomen selectie uzt Cuilléns poëZie geift zowel voorbeelden van zijn vorznvaste gedIchten ('décimas' ~ 'tienregels ' en sonnetten) als van vrij'e verzen en poëzie m de asssonerende tradItie De eerste negen gedichten komen uzt 'Cántlco' (van de cyclus 'Salvaclón de la Pmnavera' IS alleen het eerste en het laatste
gedIcht vertaald), de volgende drie uit 'Clamor', de twee laatste uit latere bundels. De volgorde IS chronologIsch
Hoewel Lorca algemeen wordt gezien als de grootste Spaanse dichter van deze eeuw, IS er een flmke mmderhezd die deze eretItel zou willen reserveren voor Jorge Cuzllén. Zie ook de rubriek Essay
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Vreugden ontaantastbaar,
Van de zon niet te scheiden,
Door een glazen ruit
Stromen de bewijzen

Incorrupobks dKhas,

Del sol mdJsolubles,
A mvésdc uncrutal
L:..evJ.deno.adtfunde

Con todo el esplendor
Seguro cnastt'O oerto
Mmlcómoestahon
March:tporesoJCldos

Met al de zekere pracht
Van een vaste ster.
Zie hoe dit uur verstrijkt
In die hemelsfeer .

9

Jij, jij, jij, mijn constant
Onpeilbaar voorjaar,
Mijn rivier van intens
Nieuw leven en avontuur!

iTu,tû,tU,mllncesante

Pnmaven. profunda,
MI do de verdor
Agudo y a.ventura l
ÎTu, ventan.a a. 10 dlHano
Desenlaa:deauron.,

Jij, venster op het transparante:
Dageraads goede afloop,
Die de dag modelleert:
Middaguur in zijn roos,

Moddaalm del dia
MedJ.odiacn su rou.
Tranquilldaddelumhre
SlCSta

del honronte,

Lumbrescn lucha.yooro
Porucntc eontra noche,
Conrtelao6n de I1lmpo,

Fabulosa, pteClsa,
T rémula krmosamcntc,
Uruvenal y nili. 1

Sereniteit van vuurgloed:
Siësta van horizon,
Lichtstralen in strijd en in koor:
Nacht contra dalende zon,
Sterrenhemel op 't land,
Sprookjesachtig, exact,
Een bibberende pracht,
Van mij en van het al!
Jij méér nog: jij zoals
Jij, zonder woorden compleet
Eigen, in je naaktheid
Uniek, jij, jij alleen!
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iTu más aûn tû como
Tû, sm palahns toch

Smgular, cksnudcz
Üruca,tU,tûsola'

Volmaaktheid
Gekromd staat het firmament
Compact blauw over de dag.
Twaalf uur in de middag, moment
Van afgeronde pracht.
Alles is koepel - als spil
Rust de roos, die zelf niets wil,
Zich voegt naar een zon op 't heetst.
En het heden is zo sterk zichzelf
Dat de voet al gaand iets beseft
Van de gaafheid van de planeet.

PERFECCIÓN

Qu~curvodfirm.am.ento.
Cornpactouul,soweldfa
Es el redondcanuento
Ddesplendor mcd..oclli
Toclo es cUpula Rcpou,
Centra! sm qucrer, la ros.a,
A. un sol en cerut sUjeU
Ytmtosedadpre:sente
Que el pit cammantc $lenlC
U rntegruhd del planeta

CAMPOSANTO

Yacente alolu, no esd afugufo, no ad Pres<),
PaCIficadoal fin entrencrraymis uern,

Kerkhof

EI esqudero sm angmw-, a saks hueso
Descanse en pa, sm nosotros, haJo

Due5tra

guern

Hij rust alleen, is niet verdrietig, niet gevangen,
Hij vond eindelijk vrede tussen grond en grond,
Skelet van enkel bot, zonder angstige spanning.
Rust onder onze strijd in vrede, zonder ons!

AMOR DORMIDO

Dormw, lOl brazos me ten<hstc y por sorpresa
Rodeaste nu msomruo I A.partalm ;os{
La noche desvelada, baJo la luna pr=.'

De liefste slapend

Tu sonar me envoivia, soiU.do me scnti

Je sliep, en sloeg opeens je armen om mij heen,
Omhelsde mijn insomnia. Verjoeg je zo
De slapeloze nacht, onder de starre maan?
Je droom omhulde mij, ik voelde mij gedroomd.
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Ik sluit de ogen
U ne rose dans les ténèbres
Mallarmé

Ik sluit de ogen en het donker zegt
Dat het geen donker is, dat het de nacht
Flonkeren doet, en het geflonker zegt
De bron te zijn van feestgedruis dat wacht.

CIERRO LOS OJOS
me adVlene
WlOS destdlos
Crerro lo~ oJos y cl oegt'or me adVlene
Que no es negror, y alumbn WlOS destdlos
Pan

darme a meender que sf 50n cUos

El fondo en alg=a de b suene,

Nachtelijk raadsel, reeds met zoveel kracht
Dat het zijn zegels voor mijn ogen slecht
En uit de afgrond weergaloze pracht
Weet op te delven die de dood bevecht.

Incógrua.nocturru.ya UIl fucne
Que conSlgue mte mI romper SII5 sellos
Y sacar del. ablSmo los mb bellos
Resplaruloreshosttlesammuene

Crerro los oJos Y pcmste un mundo
Grande que me dc:sl.umbn .ui. vado
De su profundJdad tumukuosa
MI eemdumbre en k nmebla fundo,

Ik sluit de ogen. En een wereld blijft,
Zo groot dat het mij duizelt, maar bevrijd
Van 's werelds woelige onpeilbaarheid.

Tenebroso cl reLi.m~o es mis mlo,
En 10 negrose yergue basta um rosa

Op duisternis bouw ik mijn zekerheid,
In donker is de bliksem meer van mij;
Zie hoe uit nacht zwart zelfs een roos verrijst.
PREFERlDA A VENUS

De las ondas.
Tennmante peru! entte espumas sm forma,

Beter dan Venus

Imp~

Sutg(' - kJos .u ~U:La -Ia scdUCCl6n manna

ISalve.tU

Uit de golven
Afgerond profiel in het schuim zonder vorm,

Que de la nern

VlCllCS ~ra

ser en

10

azul

Nodeidad

Soiiada

mlO

cuerpode proruglO rea.l r

Nadadora
Feltz va regilindo danudez a las ondas

Komt gerezen Ver van haar land - verleidelijkheid van de zee.
Ik groet jou
Die van het land bent gekomen om in het blauw
Geen gewaande
Godin te zijn maar wonderbaarlijk echt lichaam!

Zo onthaalt de
Zwemster blijmoedig op haar naaktheid het water.
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De tuinen
Tijd die de diepte zoekt: hij is in tuinen.
Zie hoe hij landt. Dan hoe hij dieper gaat.
Nu is zijn kern van jou. Doorschijnend licht
Van vele middagen, voorgoed tesamen!
Je vroegste jeugd, nu fabel met fonteinen.

LOS }ARDINliS

Tlemp!lenprofundidad edeaprd!ms
Muac6mJa.epa8 V... abonda
Va el tu}'O 111 lIIIaIor 1Qu6 trupUCIl(;Ja
DcIlllld. . . . puallmlpreJunw t
SI. til lIIIkz. J1I &buJa de fuenlel

De vrienden *
Vrienden. Verder niemand. De rest is jungle.
Menselijk, vrij, in kalme ledigheid!
Een liefde die geen eed doet, niets belooft,
Verzamelt mannen in de buitenlucht
Die daarmee overleven kunnen. Woorden
Willen ze, enkel woorden, en een oever:
Die groene bochten in het klare groen,
Zo kalm, zo overal, van de rivier.
Hoe zullen ze verglijden op de uren:
De vrije tijd, de ziel, de kostbaarheden!
LOS AMIGOS

Amtglls NadJe mh El n:sro es RIn

,HumanJls. librel, lCl1t:ameae oaJISOS'
Un amllr que lUl Jura ru pmmeII:
Rcaad .. 1IDOI.bombra en cl ;ure,
Coa el :we..J.riDcIP1e Pal..bras
Qaaeb. 1610 pa1a1M:. Juni Ilnl6.
&ol rccodas wnIa &catc al V(irde

"""'_p<aloklrln
IC6mo mbal.da.1Ol.e las horas
La vacacuta. el aJ-. las tcsoros 1

• Guillén schreef 'De vrienden' aan het begin van de Burgeroorlog, in Sevilla.
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Het zou er niets toe doen
- Kennis is groot! Maar krijgt door
Ons tevéél ervan zo'n intensiteit
Dat in hoogste onzekerheid
De Aarde ronddraait. - Daarvoor
Ben ik, geef ik toe, niet geboren.
Het spel der experts gaat te ver
En bevalt de leek niet meer.
Stel dat een calamiteit
De planeet naar de ondergang leidt,
Wat deed dat ertoe? - Geen zier.

Het voorbijgaan

NADA IMPORTARIA NADA

- IGrande el aberl NOCItrO cnao
Va alzandotalespeaura

Qae

-.-tIC

_gun.

Gul la Txm. - Coaf&ao
QaellOllldpuaao

TlDdoctaesyalaJll8&lb.
Qqe .J. mdocto DO Ie agrada.
-Tot:II .CDlIII.cuac:lJsmo
PCRCMIICelauo

DUIDIO.

,hapoctufa, - No. Dada

DEL TRASCURSO

Ik kijk terug op de vervlogen jaren,
En zo verdiepen zich de perspectieven
Dat de onscherpe beelden op mijn spiegels
Uit hun contouren amper leven baren.
En toch blijven er steenzwaluwen waren
Om torens heen, en mijn contemplatieve
Kindertijd zet zich voort waar zij hoog vliegen.
Een goede wijn geeft nu mijn oude gaarde.
'k Voorspel niet dat het goed zal gaan of slecht.
Het heden is mijn houvast, en hoewel
Ik weet wat 'k weet, ik leef nog even fel.
Een toekomst blijft mij onderwijl voor ogen
Die zich geleidelijk aan mij onthecht,
Die moeizamer zal zijn, kariger, brozer.
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M..ro haaa atrU, haal Jo. .... J.:tos.
Y.emeahondatlDCa~

Que del ccmCIn apaw apc_
la .......... tobn:IIllSCIpCJOI
Alm neIm. _ cmbIq;o, lol veru::cJos
IIIIlDIDOdcaaulOftlll,yalll.amba

ra- _

DIIa Clllllllmplaava
YalOll"'-. _ _ VIAedoIVlejos
Fonaaa aàena 0 paSlpcra na auguro
Por lIhou. me Ihmco en nu prnente,
Y 1IIDpC.lopl6. nu..sn no wo

Allee los oJOI, nuelltfll, el fatum
Sc me adelpz:a cIchcadamaa.
Mb dlficJ.. m6s fr'p, ... acuo

De moordenaar van de planeet
Eén kon die moordenaar zijn. Misschien dat hij nu
droomt van die grootse ontknoping die een heel
radicaal instinct uit het innerlijk van het meest
illustere beest zou bevredigen,
het beest dat een enkele maal weet op te stijgen
tot menselijk niveau. Het Opperst Huwelijk zou worden
voltrokken: dat van doodsdrift met apocalyps.
- Ik heb je lief, ik verwoest je, mijn planeet!
Onze moordenaar is uiteraard niet de vleesgeworden
Duivel, niet het Kwaad in eigen persoon. Juist middelmatig.
En vulgair zoals iedereen in zijn uren van televisie,
van pornografie. Wreed?
Wreed in aanleg misschien. Goed gekleed. Een heer.
En technocraat. Van de ambtenarij, de politiek, de oorlog?
Een subaltern technocraat met plichten in bureaus, in
overheidskantoren.
En zo, gemasseerd met abstracties, gevoed met papier
en cijfers, gedwee onderworpen aan fictie zonder
fantasie, doof voor ironie, stort de man zich
in onwerkelijkheid, in zijn onwerkelijkheid.
El .,,"DO del pLmeta
Algwrn podfia ser estt: ast:Slno Tal vcz se halla
ahora SOiiando con el desenlaçe gnuuhoso que
sabsfarii un mSMto muy radICal desde la tnuafia
de la más !lustre de las bcSI13.S.
Esa bcstla que algunas vcces conSlgue

trepar basta

un mvd humano EI Sumo DespOSOIlO podria
consuOlarsc mSUnto de muCJ"tc con apocahpsis.
-ITc qwero, tc dcstruyo, m:t planclal
Nuestro ase5lno no cs, pur supucsto, el DemonlO
encarnado Ol el Mal cn persona McdKlCrc, cso si
Y vulgM como todo cl mundo a sus horas de Idcvm6n,

de pornografia. ICrud ~
Crud cn potência acaso. Blen vaudo Un stoor
Y técmco l De burocraaa, de politica, de guura ~
Vn t&:mco subalterno con dcbcres en dcspachos, cn
edJliclos 06claks
ASI, ama~do con abstracclOncs. nutrKio de papel

y de numero, sUJeto dócllmcnk a la 6cCJ6n sm
Imagmacl6n, sorda a la lfOnI.a, el hombrc st hunde
en Irrcahdad, cn su lfreahdad
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Een leegte. En opeens, aan de rand van die leegte,
de macht. Conclusie: als de macht eens binnendrong
in die leegte, als de leegte versmolt met de macht! De
hand van de middelmatige man aan de Hefboom.
De macht, die veel sterker is dan de grootste machthebbers,
speelt utopie, speelt kruistocht, ontsteekt fakkels
tussen piramiden van commercie. En als de atomen
hun natuurkundige razernij eens ontketenden?
Aan uitvluchten nooit gebrek. Een neergehaald vliegtuig,
een geschonden grens, de eer van ... De eer?
De eer van het vaderland. Oh vrijheid, oh samenleving!
Allen sluiten de ogen. Dan de ramp.
Planetaire zelfmoord, zuiverheid van niet zijn. Of
uit haat. En als experiment. De mens heeft altijd
elke bovenmenselijke of onmenselijke mogelijkheid
in daden omgezet: een soort bestemming.
De bommen zijn er en wachten op hun vervulling.
De middelen wegen zwaarder dan het doel. En jij, middelmatige
moordenaar tot de hoogste macht, versla jij
al onze goden tezamen?

Un vacW. Y de promo, al bordc de cse vado
el podcr. ConclUS16n: [11 el poder 1I1vadiCIa cse
vaclo, SI el vaclo se fundtcsc con el podcrl La
mano del mediocre JObre la Maruvela.
El podcr, muchn mis foute q~ los mis potentes,
Jucga a la uropîa, a la cruzada. alumbra antorchas
mtre plt6.mul.es de negoaO$ cY st los átomos
dcsencadenaran su clmtffico furor?
Nunca falWl pretextO$ Un avt6n dembado,
una frontcra vlOlada, el hooOl" de .. ~ El honor?
El honor dd pak IOh hbcrtad, oh com.wud.ad!
TodO$ acrran los OJos Y la catástrofc
SwcldlO planctano, pureza del no 5et. 0 por
odlO. Y coma cxperunento Los hombrcs han
converndo en acto Slempre toda sobrehumana
o mhumana pos!bthdacL una espeac de desuno
Las bombas están ahl y aguardan su plcnltud.
Los medIOS pesan más que los nnes. Y tUt medJOCtt
aseSlno en potencIa mU:ima, cvcncerás a todos
DueslrOS dwscs Juntos ?
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Op TV
TV. Opeens een landje
Met gedrang van mensen, zomaar
Een dag.
Als het oorlog is, is het geen misdaad.
Je ziet een gevangene. Hij wordt
Afgemarcheerd naar de plaats
Waar een groepje soldaten zich opstelt
Dat zonder meer,
dit is iets alledaags,
— Geen vertoning — schiet, fusilleert.
De gestalte van de gevangene
Klapt dubbel, is haast gevallen.
Meteen een reclamespot
Eroverheen.
Betaald geglimlach
Dringt binnen op muziek.
En de gruwel, voor onze ogen,
Van de dood?
Alles op nul-niveau,
Alles getrivialiseerd.
Een chaos, niet van de natuur,
Waarin ons leven verzinkt.
Van welke macht zijn wij,
Onschuldigen, het slachtoffer?

Επ la televιsιón
Tokoo'do De panno oonpo
Confino de goonS. un din
Cualquura
Si εα guerra, no hay cnmm
Se ve a υπ ρπιωηιm Camma
Coo pøu Sonado ιυπα donde

So
ιιgυιια "d'oo
Qui 'o'",

"0'0000d000.
—No 'ay p000p dopa... f'oa'Ia
La Øguaa dal pπvoncιo
5α dobuιga,
"Ida
m<010 υπ mυπεω

lπmιd
SIgo'

10000000.0
Tondo'
h desmúιi
‚Υ α1 hσιιος ama nuestra νuυ,
De Ia mυπιλ
Nrvel ι
Todo Todo se νινπdυαm
Un εαοτ, Υ πο de nssura .
Υα sumngsendo nuεsnσs .du
e D<quE podado ποmυατ,
loocrmes, somos Ιατ vkesmas~

`Verzameld werk'
Al de verzen die ik schreef, de
Strofen die hier samenstromen,
Zijn door de muze ingegeven.
Zij leidt mij, zij gebiedt: `Meekomen.'
`Onstuimige muze?' `Niet zozeer.
Geen Kasteel van Otranto* meer.
Geen boze dromen van de geest.
Maar door het streng gekozen woord,
Stam voor stam, roos voor roos, zo wordt
De tuin geplant die waarde heeft.'
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* The Castle of Otranto,
`gothic novel' van Horace
Walpole (1764).

Twaalf gedichten
Juan Ramón Jiménez *
(Vertaling Elly de Vries-Bovée)

Dageraad

Het aanbreken van de dag
heeft de triestheid van een aankomst per trein
aan een station in niemandsland.
Hoe scherp zijn de geluiden
van een dag die zich voorbij gaand weet.
- 0, mijn leven!

MADRUGADA

El amanccer neoe
esa tnsteza de Ilcgar.
en tren, a una cstacJón quc no es de uno

rOué agnos los rumores
de un dfa quc se sabe pasaJcro
ob Vld. mfal

~

- Amba, con el alba, lIora un nliio -

- Boven, in het ochtendgloren,
huilt een kind. -

* * *

Vlinder van licht
de schoonheid verdwijnt
als ik haar roos benader.

Manposa de luz,
la belleza se va cuando yo Ilego

Corro,

Blind ren ik achter haar aan ...
en vang haar half hier en daar ...

ClCgO,

La medio

Irasclla
aquf y alla

COJO

ISólo qucda ca nu mano
la fonna de su huidal

In mijn hand houd ik slechts
de vorm van haar vlucht!

• Juan RamónJiménez (1881-1958), Duizenden gedichten zij'n uit de pen gevloeid van deze bij' uitstek
esthetische dichter. Zij'n vroege gedichten zijn somber, modernistisch rijk van taal; later worden zij soberder, met korte regels, rijm en ritme worden minder, de geuite gevoelens zijn mystiek getmt. Jiménez trekt
zich terug uit het gewoel van het bestaan; hij zoekt de oneindigheId, de uitemdelljke waarheid vza de poezie, de natuur. 1n 1956 kreeg hij de Nobelprijs voor literatuur.
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Bergopwaarts
Reusachtige amandelboom in bloei,
de blanke kruin in de volle stilte van de maan,
de zwarte stam in de volkomen vrede van de schaduw;
terwijl ik de barre rots bestijg naar jou
lijkt het alsof je je zware stam
diep in mijn vlees laat zinken,
en je met mijn ziel de hemel met sterren bezaait!
CUESTA ARRIBA

*

* *

IINMENSO elmmdro en floe.

Aan de bron van de liefde
oud gesteente tussen hoge rotsen
— een eeuwigdurend rendez-vous
in de rode namiddag kom ik met mijn hart:

bAnca la copi ee el 06ee010 p1000 dala bora,
el tronco negro on la quietud total de la timbra;
ι6πσ, eubt0000 por 1α mua anta α π,
me parere que bovdes tu lt00000
en ω entraBas demi catas,
que silesIAs con ncc alms todo ε1 melol

— Mijn geliefde is slechts het water
dat altijd stroomt en nooit bedriegt
dat altijd stroomt en nooit verandert
dat altijd stroomt en nooit ophoudt.

A la fumte del amor,
perdra aleja entre altra mera
—cita etmna, tarde roja¡.
sean una ml ooraadn.
'—Aft fasta sola su al agita,
que pau stempen Y au rogada,
que pua líempre 1 no cambia,
que pau alampen y ro ababa—.

Nocturne
Waarheen mijn ziel ook zeilt,
wandelt of vliegt, alles, alles
is van haar. Wat een rust
waar dan ook, altijd;
nu op de hoge boeg die het diepe blauw
in twee zilveren helften klieft,
zinkend in de diepte of stijgend naar de hemel!
O, wat is de ziel sereen
wanneer ze, als een
eenzame en reine koningin
haar oneindig rijk heeft ingenomen!
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NOCTURNO

Poe oiQUtaaAQUEat aLaA
eavega, o anda, o vuela, todo, todo
suyo ,Qué tsunguula
m rodas paetts, stamper,
ahora m la proa elm
que abe m dos platas el azul profundo,
bajaudo al fondo o aκeedundσ al h ab,

‚Ob, go' Serena el alma
oouodcashaapodeeado,
cota i oea
solitanat posi,
dass oopseio'nAmmd

Het gedicht

EL POEMA
A
ro de roi' la 'rota,
tiro' 'dr de rocio de la aurora

Ik ruk de struik met de wortel uit,
nog nat van de dauw van de dageraad.

Oh, qué nego de tierna
oloroaa y molada,
qυd ΙΙονια - ιgoé ceguerαi - de lucerοs
eπ mι Γεeπ , eπ mιs οlστι

O, wat een geurige, vochtige
drenking van aarde,
wat een regen — wat een verblinding! — van lichtjes
op mijn gezicht, in mijn ogen!
* * *

Poëzie, dauw
van elke dageraad, kind
van elke nacht; frisse, pure
waarheid van de laatste sterren
over de tere waarheid
van de eerste bloemen!
Dauw, poëzie;
morgenval uit de hemel op de aarde!

POESiA, rodo
de cada strot', bajo
de ceda oraba, fiεκa, paar'
verdad de Isa solaPas 'iII'aoaa.
rarEre la redad altena
de las primersr florøl

Porlo. poenlal
raids roafaosi del meto al mundol

(Adogoer)

ANOCHECIDO, genodta 'robe' ahogan ε1 pueblo.
Loe farolee catrE relatar y sodoheotos,
γ la Irala amudba ramina, con' egua y 'lento.
Viene tm olor α arropo mojedo. Aigrie lucero

surye, νειdαη, nas ov εampaoyιio vtejο.

ΕΙ coehe de W ratto pera Lodosa'

Moguer

bs perme

Al salir ai ramino, se Stettin el roatro Heno
de rana frie Sobre ε1 btuιø oeroeo'arlo,
επ ν robos. liorna' loa alta pIcos negros

De avond valt, grote wolken smoren het dorp.
De lantaarns zijn slaperig en triest,
en de gele maan reist tussen water en wind.
Een geur van vochtig land stijgt op. Een grote ster
duikt groenig op vanachter een oude toren.
De bus van zeven uur komt langs... De honden blaffen...
Bij het uitstappen voel je het volle gezicht
van de koude maan... Over het witte kerkhof
op de heuvel treuren de hoge, zwarte dennen.
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Ik weet niet hoe ik
van de oever van vandaag
op de oever van morgen moet springen.
De rivier voert intussen
werkelijkheid van deze avond
naar zeeën zonder hoop.

Ik .kijk naar het oosten, naar het westen,
ik kijk naar het zuiden en naar het noorden ...
De hele gouden werkelijkheid
die mijn ziel omgaf,
die als een volmaakte hemel
uiteenvalt, in valse stukken.
. " En ik weet niet hoe ik
van de oever van vandaag
op de oever van morgen moet springen.

YO DO ti! cdmo tal_
desde la orilJa de boy
aJaorillademdaDL
BI rio Ie Ueva, mieatru.
IareeJidaddeestaWde.
• mares liD esperuua.

M1ro al orlente. al ponjentc,
DlU'O al sur y miro al none ..
Toda la verdad dorada
quc eerc::aba al a1ma mIa,.
c:uaI. COIl un aeJo oompleto.
se ca. partJe_, falsa.

...vo DO " c6mo sallar
desde Ja oriUa de boy
• Ia onlla de ma6aDa.

* * *
Ik ontbladerde je, als een roos
om je ziel te zien,
en zag haar niet.

TE desbojl!l. como

para verte hl aJma.

tmII

rou.

7 00lavi

Maar alles rondom
- horizons van landen en zeeën alles, tot in het oneindige,
raakte vervuld van een
mateloos sterk aroma.

Mal todo en tomo
-borIzontei de tierras ., de IDal'eI-,
todo, basta el lnfimto,
se cobn6 de WUI esencbI
iDmenaa Y Yiva.

* * *
Ik herinner het me, opeens,
als een geschrokken kind
dat te ver het bos inliep
en terugdenkt aan zijn huis.

Lo J;ECUD.DO, DE noNTO,

o herinnering, dwaze herinnering,
zeurende, praatzieke oude vrouw,
eiland van weeklacht en bangelijkheid.
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como un nliio asumdo
qUUt ha ldo mUf telos. por d bosque
se acuerda de .u casa

,Oh memona., memona
babladon,

neaiL, VICja pesada y

,sla de lIanto y colnrdla r

De definitieve reIS
En ik zal weggaan. En de vogels
blijven zingend achter;
en mijn tuin blijft achter, met zijn groene boom,
en met zijn witte put.
Alle middagen zal de hemel
blauwen vredig zijn;
en zullen de klokken van de klokke toren
luiden zoals nu.
Die van mij hielden, zullen sterven;
en het dorp zal elk jaar anders zijn;
en in die hoek van mijn bloeiende, witte tuin
zal mijn geest dwalen, vol heimwee.
En ik zal weggaan; en ik zal alleen zijn, zonder huis,
zonder groene boom, zonder witte put,
zonder blauwe, vredige hemeL ..
En de vogels blijven zingend achter.

EL VIAJ! DEfiNIT1VO

Y YOMEIIlÉ

YnQUEDAll.ÁNLOSfÁJAll.OS

cantandu,
y se quedará mi huerta, con su verde 6.rOOI,
y con su pozo blanco

Torul$lastardes,e1"e1om nul yplá"do,
y toeann, como ena tarde escln tocando,
las campanas del campanano

Semollránaquellosquemeamaron,
yelpuebloseh:uánuevocadaaiio.
yen el nncón aquel de mi hueno flofl(io yencalado,
mlespÎntuerrará,nosd.lJICO

Y rO me Lré, yestartrolo.sm hogar, Sm árOOI
verde, sin poxoblanco.
sm cleloazulyplácldo
Y se quedarán 10$ páJaro$ cantando
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Twaalf gedichten
Antonio Machado *
(Vertaling Pedro van Hoek)

De avondlijke paden,
Ik volg ze als in dromen.
Gouden heuvels, groene pijnbomen,
Eiken met stof beladen! ...
De wegen, die wij gingen,
Waar voeren zij ons heen?
Laat mij, als reiziger, zingen
Terwijl de dag verdween:
'De doorn van een passie hield
Mijn hart verwond, vernield.
Die trok ik eruit, op een keer;
N u voel ik mijn hart niet meer.'
Dan raakt het landschap, waarlangs ik droom,
Beschaduwd, stil, in mijmerij.
Slechts wat wind ruist nog terzij
Door de peppels bij de stroom.
De nacht komt dra, de avond kwijnt,
Terwijl het pad, dat kronkelt,
Zwak bleek leek, nu verdonkert,
In duisternis verdwijnt.
Mijn zingen wordt tot klagen:
'0 scherpe doorn van goud,
Wie voelt jou nog, wie houdt
Jou in het hart genageld?'

Ya voy soiIando

camIDos

de la tarde jLasoollollll
dotadlils.losverdesplnos.
IdS poIvonenlas enemas!
,Adórule el cdmmo In!.?
Yovoycantando villjero
a lolarao del sendero
-Lataróecayendoesta"BoeiCOlllzcXlteDll

lIIespinadeunapaslón.
Iogn!lIIT8ltCérmelaundia
ya na slento el corllJÓIl ~

Y todo el campo un mamento

~::tom~~~: ~~~

en los ilamos del rio
La tarde masse oscurece
yelcaminoque serpea
y debllmente blanquea.
seenturblaydesapllll.'Ce
MI cantar vueJve lil plank
"Agudaesp1nadol1wa.
qulén te pudlera sentIr
en el c:orQÓn daVllda"

• Antonio Machado y Ruiz (1875-1939) studeerde Frans en maakte tijdens een verblZJ! zn Parijs kennis
met o. a. Oscar Wilde en de MeXIcaanse dIchter Rubén Dado, die hern, maar vooral de Generatie van '27
diepgaand beinvloed heeft. Machado stierf kort nadat hij aan het eznde van de Burgeroorlog naar Frankrijk
was uitgeweken.
Hij' schreef ook proza en toneel (met zijn broer Manuel), maar zijn roem berust op zijn zuwere, tegelyk
meditatieve en hartstochtelijke poëzie De hier opgenomen, klezne selectie bevat ook enige voorbeelden van Machado 's korte aforistische gedichten, die hij' merendeels bijeenbracht onder de tztel Proverbios y Cantares
(Spreuken en deunlJes)
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*
De gestalten in het veld onder de hemel!
Twee trage ossen ploegen
op een heuvel, aanvang herfst,
en tussen de zwarte gebogen koppen
onder het zware juk,
hangt een mand van riet en brem,
el
Dos
die de wieg is van een kind;
~e:~1:l;;:~~otd~hl:af:a,
en achter het span loopt
el" dede
y tras la yunta marcba
un hombre que se Incllna hllCia la tierra,
een man die zich buigt naar de aarde,
~ :u!:u'C: en hts abtertas
Balo unit
carmln y Uama,
en een vrouw die in de geopende voren
el
het zaad strooit.
Onder een wolk van karmijn en vuur
in het vloeiende en groenige goud
van het Westen, groeien hun schaduwen tot giganten.
ILIIlIliguru del campo sobre

C1elo!

lentes bueyes aran

pende
que

UD

cesto
cuna

juncos y mama
un nü\o,

zanJu

DUtJe

de

en oroOuido1 verdlnoso
del ponlente. 111& SODlbras se aglgantan

(Vertaling Robert Lemm)

Aan José MarIa Palacio
Palacio, waarde vriend,
kleedt het voorjaar al de takken
van de peppels langs de wegen
en rivieren? Op de dorre hoogte
van de Duero toeft de lente nog,
maar als ze komt: hoe lieflijk, hoe mooi!
Hebben de oude olmen
al nieuwe blaren?
De acacia' s zijn vast nog naakt
en besneeuwd de bergkammen.
Hoe schoon verheft zich de Moncayo, *
wit en roze tegen de hemel van Aragon!
Bloeien er bramen
tussen de grijze rotsen
en witte madeliefjes
tussen het tere gras?

• Moncayo, berg op de grens van de provincus Soria en Zaragoza. (vert.)
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A JOS~ MARIA PALACIO
PdlacJO buen amigo.
' ..... ta t..pnmavera
vlslIendo ya las ramas de los cbopos
del no y los cammOli? En la estepa
del alto Duerll. pnmavera tarda,

,pero es lah bella y duk:e cuando Uega!
,TIenen 1000Vle]OIiolmos
algunas hOJlLs hUeVa! I
Aun lols açaCLItS eswan desnudas
y nevados los montes de las SLeIT8S
,Oh mole del Moneayo blahca y rosa
alla en el ctelo de Aragon tllh bella I

,Hdyzarzas Horf')CI(las
entre las grises pefias

y blancas margarltas
entre Ja IIha hierba;>

Op die klokketorens
moet de eiber nu zijn neergestreken.
Groene graan vel den zullen er zijn
en muildieren in het bouwland
en mannen die de late akkers zaaien
met de regens van april. Doen de bijen
zich te goed aan de tijm en rozemarijn?
Staan de pruimebomen in bloei?
Zijn er nog viooltjes?
Stropers, de lokvogel voor de patrijs
onder de jas gestoken, laten zich vast
niet onbetuigd. Palacio, goede vriend,
zijn er al nachtegalen aan de oevers?
Con los pnmeros hrtos
Met de eerste leliën
en de eerste rozen in de gaarden
beklimt hij op een blauwe avond de Espino, *
de hoge Espino waar hij vandaan komt. ..
(Baeza, 29 april 1913)
p~ esos campanarios
yahabranldollegandolasdgiieftlls
Habrattigalesverdes
y mulas pardas en las sementerlls.
ylllbrtegosque Slembran Iostanbo:;;
con Jas Uuvlas de abrll Yalllsabe)as

hb.drandeJ lomlUo y el romero

(Hay clruelosen Dor? cQuedan vIoJetas)
Furtlv05cazadores,losreclamos
de la perdlZbalolascapasluenglls.
noraltaran Pldaclo. buen aDllgo,
,1Ienen ya rulSeÖores las riberss?

y la~ prlmerlls rosas de las huertas
en unatardeazul.subeal EspIno

111 allo Esplnodoodee91:11su lIerrd

• Espzno, mogelijk een berglop in de provincie Sorza (verl)

Portret
Mijn kinderjaren zijn herinneringen aan een patio in Sevilla
en een klare gaard waar de citroenboom rijpt;
mijn jeugd, twintig jaren op het land van Castilië;
mijn verleden, wat voorvallen die ik vergeten wil.
Geen verleider als Maiiara, * geen Bradomfn * ben ik geweest
- gij kent mijn nonchalante plunje immers wel - ,
maar ik nam de pijl die Cupido mij bestemde
en wie mij ontvangen wilde heb ik bemind.
Door mijn aren vloeien druppels jacobijns bloed,
maar mijn verzen wellen op uit kalme bron;
en meer dan een modieus man die het om zijn leer gaat,
ben ik, in de goede zin van het woord, goed.
Ik eer de schoonheid, maar in de nieuwe school
plukte ik de oude rozen uit de hof van Ronsard;
• Maizara, een zevenllende-eeuwse Don Juan dze ZIch bekeerde en als een kUISe monmk slzerf
• Bradom{n, een personage van Valle-/nclán, een decadenle Don Juan
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ik versmaad de opschik van de laatste mode
en ik ben geen vogel voor het frivole oor.
Ik veracht de romancen van de holle tenoren
en het koor van krekels dat de maan bezingt.
Onderscheiden blijf ik de stemmen van de echo' s
en van de stemmen luister ik maar naar een.
Ben ik klassiek of romantisch? Ik zou 't niet weten.
Mijn vers geef ik graag zoals de kapitein zijn zwaard:
vermaard om de man die het hanteerde,
niet om de kunde van de smid gewaardeerd.
Ik praat met de man die altijd met mij meegaat
- wie alleen praat hoopt eens met God te spreken -;
mijn monoloog is een gesprek met die kameraad
die mij het geheim van de mensenliefde leerde.
Per slot dank Ik u niets; gij dankt mij wat ik schreef.
Ik doe mijn werk, met mijn geld betaal ik
het pak dat me kleedt en het huis waar ik woon,
het brood dat me voedt en het bed dat ik beslaap.
En als de dag mocht komen van de laatste reis
en het schip gaat vertrekken dat nooit wederkeert
zult gij mij aan boord vinden met weinig bagage,
bijna naakt, zoals de kinderen van de zee.
MllnWlkld

~"n

retut'rdu-; de on pdhode Sev.11d

y un huertu <.IdI'O donde m.tdur. cl hmonero

~: ~~~!~~dd:~: ~e::u'::'':;-:I;uleru

NI un ~lIl'"tor Md.wrol m un Rr.... DmIfI he
-Jol ~ll1'101.eI'i mi torpr .. kno IIIdummtdnomol' r~~lbl J. da.1w que ml. ..... gaf] L"upldo

Y clme

~udnloel"",,puc:d.tn

~Ido

lener de booipt,lI,lrLO

pc~d~~~L~::: t:::ï: r:'~~~T
--=lhmd

(Vertaling Peter Verstegen)

y m .. ~ qUl Wl homkr dl uw q~ .... br 5lI dodnncl
\ny endbuCfl-.mbdodel.l.,...lx.. burno
"duro I.. 1...rm000000d yen lot modem .. e~tetLld
(nrl~ld~VII!f6_dclhucrtodeR.......d
mol' 110 dm!) 100. .lede<. de ld oIl"Iudl cosmetKd
m bUy un "we Ik ""'" del nunru gay-Inn .. r
Iko,dei\n J.o!, nlmoilllW5 de 10'1 tenons lHI.ecO\
yeluln,dcl(l~ gnllc)',quel.mtan dldlun ..
Adl'ollnllllfmcp"nll"svoc.esdelosecos
yocuchl.I"ldmenk entrel"svOles,und

.~y

rru

De klok sloeg twaalf... en het waren
twaalf slagen van spade op aarde ...
'Mijn tijd!' riep ik uit ... De stilte
antwoordde mij: 'Vrees niet,
als de laatste druppel die trilt in
de waterklok valt, zie jij 't niet.
Nog vele uren slapen
op de oude oever zul jij en dan, op een pure ochtend,
ligt je boot aan de overzij. '

doRw 0 romdnhlu' Nt)..e J)eldr qu...."...

VCfIII)

oomodeJd dedpltan 'uetop.od..

r.mlllol por Id mdllllvmlqueid bl.lIldlerd
no por el doIm OIKIO del fCJ!1 .. doc precL.. d..
Cllllvcn.o um rI hnmhn' que 'ilempre Vol eonmLIO

_qu._h .. bloiSoloesperoihablolrallLosun ..... _.
au dJoqwo es platl("il con este buen amLlO
qu,e1llleDK'noelsecretodelafilantroplil
Y al cabo. nada os debo debetsme (llauto he Clt:nto
Amlb'.. tr..p>acudo.cOfl mLdllleropago
elb'll)equemecubreylamanSlonquehabrto
el PM que me abmenta y el !echo en donde J1I&O

y!te~:,~e..!~J::ee=O~L: lomar.
meencontrid'alL .. bordollaerodeeqwpllle
caSldemudo comolol ...... delamar

Daba el reloJlas doce y eran docr
goIpesdeazadaenherra
iMlhocal -gnte- hl sLlmuu
merespondlO -Noternas
til no veras caer la ultlmagota
que m la clepsLdra hembla
Donmrasmucllashorastodavl"
sohrelaonllaVJqil
y enccnb'aras IlRoI manana purol
amarnKLt tu t...col ol ok.. nMd
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Uit: 'Spreuken en deuntjes'
(Vertaling Wilfried Adams)

Wees niet verbaasd, lieve vrienden,
dat mijn gezicht vol rimpels staat;
met de mensen leef ik in vrede,
maar ik heb 't met mezelf te kwaad.

Todo hombr" l1ene do.
b.. tall .." Ijue pelear
en .umos I"ch .. con Dlo.
ydesplerto con el mdr

No

el(t~ane.s

dukes .. nugos

Ijul' este nu frente arrugada
yo VIVO en paz çon los hombres
y en gUl.'ITa con mLS rntr .. i'I .."

Iedere man heeft twee
gevechten te beslechten:
in zijn droom moet hij God bevechten
en, eenmaal wakker, de zee.

't Is goed te weten dat glazen
om uit te drinken zijn;
maar waar dorst voor dient, ontgaat ons
en dat doet pas echt pijn.

Bueno es saber Ijue los vasos

nos SU"ven para beber
la malo es Ijue no sabemos
p"ra que Slrve la sed

Zijn allerdiepste ik
is niet wat de dichter zoekt,
maar het jij - wezenlijk.

r\" <"> d y" fund .. rrn:nt .. l
,,,, 'lUl- hU"'-d el poetd
'lIlOdtu """nudl

Geef dubbele gloed aan je vers,
zodat je 't gewoon kan lezen
én averechts.

1),( dnbJe lUl .. tu vel><)
P,lr" bd" de frente
y ,11 >e>.go

Nog deze waarheid dan:
zoek het jij dat nooit van jou is
en het ook nooit worden kan.

OlIO OUd verd .. d

busc" el tu IjUI' nunca "" tuyo
m puedeserlol"m..s

Uit mijn schrijfmap
Vrij vers, vers dat vrij is ...
Bevrijd je liever van het vers
Wanneer het je tot slavernij is.

Pretiere la nmd pObre.
la asonanCL" mdl'fimda
Cuando natla (Ouenl .. el canto

acaso huelgal .. nma

Versohbre. verso bon:
l.Ihrale. meJor del verso
cuando te esclaVlce

Verkies het schrale rijm,
de vage assonantie.
Als het vers niets te zeggen heeft,
kan rijm daaraan niets veranderen.
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Tot de overgrote meerderheid
Bias de Otero *
(Vertaling Stifaan van den Bremt)

Jullie laat ik het lied en de ziel van de man
die heeft geleefd en liefgehad en is gestorven
van binnen - tot hij de straat opging, en dan
begreep, en zijn verzen weg heeft geworpen.
Zo is het. Zo was het, een nacht. Hij liep opeens
naar buiten, met op zijn ogen schuim, dronken
van liefde, op de vlucht, wist hij veel waarheen
- naar waar de lucht niet naar kadavers stonk.
Tenten van vrede, wiegende baldakijnen
waren zijn armen, een vlam in de wind.
Een vloedgolf van bloed wist hij niet te ontwijken,
door een vloedgolf van haat - ziet! - overmand.
Hierheen! Help! Ach! Verwerpelijke engelen
doorklieven het hemelgewelf horizontaal!
Verderfelijke stalen vissen doorkerven
van haven naar haven de oceaan!

,., ,=.... uym.
Aq\li eanU., en clnta y .lu, al bOlllbra

.qud qu. UlO, vivio, 1IIIII'io pOl' dlntl'o

Ik wil al mijn verzen geven voor één mens

!O:r::~o~i; ~:!;i: ~~d::l!~! :::::~.

in vrede. Hier laat ik jullie, van vlees en bloed, :::.:':: :::'::';,:'::: ;;;.:':::i.
mijn laatste wilsbeschikking. Bilbao, elf
::.:::';,'::::d:::;.::::: :d:::;,.
april, het jaar negentienvijftig en nog wat.
:;::d;:,::~::;;::::d!:.;:::r::::::;.
,!!lss de adu. ved, por tado el cuerpo.
AqUl' Llagiild' Ay' Angelez atrocez
en vuela horIZontal cruzan el <:.1el0,
borrlblea pee ... de metal recotrea
la. esp.lda. del ....1'. dl! puerto • puerto.

Yo doy todos IIIlS versas por uI!. ha.bre

en paz. Aqul tenéls. en came y huelo,
BIl ult1"" voluntad. Slibao, a onee
de abtt1, Clncuenta y tanto ••

• Bias de Otero (geb. Bilbao, 1916), belangryk dichter van de generatie na '27. Hij debuteerde met een
aan SanJuan de la Cruz ontleende titel (Cántlco espintual, 1942) en veel van zyn poezze lS mystzek getmt Otero probeerde te rebelleren tegen het Franquistische bewind zonder zijn land te verlaten
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Gedicht
Emilio Prados *
(Vertaling Dolf Verspoor)
Mijn voorhoofd is als een rivier zo moe.
Ik denk aan je of ik een lichaam was.
Uit verten waait je hand mij koelte toe.
De dood droomt van mijn huid tussen je as.
Mijn oogleden zijn spiegels
waarin ik naar je zoek.
Maar de wereld verliest zijn
redenen in het bloed.
Ik droom, je lijf ontvliedend,
dat ikje volgen moet...
Ik weet niet langer of mijn ogen toe zijn
of dat ik zwijgend aan je zijde toef.

Mn frente est' cansadacomo un rio.
cuerpo.
Yo pienso en ti porque soy c
lejos por le m
ore pormtu'cennom.
nsuMa nm o

la
im
muerte
ue e

Yu te busco ea man pYrpalun
igual que en tu espejo,
pero el mundo ha perdido
eu raatc por la sangre,
y, huyendo de tu cuerpo,
sueti que te persago...
Vn n
a que cierro loe ojos
o es que estoy ealeocicenatu lado.

e Emilio Prados (1899-1962) behoorde tot de Generatie'an '27. `Formas de la huida' — Vormen'an
de vlucht — waaruit bovenstaand gedicht, is een 'an de bundels die Prados na zijn emigratie in Mexico
groepeerde onder de verzameltitel 'Memoria del °kido' Ιn een gedicht als bovenstaand blijken raaklijnen
met Achterberg, naar wie de vertaling zich dan ook moeiteloos '°egde. (D. V.)
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Twee gedichten
Miguel de Unamuno *
(Vertaling Robert Lemm)

Een fakkel in de lucht is deze palm,
groene vlam die de naakte zon opzoekt
om van zijn bloed te drinken; elke knoest
van zijn stam houdt een lente saamgebald.
Zonder keten of boei, trots opgeheven,
zo treedt hij 't dorre land van de woestijn;
en een niet-houten trechter vormt zijn kruin
van nerven, voor de honing van de hemel.
Hij kronkelt niet, hij buigt zich niet ter aarde;
schaduwloos is zijn loof, gestold het licht
dat zich als min-offer ten hemel richt,
het bloed van een vulkaan dat zich, op vader
Zon verliefd, met verlangen heeft bekleed
en, als een zuil, zich aan diens woning geeft.
ES llI1a ..ntorc"," al a.<c .StIl ""hn..... ,
~rd. Uama <I\Je buota al sol dcmudo
parabcbcrt••anrrc,tncadanudo
de S11lronco cua)O ona pnmavrno

Sm brflc. 1\1 estabone. altanera
y cr""da, Jllta d )'Crmo sec" 1 I1Jdo,
para la mld del c,do .. \lil cmbudo
la copa d. SUl veaas, IIR madera.
No "",eh"r«n,,,,, qUlebraal •..ela,
nohaysombraen.\lfollaJ •••• tuz.lIII./ada
q"" .n O>ircnda dc amor .. at.rla al CIdo,

Ia.angr.d • .,nvolean".... enamorada
dd
Sol, sc r.~"lIó d• • nMIo

pad,.

y

,0

o!r~•.

columna, a s.. morad •

• Miguel de Unamuno (1846-1936) Pas laat is Unamuno gewaardeerd als drchter Veel bekender was
gedurende lange Jaren zijn uitgebreid proza-oeuvre. filosofISche romans, verhalen en essays Thema's de
vrije wil van de mens tegenover de Schepper, van het personage tegenover de schTl)ver, onsterfelljkherd Ook
in Nederland is herhaaldelijk over hem geschreven en zijn teksten van hem vertaald (zijn roman 'Niebla'
- 'De man in de mist' - al in 1928). Als rector van de unwersrteit van Salamanca sprak hij kort voor
het begin van de Burgeroorlog de beroemde woorden 'U kunt overwtnnen, maar U kunt met overtUIgen. '
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Op een begraafplaats in Castilië
Oord van doden, tussen povere muren,
eveneens van klei gemaakt;
schamele grond waar de zeis niet komt
en in de verlatenheid niets dan een kruis
dat op jouw bestemming duidt.
Bij die muren zoeken schapen,
op doortocht in kudde, beschutting tegen
de zweep van de noordenwind,
en op hun wering breken als golven
de geluiden van de ijdele geschiedenis.

En .... Cuntlluru> u lupr

~fl.IulldIItJ

Coa.AL de muertos, erun: pohres laptas,
hechastamblindebarro,
pohre corral dande la hoz na .. ega,
sólo unzcrm, en el de&lerto CllJIlpo
oeiIalalu desuno

JunlOlestaslaplaSbuscaneiamparo
del hosngo del Cleno las """las

al pasar trashumames en rebailo,
yenellasrompendelavanah,srona,
camo las ow, los tumores vaoos.
Como Un tslole"" Jun,o,
Ie Clile el mar dorado

de las esplp que a labnsa ondean,
y canu sob", a la ;o/ondra el canro

Als een eiland omgeeft je
in juni de gouden zee
van de aren die wuiven in de wind
en boven jou zingt de leeuwerik
het lied van de oogst.

delacosecl!a
Cuandobl.jaenlalluvllIele>eloalcampo
baJatambu!n""brela~tayerba

dondelahoznocoru,
de tu nnc6n I pohre corral de muertosl,
Y'LeIltenensushuesosclreclamo

del negodebv,da.
Salvan tus ccrcas de mampuesro y oom
Iasaladassermllas,
o Ie las lJevan COn pledad losp;itaros,
y e _ escondtdaa amapolas,
dave\Inas.mag;arzu,brezol,cardo..
en""arrumbadascruces,

nO más que de las aves hbres pas.o.

Wanneer in de regen de hemel afdaalt
en ook van jouw grond
waar de sikkel niet komt, arm oord van doden!
het heilige gras doordrenkt
voelt het gebeente de roep
van het levende water.
Over jouw hoogte van leem en steen komen
de gevleugelde zaadjes,
of barmhartig dragen de vogels ze aan
en tussen de verwaarloosde kruisen
groeien verborgen papavers,
silenen, margrieten, heide en distels,
alleen voor de vogelen des hemels een weide.
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Jouw woest struikgewas, 0 heilige grond,
wordt slechts omgespit
om van een ziel de korrel te zaaien
die in de wereld geleden heeft;
daarna ligt over het gezaaide
voor lange tijd braakland.
Langs jou loopt de weg van de levenden,
niet ommuurd, niet omsloten als jij,
waar het een komen is en een gaan,
een lachen en een schreien,
een schateren of snikken dat de eeuwige
stilte van jouw ruimte verstoort.

Cavantansó]oentul1Qlezabrava,

conalsagrado,
patadeunalm:o.quesufnóenelmundo
~rarelgrano,

w~, ..,brt: csa Slembra,.
barbechoJargol

Cerca de 11 el cammo de los VIVOS,
no como tU, con taplas. no cercado,
pordondevanyVlenen,

yanendoollorando.
romple!ldoeon sus nsas 0 suS lloros
el sd""C1ommortal de tu <::ercadol
D~ que IenIO el sollOm6 ya aun,
ysubealeteloelphmo

alaborade1re:uerdo,

Als langzaam de zon is gezonken
en in het uur van inkeer
dat tot rust maant en gebed
de dorheid ten hemel trekt
blijft het ruwe stenen kruis
van jouw aarden muur achter
om als een wachter die nooit slaapt
over de slaap van de akkers te waken.
Geen kerk van levenden heeft een kruis
met rond zich slapend volk;
als een trouwe hond behoedt het kruis
de rust van de ten hemel gedreven doden.
En vanuit het nachtelijk gewelf telt
Christus, de Opperherder,
met ontelbare glinsterende ogen
de schare van zijn schapen.
Arm oord van doden tussen muren,
van dezelfde aarde gemaakt;
slechts een kruis bepaalt jouw besteml1ling
in de uitgestorvenheid van het land.
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al toque de OI1lClOnes y descanso,
Jatostaçnn:depledno
detustaptasdebarro
qtJe<b, CQmO uo guan:""" que nunea duerme,
de Ja tampli\ilel sud\o"'i.lando.
Nohaycruzsobn:Jal8lesaadeJosv,vos,
en tomodeJacualduerme el pobbdo,
JaclUZ,cualperrofiel,ampw.odsuei'\o
de los muerrosal cu:1oacorr.olados
y des&,.,[CIe]o de Janochc,Cnsro,
el PasrorSober.mo,
conmfirurosOloscen~nantes

recuemaJasove)8Sdelrebailol
Pobn:cornlde muerwsen_"'poas
heeb. del nusmo barro,
9ÓIoWlacmzd.sttnguetudestmo
m Ja dwem soledad del campo'

Drie gedichten
José Angel Valente *
(Vertaling Johanna Vuyk-Bosdriesz)

Het afscheid
Hij kwam en boog zich totdat hij haar kuste
omdat hij aan haar de kracht ontleende.
(De vrouw keek naar hem zonder antwoord.)
Er was een bewasemde spiegel
die vagelijk het leven imiteerde.
Hij rechtte zijn das,
en zijn rug,
raam een slok weed en troebele koffie,
zette zijn plannen uiteen
voor vandaag,
zijn dromen voor gister en zijn verlangens
voor nooit en te nimmer.
(Zij nam hem zwijgend in ogenschouw.)

Eatru y se iltellltu hasta becaria
de ella τκυιια 1α cuerea

porque

(La mujer lo miraba sm respuesta )
Habla υπ napelo humedacldo

que imltαba 1α 'Ida vagamente
Θ¢ apretδ la corbats,
α cuenda,
turbId υη cafe desraaerldo y turbio.
eepticu aus proyectus
para buy

,

φα .y εε y sas seseos

are ωιa fama

(Ella lo runtrmplaba SIlruclufa (
HablO de ubevo sbeuoedd 1α lOrd'
de tantos dias y el amor
pasado La rIda es algo Inesperado,
011o (Ws fragOle' que uoaua les palaaras)
Al sia ca116 ron el ‚Ilcaelu de ella.
s. seered hasta sue labios
y lloro slmplemmte sobee aquellos
libia ye para alempre cIa respuesta

Hij begon weer te praten. Memoreerde de strijd
van zovele dagen en de vergane
liefde. Het leven is iets onverwachts,
zei hij. (Woorden brozer dan ooit.)
Tenslotte zweeg hij tezamen met haar zwijgen,
naderde tot haar lippen
en liet eenvoudig zijn tranen vallen
op die lippen voorgoed zonder antwoord.

" fusè Angel Valente (1929, Orense) Valente doceerde een aantal jaren Spaans n Oxford, en woont sτnds
1958 in Genève Naast het schr jυen ran essays en gedichten heeft hy zτch gewijd aan het vertalen van poezie (o. a. uit het Engels en Italiaans). Naar zijn zeggen schrijft h j op zoek naar kennis, van zτchzelf en
van de werkelíjkheιd. `Uit een oogpunt oaf een hedendaagse I'verdedτging" ran de poezie 1s misschien het
element ' `kennis" van meer doorslaggevend belang dan de theorie van de r rcommunicatie ", 'aldus Valente
on 1963
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De dag
Als de dag komt, wanneer die dag ooit komt,
als de dag komt voor jou, moet je niet wachten,
dring met het zwakke schip tot in de oever door,
alsof je nooit meer om zou hoeven keren,
je moet niet wachten.
Daar niets terugkomt uit de nacht,
ga vastberaden voort.
Als je licht vindt, drink tot aan de droesem.
Maar wachten moet je nooit, je moet niet wachten
tot eens heel laat de vrucht tot rijpheid komt. el ε1 α1• υεgι, cuando llegue σ1 dea,
υ ε1 dea Oogt para uno escort'.
bunde la αfωl talt en lat triga!
Zwak hangt bij nu, laat dus je hand
l
omo υ nunca aubιmae de
ο
ο meρerea
niet aarzelen, 'zwak hangt hij neer.
Porque fladt rosetta de la bφΡhe.
0o
Ver weg is het begin. Er zijn geen oevers,
ncu~trad
luv harta W heeea bebt.
SI e
Bero al toneroe 00000, nunca ea φΡrea
la
madures
del frute hasta mug tardo.
slechts aanbrekend vergeten: de tijd is kort,
Ahora dlbl pende, no vade
tu mane, dεmι neme
de grens onzeker,
Idiot tala el rolti0000 NO her miles,
odio im narl001e olvido el tiempo es breve,
mlle es Irtmerm,
gulzig het wijde rijk der duisternis.
ó ancho reino de la sombra
voicer,

Slemt"

Alleen de liefde
Wanneer de liefde het gebaar van liefde is en leeg
slechts wordt tot teken.
Wanneer het hout zich in de haard bevindt,
maar niet de vlam doet leven.
Wanneer de rite meer is dan de mens.
Wanneer wij soms beginnen
woorden te herhalen waarmee wij niet
kunnen bezweren wat is verloren.
Wanneer jij en ik tegenover elkaar staan
door een verlaten vlakte gescheiden.
Wanneer de avond valt.
Wanneer wij ons
wanhopig overgeven aan de hoop
dat alleen de liefde
je lippen opent als het daglicht komt.
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αα.ο σι aaoe
Cunodo et amir es gesto del an er y queda
rocío au cmgvi sólo
Cuando esta el legΟ en el hogar,
ne io llama viva

uavdο es el rite mas que el hombre

Cuando orase empegamos
repetir palabres que ni pueden
rvmilicao lo perdido

Cuando tu γ γο estamos frente α Cτente
yivaeOtri
rta η α celava
IO 000
η eλeεae
Colido not ααmα
005eoyecodliOrn100ioroyora050
de que odio el emir
abre 001 lIbico I il lud dei dit
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VOORWOORD
De inhoud van dit Winternummer bestaat grotendeels uit vertalingen en is toch in hoofdzaak gewijd aan Nederlandse literatuur.
Een zwaar accent ligt namelijk op vertaald werk van Nederlanders
die tussen de zestiende en de negentiende eeuw schreven in het
Latijn.
Het Latijn is nog niet zo lang een dode taal. Tot in de vorige
eeuw was Latijn de voertaal aan de universiteiten. De `volkstaal'
had zich enkele eeuwen eerder ontwikkeld tot een literair medium,
maar vele auteurs bleven zich bij voorkeur uiten in het Latijn,
want wat ze in die taal publiceerden was internationaal toegankelijk. Het gevolg is dat er een Nederlandse literatuur in het Latijn
bestaat die qua omvang en kwaliteit niet onderdoet voor de literatuur in het Nederlands uit dezelfde periode, maar die vrijwel niemand meer kent.
De vertalingen in Vertaalde poëzie en Light Verse beogen een indruk te geven van de klassieke dichters, met name Catullus, Horatius, Ovidius en Propertius, maar een eenmalige nieuwe rubriek
Vertaalde Nederlandse poëzie biedt ruimte aan dichters als Baudius,
Grudius, Heinsius en Janus Secundus. Naast Apuleius in Vertaald
proza kan men in Vertaald Nederlands proza brieven lezen van Nederlandse humanisten als Barlaeus, Erasmus en Willem van den
Vondel. Ook zijn in deze rubriek twee uit het middeleeuws Latijn
vertaalde teksten opgenomen, als schakel tussen het klassieke en
het neo-Latijn: passages uit twee kronieken, van rond 1000 en
1230, die een aangrijpend beeld te zien geven van het krijgszuchtig volk dat onze contreien in die periode bewoonde. Een bisschop
wordt gescalpeerd.
Bij het samenstellen van dit nummer heeft de redactie zwaar geleund op experts van buitenaf: J.P. Guépin selecteerde en vertaalde de Nederlandse dichters-in-het-Latijn en schreef een informatief stuk over hen in Essay; H.J. van Dam koos (en vertaalde veel
van) de humanisten-brieven; D. den Hengst bracht de vertalingen
uit het klassieke Latijn bijeen en zorgde voor begeleidende noten;
H. van Rij tekent voor de vertaling van de middeleeuwse teksten.
Wat de moderne Nederlandse literatuur in dit nummer betreft,
signaleren we met name het prozadebuut van Luc Boudens en de
poëtische terugkeer (met Tien gedichten) van Lou Vleugelhof.
Naast hen o.m. P.J. Donnee, Frans Kuiper, Frans Stüger, Leo
Vroman en Ron de Zeeuw.
Redactie

Nederlands proza

Leberknödel
Luc Boudens

Op 14 januari 1975 won Stefan Brootaars het `Leberknödel-essenchampionship of Neheim-Hüsten'. Rond nieuwjaar waren de voorselecties van start gegaan: kwartfinale en halve finale. Stefan won
ze allebei. Zijn stoelgang nam experimentele vormen aan.
OOSTENRIJKSE LEVERBALLETJES (Leberknödel): 1 ui, 20 gram bo-

ter, 150 gram gemengd gehakt, 2 kadetjes, 350 gram fijngehakte
runderlever, 1 ei, 5 eetlepels paneermeel, 1 eetlepel gedroogde oregano, zout, versgemalen zwarte peper, gezouten water. De ui pellen, fijnhakken en in de hete boter of margarine goudbruin fruiten.
Het baksel tesamen met het gehakt en de geweekte, goed uitgeknepen en in stukjes getrokken kadetjes aan de fijngehakte lever toevoegen. Vervolgens ei, paneermeel kruiden en specerijen bij het geheel mengen. Met behulp van een in koud water gedoopte lepel het
vleesmengsel in porties verdelen (u kunt er ook tussen vochtige handen balletjes van draaien). Het gezouten water aan de kook brengen en bij wijze van proef één van de balletjes erin laten glijden. Het
zou wel eens kunnen dat uw vleesmengsel te slap is. In dat geval
moet er wat paneermeel aan worden toegevoegd. Het is de bedoeling dat de vleesballetjes in 10 à 12 minuten gaar `getrokken' worden. De leverballetjes op een warme schaal leggen en gul met uitringen bestrooien. Opdienen met aardappelsla of zuurkool.
Stefan was in het jaar 1969 op twaalfjarige leeftijd gedeporteerd naar
Neheim-Hüsten, een onooglijk gehucht in Nordrhein-Westfalen dat
teerde op de middelmatige winsten van zijn lampenindustrie. Stefan had de term `gedeporteerd' voor het eerst gebruikt toen zijn gedwongen verblijf in de Duitse Bondsrepubliek hem grondig de strot
begon uit te hangen. En dat was in het jaar 1972, het jaar waarin
Stefan haren onder de oksels en elders had gekregen, de leraren hem
hadden ingelicht over de schandelijke daden van de Duitsers tijdens
de tweede wereldoorlog en zijn toenmalige liefje, een officiersdochter, hem zonder pardon in de steek had gelaten voor een vulgaire
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inboorling. Die inboorling heette Benno Blitz. De bijnaam 'Blitz'
dankte hij aan het alledaagse feit dat hij werkzaam was op de spuitafdeling van de lampenfabriek BLITZ LEUCHTEN in de Arnsbergerstrasse. Telkens wanneer Stefans moeder, Hélène Brootaars, de
term `gedeporteerd' over zijn lippen hoorde komen, barstte zij in
hevig en ongecontroleerd gesnik uit. Stefan troostte haar dan door
wat onhandig over haar kapsel te wrijven. Meestal werd Hélène daar
nog woester van omdat Stefan de haartooi, die eerder leek bewerkt
door een ontwerper van straalvliegtuigen dan door een eenvoudige kapper, finaal verknoeide. Hélène vluchtte, volgens het gebruikelijke scenario, na haar tweede uitbarsting richting badkamer,
eerste etage. Stefan vroeg zich af hoe het kwam dat ze nog nooit van
de trap was gedonderd. Steevast hield ze tijdens dit soort situaties
haar beide handen voor het gelaat, want ze schaamde zich voor haar
tranen. Stefan en zijn moeder hadden minutieuze afspraakjes. Bevond zijn moeder zich welgeteld tien minuten in de badkamer, dan
was het weer Stefans beurt om de volgende stap in de richting van
het huiselijke vredesverdrag te zetten. Stefan keek tijdens de tien minuten die hem nog restten meestal even een televisieblad (Hörzu)
in om het programma van die avond alvast samen te stellen. Als dat
was gebeurd spoedde hij zich naar boven om bij de gesloten badkamerdeur wat rond te lummelen, op de deur te krabben en, bij het
eerste kinderlijke gegrinnik van zijn moeder, iets gezelligs voor die
avond voor te stellen. Deze keer zou hij eigenhandig croque monsieurs bakken. Hij wist dat zijn moeder gevoelig was voor dit soort
attenties èn voor de geur van croque monsieurs.
Hélène Brootaars huilde steeds bij de term `gedeporteerd' omdat
zij eigenlijk wel een beetje akkoord ging met de zienswijze van haar
zoon. Beiden waren zij immers noodgedwongen in NordrheinWestfalen terechtgekomen. Stefans vader, Octave Brootaars, was
politieman geweest in het vaderland België. Op een sombere dag was
hij van het drukke Brusselse kruispunt waar hij het verkeer diende
te regelen overgeplaatst naar de afdeling `Intensive Care' van het
universitaire ziekenhuis. Oorzaak van deze onverwachte mutatie
was een vrachtwagen van een brouwerij. De vrachtwagenbestuurder had moeten kiezen: het jongerencafé tijdens de spitsuren óf de
politieman op het kruispunt. De chauffeur koos voor het laatste.
Met Octave Brootaars, 36 jaren oud, van beroep politieagent, zou
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het nooit meer goedkomen en het vervangingsinkomen dat Hélène, na maandenlang procederen, eindelijk kreeg toegewezen, bleek
nauwelijks de ziekenhuiskosten te kunnen dekken. Octave was drie
dagen na het ernstige ongeval nog één keer bij bewustzijn geweest:
een stralend witte verpleegster stond over hem heen gebogen en
praatte, terwijl ze de beddelakens wat herschikte, met de arts van
dienst die achter haar een infuus in gereedheid bracht. De verpleegster had gezegd dat ze het toch maar een vreemde coma vond
waarin de patiënt zich bevond. Octave was bij het horen van het
woord `coma' plots met de ogen gaan rollen en in de zuiverste taal
die zijn spraakorgaan tot dusver had kunnen uitbrengen had hij
gefluisterd: `Ja, ja, het was er schitterend weer, het hotel viel ons
ontzettend mee en over de bediening hadden we evenmin te klagen.
Eigenlijk wilden we nog een paar dagen langer blijven.' Octave bedoelde natuurlijk 'Como'. Aan dat meer had hij met Hélène de wittebroodsweken doorgebracht. In elk geval waren dàt zijn laatste
woorden geweest.
Hélène Brootaars had aan de toen tienjarige Stefan verteld dat papa
op reis was. Stefan had het begrepen en was er nooit op teruggekomen. Hélène zocht noodgedwongen een part-time baan in een
warenhuis waar zij, als verkoopster op de parfumerie-afdeling weer
wat tot zichzelf kon komen, vriendinnen kon maken en nieuwe
relaties aanknopen. Het salaris dat het werk met zich bracht bleek
echter elke maand opnieuw ontoereikend: of de verzorging van Octave diende gestaakt, of, zo zag het ernaar uit, het tweekoppige gezin
Brootaars diende de bruggen van Parijs als wettelijke verblijfplaats
aan te nemen. Hélène zag de ernst van de situatie in en viel totaal
aan moedeloosheid ten prooi toen Emiliénne, min of meer haar boezemvriendin in het warenhuis, haar kwam vertellen dat ze spoedig
met haar man, een beroepsmilitair, naar het verre Duitsland zou
vertrekken. Daar was het pas goed toeven, aldus Emiliénne. Je kon
er tegen sterk verlaagde prijzen zoveel eau de toilette, tabakswaren,
alcoholische dranken en brandstof op de kop tikken als je maar wilde.
Eigenlijk was het leven in de zogenaamde `tiende provincie' te vergelijken met één lange, aanhoudende uitverkoop. Hélène's ogen fonkelden. Bovendien kreeg je er een `afstandsvergoeding', een soort
smeergeld om de emoties die het heimwee naar het vaderland met
zich mee bracht eventueel weg te spoelen, zonder de portemonnee
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wonden toe te moeten brengen. Uit wat Emiliënne vertelde kon Hélène opmaken dat ze, alleen al door die `afstandsvergoeding' aan het
ziekenhuis over te maken, de volledige maandelijkse verpleegkosten
zou kunnen dekken. Of Emiliënne ook niet voor haar en haar zoontje de nodige papieren kon aanvragen? `Natuurlijk,' ze zou het haar
man wel even vragen, die was handig in die dingen, en `hoe énig
zou het niet zijn daar in het verre buitenland weer samen als verkoopsters aan de slag te kunnen, want werk was er zat...' Emiliënnes man, de beroepsmilitair, bracht alles in orde. De deportatie was
een feit. De man kènde zijn beroep.
In café Braiistilbl, een soort alpenhut in het centrum van het gehucht, stonk het naar gekookte lever, aardappelen en maïzena. Op
een wankel podium, aan een langgerekte houten tafel op schragen,
zaten de twaalfdeelnemers van de jaarlijkse `Neheim-Hüstener-Festspiele (Abteil Leberknödelessen)' . Het geheel had veel weg van het
laatste avondmaal waarbij de hoofdrolspeler even zijn handen is
gaan verfrissen. Behalve Stefan en Kathy Kittsbiihl, de dochter van
de plaatselijke Prinz Karneval, droegen alle deelnemers een baard
of een poging daartoe. Het prettigst om te zien was de roodharige
Achim Kaiser: hij maakte van ruwe stukken steen gladde, en kreeg
het gedaan dat één van de gemeente-ambtenaren `beeldhouwer' op
zijn identiteitskaart tikte. Achims flat zat helemaal onder de zelfklevende bloemetjes die je een tijdlang bij een afwasmiddel kon krijgen. Achim voelde zich altijd goed en fijn en blij en alles was altijd
zàlig man! Zo ook vanavond, en daar was nu ook reden toe: ouders
en familieleden, le tout Neheim-Hiisten stond in feestverpakking de
start van een historische gebeurtenis af te wachten. De dames hadden zich voor de gelegenheid in hun typische Tiroler Dirndl (een
jurk die er even ingewikkeld uitziet als zijn naam klinkt) gewrongen. Het herberglandschap werd beheerst door stevige, platte kaasbleke en blauwdooraderde borsten die alle dames voor zich uit torstten. De heren hadden het bij de al even gerenommeerde Lederhosen gehouden. Stefan bedacht dat soortgelijke manifestaties van lol
en pret in het verleden tot enig schokkend geschiedenismateriaal
hadden geleid en dat dit volk, zoals hij het nu voor zich zag staan
lallen en brullen, opnieuw tot iets dergelijks in staat zou zijn. Het
wachten was nog op de stevig dreunende fanfare. Zéker het volk uit
Neheim-Hiisten zou de koppen nogmaals aan identieke stenen sto-
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ten, want hoewel de gemeente leefde van de lampenverkoop, waren
de inwoners allesbehalve grote lichten. En wat in het nabije verleden had plaatsgevonden wás nu eenmaal het werk geweest van megalomane kruideniers.
Frau Edeka (de waardin van de Braüstübl had ooit haar handtekening moeten plaatsen onder een bouwvergunning die de bouw van
een supermarkt uit de Edeka-keten, pal naast de kroeg, had mogelijk gemaakt. Niemand trachtte nog haar ware naam te achterhalen nadat één der stamgasten haar zo had genoemd) kwam trots en
glimmend en onder het gejuich van de klanten en toeschouwers met
een dampende, metalen schotel voor de borst in de richting van de
deelnemers gelopen. Herr Edeka, de waard, begon luid lachend de
koebel achter de toog te luiden. Enkele mannen, waaronder de
keurslager Robert Veh, die er met hun korte lederen jongensbroeken als opgeschoten scouts uitzagen, begonnen luidkeels `Ne Runde!
Ne Runde!' te gillen. Herr Edeka, nooit om een lawaaierige en brutale opmerking verlegen, brulde op het ritme van de bel `Ihr sollt
das Maul halten, ihr verdammte Hampelmänner! ! ! Lasst die Kandidaten sich wenigstens konzentrieren ! ! ! ' Frau Edeka voorzag de
twaalfkandidaten van een eerste portie Leberknödel (5 Stück) die
naar allerlei lindere ingewanden dan lever schenen te ruiken. 'Guten Appetit,' voegde Frau Edeka aan haar handeling toe. Een opmerking die door geen van de kandidaten, op Achim Kaiser na, in
dank werd afgenomen. Manfred Stute werd het zelfs zo machtig dat
hij de hulp van zijn coach inriep. Manfred was nochtans een professional (Ein Profi) die iedere dag van het Duitse kalenderjaar dit
soort manifestaties opzocht en daarmee een dikke boterham verdiende. Ditmaal bleek hij niet erg in vorm. `Maag en darmklachten en
een daaruit voortvloeiend gebrek aan trainingstijd,' volgens de
coach. De tournee door Sleeswijk Holstein had te veel van zijn
krachten geëist. De coach klopte Manfred bemoedigend op de rug
en deed hem aan een vreemd flesje snuiven. De professional stortte
zich nog vóór het definitieve startschot was gegeven op de vijf Knödel. Robert Veh, de meest gerenommeerde slager uit de omtrek en
tevens enig sponsor van de wedstrijd, stond nog bij de toog, maar
voelde dat hij moest ingrijpen. Hij was immers aangezocht om het
officiële startschot te geven en had hij niet speciaal voor deze gelegenheid een stopwatch aangeschaft? Ach, dát waren nu niet meteen
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de hoofdredenen. Robert Veh zag het meer als een ethisch probleem
(hoewel dat woord hem onbekend was), een kleine deuk in de carrosserie der rechtvaardigheid: Manfred Stute werd, na beraad van
de jury in de biljartkamer, met drie strafseconden opgezadeld. Manfreds coach kwam tussenbeide met een zakdoekje, want de kandidaat was begonnen te huilen. Zijn pappige wangen liepen hoogrood
aan en zijn perverse mondje krulde van onbehagen. Ook maakte hij
voortdurend onsmakelijke geluidjes alsof hij vierentwintig uur per
dag met het verteringsproces bezig was. Niet geheel onmogelijk natuurlijk, gezien zijn beroepsbezigheid.
Robert Veh zou het kort houden, want de Knödel werden langzaam
koud. In zijn openingsrede had hij het over de grote betrouwbaarheid van zijn verfijnde vleeswaren en in een kort exposé legde hij
uit dat de voor deze gelegenheid gebruikte lever speciaal door hem
was uitgekozen in het slachthuis van Hamm. Toen hij over fosfaten, kleurstoffen en de schandalige hormoonpraktijken in de wondere worstenwereld begon uit te wijden, werd het een der kandidaten
te machtig. Hij verwijderde zich van de deelnemerstafel en strompelde in de richting van de toog waar hij een glas Gerolsteiner Sprudel afsmeekte. Geen hulp mocht echter baten want toen de kandidaat zijn blik weer naar de gelagkamer wendde, zag hij twee
Lederhose-types een stuk Leberkäse naar binnen werken. Niets tegen de heren, noch tegen de Leberkäse dic zij verorberden, doch de
manier waarop het gebeurde verdiende toch enige kritiek: beiden
stonden recht tegenover elkaar, met elk een uiteinde van de smeuïge
worst in de mond. Ze hapten zich als het ware gulzig naar elkaars
mond toe. Hierbij gleed af en toe enige slappe, beigekleurige massa langs hun mondhoeken, daar beide pleziermakers de gehele operatic uitvoerden onder invloed van de slappe lach. De kandidaat,
die bij de toog niet eens meer aan zijn glas spuitwater toekwam,
spoedde zich kokhalzend (voorovergebogen, beide handen voor de
mond) naar de deur met de twee smeedijzeren nullen, gooide ze paniekerig open en liet de gelagkamer voor wat zij was. Uit de kleine
hall die de zaal van de toiletruimte scheidde, kwam niet alleen een
vochtige rioollucht, maar tevens het versterkte, uitbundige keelgeluid van het slachtoffer der Germaanse vleesindustrie.
Robert Veh lostte een schot met zijn alarmpistool. Een Dirndl-dame
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die pal naast hem had gestaan, was zo geschrokken dat ze hem woedend bij de haren trok. De wedstrijd was begonnen. De meesten
stortten zich met ongekende gulzigheid op hun eerste portie Leberknödel. Stefan deed het langzaamaan. Je kon beter je energie wat
spreiden. Er kwam immers nog een vijftal rondes en tijdens de voorselecties had Stefan een handig systeem ontwikkeld waarbij hij veel
speeksel kon afscheiden, zonder nog flink te hoeven kauwen. De échte kenner, Manfred Stute, begluurde Stefan terwijl hij zijn vijfde
Knödel naar binnen perste. Hij voelde dat er zware concurrentie in
de lucht hing. Een andere kandidaat, de 45-jarige Klaus Metz, had
zijn eerste portie al verslonden en bulderde nu, de mond vol lever,
richting keuken. Frau Edeka kwam glimmend van het zweet en het
vet de keuken uitgerend. Klaus kreeg zijn tweede portie van vijf
Knödel voorgeschoteld. Bij een flipperkast stond Robert Veh nu met
een megafoon de race te becommentariëren. Op een groen bord zette hij streepjes (één per portie van vijf Knödel) achter de namen van
de deelnemers. Enkele dames zaten intussen bij vrienden van hun
echtgenoot op schoot en lieten de heren zware pullen bier naar hun
keelgat richten. De König-Pilsener liep over hun vlezige kinnen en
volgde, zoals het vloeistoffen betaamt, de weg die de ondersteunde
borstpartij, door middel van een op een kinderbips lijkende gleuf,
aangaf. De dames gilden toen het bier zijn weg, onzichtbaar voor
het oog, onder de kleding voortzette.
Stefan had een halve Knödel op Manfred ingehaald. De laatste volgde de stand van zaken op de voet en begon dus, na vaststelling van
het alarmerende feit, de Knödel in hun geheel naar binnen te proppen. Achter hem, naast het podium, stond zijn coach hem bemoedigende woordjes in te fluisteren. (`Je maakt hem àf, ik voel het,
goed slikken, je kàn het, kom, maak hem àf, ja, ik zie het...'). Klaus
Metz kreeg tijdens het verorberen van Knödel 3 in ronde 2 enkele
problemen van praktische aard. Zijn Lederhose diende opengeknoopt. Klaus' echtgenote kwam op een paniekerig sein van haar
man toegelopen en wist de bretel snel los te maken, waarna zij nog
drie van de zes zijknopen kapotfrunnikte. Het lederen voorklepje,
waarachter de in rust verkerende reden van haar huwelijk met Klaus
zich schuilhield, viel open. Klaus' buik schikte zich gezapig naar de
nieuwe toestand die meer bewegingsvrijheid toeliet.

9

Tijdens ronde 3 schrok Stefan: Beate Kurpinski, protagoniste uit
zijn eerste liefdesavontuur, stond pal voor hem met een bordje waarop de volgende regels:
WER GEWINNT DEN DIE FINALE?!
WER IST DIE ABSOLUTE No. 1 IN DIESER RACE?!
KOMM STEFAN, LEHRE NOG 'NE SCHALE!Ι
DU BELGIER MIT DEM ANGEL-FACE!!

Hierbij knipoogde ze nogal onhandig naar haar favoriet, telkens beide ogen sluitend. De hanepoten stonden neergeschreven op een reeks
bierviltjes die Beate op één of andere manier aan elkaar had geplakt
zodat het geheel, bij een tweede onderzoekende blik, weinig meer
had van een stevig bordje maar eerder deed denken aan de slappe
vouwfolders van Duitslands grootste warenhuisketen Kaufhof. Dit
kon niet, vond Stefan. Wilde hij de beloofde prijzenpot, Zwei Tage
Antwerpen für zwei Personen & Ein toller Schlemmerkorb aus dem
Hause Veh in de wacht slepen, dan dienden dergelijke confrontaties vermeden te worden. Beate Kurpinski begreep Stefans wrevel
niet en bleef bekken trekken. Manfred Stute zag dat Stefan problemen had. Gesterkt door deze van God gegeven toevalligheid, stak
de Profi de twee laatste Knödel van ronde 2 tegelijk in zijn kleine
mondje. De coach kwam zijn pupil nu schouderkloppend bemoedigen. Eén van beide Knödel vond zijn weg naar het bord terug.
Manfred was razend en spuugde terwijl hij de coach zat uit te kafferen. Van deze korte verwarring had Klaus Metz gebruik gemaakt
om twee Knödel van ronde 3, waar hij als enige al aan was begonnen, onder de tafel weg te moffelen. Beate Kurpinski gilde de hele
herberg samen. Klaus begreep dadelijk wat er aan de hand was: getuigen. Hij kreeg hetzelfde klamme gevoel als de adellijke bommenplaatser in Hitlers vergaderbunker moet hebben gehad. De Knödel,
die Klaus tegen de onderkant van het tafelblad had willen persen,
kwamen los en kwakten op de grond. De wedstrijdleider, Robert
Veh, stond verontwaardigde gezichten te trekken bij het scorebord.
Hij hield de megafoon nog steeds bij de mond waardoor, tijdens zijn
gestaar naar de schuldige, af en toe een 'Um Himmelswillen' en een
'Mein Gott, das gibt es doch gar nicht' snerpend en zuchtend tot
de gehele gelagkamer doordrongen.
De wedstrijd diende, althans voorlopig, afgefloten. Van elke kan-
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didaat werd de exacte tijd waarop hij de kaap der negen Knödel had
bereikt, vastgelegd en genoteerd. Keurslager Veh die een dergelijk
verloop van de wedstrijd niet had verwacht, had nagelaten schrijfgerei mee te brengen. Hij gebruikte nu maar het dunne, knisperende
en rose inpakpapier van de lever, afkomstig uit zijn zaak. Achter zijn
oor vond hij het stulpje potlood dat evenzeer tot zijn dagelijkse attributen behoorde. Bij het ontdekken van het puntje potlood keek
hij even vreemd op. Hij had immers, vooraleer naar de Braüstübl
te vertrekken, uitgebreid gebaad en zich de haren gewassen. Enfïn,
geen zorg, rechtvaardigheid zou doorgang vinden, de exacte tijd van
elke deelnemer kon worden vastgelegd. In afwachting van het vervolg van de grote leverrace, zou de jury beraadslagen over Klaus'
situatie. De hele herberg had zich al aan geroezemoes overgegeven.
Klaus en zijn echtgenote hadden zich veiligheidshalve verschanst in
de kleine opslagruimte achter de toog; Klaus zat met de handen in
het haar te zeuren op een limonadekrat, zijn vrouw, hem zoveel mogelijk met de ogen ontwijkend, prutste aan een ventiel van een metalen biervat.
In de biljartzaal, achter gesloten deuren, zat inmiddels de jury bijeen. `Klaus Metz heeft de goede naam en faam der NeheimHüstener Leberfestspiele zwaar bezoedeld' en `Zulke mensen moest
men maar onmiddellijk hun deelnemerspasje ontnemen' en `Neen,
zulke mensen moest men maar onmiddellijk opknopen' en `Het is
ook altijd al zo'n achterbakse zak geweest' en `Die vrouw van hem,
die venijnige trut, valt ook voor geen haar te vertrouwen' en `Zijn
twee zonen gaan dezelfde weg op, wat wil je: krapuul, écht krapuul'
en `Op zijn werk schijnen ze ook niets anders te doen dan te klagen'
en `Zijn vader was van hetzelfde laken een pak' en `Zijn moeder bedroog toch zijn vader met die éne, die euh, die...' en `Het zal niet
lang meer duren of er gebeurt een moord in dat huis' en `Hoe noem
je dat? Húis? Het is al veertig jaar niet meer geschilderd' en `Bij het
sneeuwruimen heb ik hem ook nog nooit betrapt' en `Godverdomme
het is toch voor zijn deur dat mijn moeder vorig jaar op haar kop
gleed'. Klaus Metz werd gediskwalificeerd (na eerlijk en democratisch overleg tussen de diverse betrokken partijen). Robert Veh, president van de strenge commissie, bood, `vóór verder te gaan met
gastronomische sportiviteit', een gratis vat bier aan. De herberg
stond op zijn kop.
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Beate Kurpinski was tot bij Stefan geslopen. Benno Blitz was toch
niet écht een partij voor haar en ze had spijt dat ze het had uitgemaakt met die rasechte Belg, die held... Ze draaide, hijgend een
pruilmond opzettend (ze had ooit een foto in het popblad `Brave'
gezien waarop een Engelse, muzikale ééndagsvlieg zo'n soort grimas trok en daarbij nog verklaarde dat élke echte man voor die éne
uitdrukking van haar gewoonweg smólt), om Stefans stoel. Was Stefan plots opgestaan, dan had Beate een lelijke val gemaakt want ze
klemde haar moll ige vingers om zijn stoel en liet zich dan met haar
hele gewicht naar achter toe vallen. Hierbij gooide ze ook nog het
hoofd naar achter (zo had ze in `Schöner Wohnen' een elegante
vrouw aan een meubelstuk zien hangen). Stefan vond dat hij zich
maar weer moest gaan concentreren. `Maar Benno heeft me laten
zitten,' piepte Beate Kurpinski. `En dat heb jij met mij gedaan,'
snauwde Stefan, `je wordt trouwens dik, we praten er niet meer
over.' Bij de term 'dik' had Beate haar mond wijdopen gesperd. Gedurende enkele seconden was er geen geluid ontstaan. Nu brulde
ze door de Braüstübl dat hij `ein hypokriter Belgier, ein stinkender
Pommes-Frittes-Esser' en nog meer fraais was en dat hij, als het aan
haar lag, in de eerstkomende Knödel mocht stikkéééééééén! ι !

De wedstrijd werd in schoonheid en harmonie voortgezet. Alle kandidaten waren zonder al te veel problemen ronde 3 ingegaan. Manfred, de Profi, lag liefst drie Knödel voor op de rest. Frau Edeka,
die tijdens de welkome adempauze fl ink met de gasten had zitten
hijsen, riep de hulp van Beate in, die bij haar troost was gaan zoeken. Beate kwam dit voorstel zeer gelegen. `Wacht maar, jij Vlaamse
nul.' Een Knödel-Spezial werd bereid. Alle pikante kruiden en pepers die de eenvoudige herbergkeuken had te bieden werden verzameld en in royale doses aan de éne Knödel toegevoegd. Frau Edeka was té beneveld om nog enige controle uit te voeren op de kwaliteit van de bereide wedstrijdvaren. Bovendien leek ze die avond
wel de smaak te pakken te hebben: voortdurend werden haar nieuwe
pullen bier van achter de toog toegeschoven. Pullen die zij gulzig
ledigde. Na een kwartier had Beate Kurpinski de keukenleiding geheel op zich genomen. Verbeten stelde zij haar plan samen. Ze diende enkel even goed op te letten wanneer Stefan zijn derde ronde zou
hebben afgesloten om dan Frau Edeka snel met `de vervloekte scho-
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tel', zoals zij hem bij zichzelf al was gaan noemen, naar het slachtoffer toe te sturen.
Rond 22.20 uur ging Stefan ronde 4 in. Manfred lag een volledige lengte (5 Stück) op de anderen voor en hield, evenals Stefan,
zijn bord hoog in de lucht. Frau Edeka waggelde tevoorschijn. Het
vervolg kon Beate Kurpinski, vanachter de keukendeur de deelnemerstafel beglurend, zó raden. Manfred kreeg de `vervloekte schotel'
terwijl Stefan zich, `en pleine forme' op ronde 4 gooide. Manfred
schrokte voorovergebogen lachend zijn eerste Knödel uit ronde 5
naar binnen. Bij Knödel 2 uit ronde 5 was hij plots vuurrood geworden, had zich met doodsangst in de ogen naar zijn coach gekeerd
en was dan, schuimbekkend zijn hals vastgrijpend, van het podium
gedonderd. De dames waren in paniek, de heren stormden naar het
podium. Herr Edeka schopte de keukendeur open. Maar Beate Kurpinski speelde goed. Op het ogenblik dat Herr Edeka de keuken betrad stond ze Frau Edeka uit te schelden voor `Βlöde Kuh!' Herr
Edeka vloog zijn vrouw naar de keel. Frau Edeka werd ruw door
mekaar geschud. `Ob du mich ruinieren willst?!!' brulde Herr Edeka
haar in het gezicht. Frau Edeka schreeuwde in doodsangst dat het
on-mo-ge-lijk was negatief op deze vraag te antwoorden zolang hij
haar in de verkeerde richting bleef schudden. Ook in de gelagkamer rezen er problemen van praktische aard. De dokter diende gebeld en er bleken geen munten voorhanden om het telefoontoestel
in werking te stellen. Ook had men al kostbare tijd verloren doordat niemand, ook de coach niet, zich bereid had verklaard mond op
mond beademing op het slachtoffer toe te passen. Manfred had nog
nooit tevoren zoveel aandacht gekregen en hij glimlachte vermoeid
toen hij tot ieders opluchting weer bijkwam.
Robert Veh, wedstrijdleider, bevond zich in `Stress-Zustand', zoals hij het zelf noemde. Het was zijn allereerste `Knödel-EssenChampionship'. Tot voor hij het roer overnam was zijn concurrent,
Oswald Karstens, die nu naar de 75 toeging, de sterke man achter
de Neheimse wedstrijdvreugde geweest. Wellicht werd hem, de kersverse voorzitter, vanaf vandaag na alle opgelopen schade een alleronaardigst etiket opgeplakt (`Nu, als die Robert Veh voorzitter blijft,
loopt alles waarschijnlijk toch weer fout!' of, erger nog: `Dat heb je
nu eenmaal met een ongelooflijke kluns als voorzitter!!') en zou hij,
in tegenstelling tot voorganger Kärstens niet kunnen terugblikken
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op dertig jaar voorzitterschap van het `Neheim-Hüstener-KnödelEssen-Championship'. Ook zouden de bij dit jubileum behorende
oorkonde en medaille aan zijn neus voorbijgaan. `Oh Gott.' Terwijl Robert Veh dit alles, nog steeds in `Stress-Zustand' verkerend,
stond te overpeinzen, merkte hij dat hij nog twee deelnemers was
vergeten te noteren op het inpakpapier. Op de lijst stond:
TEILNEHMER
Achim Kaiser
Manfred Stute
Stefan Brotaartz
Kathe Kittsbühl
Klaus Metz
Willibald Hofheim
Heinz Schwartz
Odo Wirtgen
Axel Schöne
Gunther Pallenberg
Claus Zeiger
Hugo Gassner

STOP No. 1 (Jeder 9 Kn) STOP No. 2 (Jeder 15 Kn)
12.44.3
23.20.3
11.20.4 ( + 3 Strafpunkte) 19.34.7 (21,5 Kn!)
21.02.4
12.32.1
28.52.6
15.24.9
Raus!
12.45.7
22.01.4
13.06.6
22.56.8
12.34.7
23.54.4
26.52.4
15.03.2
14.54.7
26.58.2
13.56.8
16.02.2
Präsident: Veh, Robert

Hoe moest het nu godverdomme verder, nu hij zijn stopwatch even
uit het oog was verloren? Hij noteerde wat getallen achter de namen
der beide laatste kandidaten en droomde snel weer weg. `De medaille
voor Uw veertigjarige trouw als voorzitter van het Neheim-Hüstener-Knödel-Essen-Championship wordt u eerstdaags toegestuurd,'
las hij op een denkbeeldig doch officieel aandoend document. `Aan
geen enkel Duits hart gaat dergelijke verbeten trouw voorbij. Wij,
het College van Burgemeester en Wethouders, zijn trots u bovenvermeld ordeteken over te mogen maken. In opdracht van de Burgemeester, Brigitte Pfelz-Biedermeier, wethouder van Cultuur.'
Robert Veh zag zichzelf in slow-motion naar zijn winkeldeur lopen.
Vroeg in de ochtend. De klanten zouden pas over pakweg een uurtje
komen binnenstromen. Robert bukte zich naar de in de deur uitgespaarde brievengleuf. Er lag een pakje in. Jawel, de medaille!
Godverdomme! Robert kwam niet meer bij. Natuurlijk! Als hij veertig jaar voorzitter was geweest dan moest hij nu om en nabij de vijfenzeventig zijn, net als zijn voorganger Kärstens die het toch maar
dertig jaar had aangekund en nu morsdood was. `Eh, was ist?' Herr
Edeka gaf Robert Veh een por. Hoe het nu verder moest, nu de
coach van Manfred had besloten zijn deelnemer uit de wedstrijd terug te trekken?
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De voorzitter klom op het podium en verklaarde dat de held van deze
avond Manfred Stute, die zich door een ongelukkig toeval uit de
wedstrijd terug moest trekken, niet met lege handen naar huis mocht
worden gestuurd! Algemene bijval. En of de moedige strijder het
bescheiden cadeau, zijnde een waardebon van 65 Duitse Marken,
volledig en tot de laatste pfennig te besteden in de luxe-slagerszaak
R. Veh u. Söhne wilde aanvaarden? Jazeker. Algemene bijval.
Beate Kurpinski, keukenleidster ad interim, was uit de keuken verwijderd. Degenen die haar schandelijke geheim kenden, zwegen als
de dood. De wedstrijd moest en zou in schoonheid eindigen.
`Viniern an boot«, ontsnapte het Frau Koppe die net een zalige trip
Parijs achter de rug had. Manfred, de Profi, die er nog steeds wat
slapjes bijliep, schudde zijn concurrenten één voor één de hand en
verliet, onder stormachtig gejuich samen met zijn coach de Braüstübl. In het deurportaal hief hij, gehuld in een satijnen kamerjas,
triomfantelijk beide armen in de lucht. Dàt was pas in schoonheid
eindigen. Frau Edeka was geheel bijgekomen door de hardhandige
aanpak van haar briesende echtgenoot en stond te wachten tot haar
volgende reeks reeds dampende Knödel zou worden afgenomen. Robert Veh gaf weer een startschot met het alarmpistool. De vrouw die
bij het eerste schot naast hem had gestaan en hem razend bij de haren had getrokken, had nu met samengetrokken gezicht haar vingers in de oren gehouden. Frau Edeka stormde, bijgestaan door enkele welwillende Dirndl-dames, op de tafel af en kwakte alle overblijvende deelnemers een bord voor de neus. De interesse in de zaal
verzwakte. Het wachten was nu op het volgende spectaculaire moment: het moment suprême waarop bepaalde kandidaten zich noodgedwongen uit de strijd zouden terugtrekken en hun bestek zouden
neerleggen. Hetgeen gebeurde. Odo Wirtgen, een stevige metselaarsknecht van rond de dertig, schoot plots als een paal recht overeind en rende de herberg uit. Robert Veh noteerde: `Raus!' Enkele
kroegklanten volgden het slachtoffer. Ze vonden hem hijgend in de
dunne sneeuw op de kleine parkeerplaats voor de Edeka-supermarkt.
Hij slikte snel en bleef de term `Scheisse, Scheisse, Scheisse!' aanhouden. Nauwelijks later hapte Kathe Kittsbühl naar lucht, waarbij ze, de woorden als het ware naar binnen zuigend, `Papa bitte'
hijgde. De Prinz Karneval veerde rechtop van zijn barkruk toen een
andere tooghanger hem op de moeilijkheden van zijn dochter wees.
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Hij kwam net op tijd om Kathe, die bezig was van het podium te
vallen, op te vangen. Bij het neerkomen schuurde haar neus langs
één van de plastic hertepootjes die op haar vaders jas als knopen
dienstdeden. Hierbij gaf ze nog een klein, ja charmant gilletje. Robert Veh noteerde met een stalen gezicht: `Raus!' Plotseling leidde
het bord zijn aandacht af. Waarom was hij niet gewoon verder gegaan met het daarop noteren van de stand? Ach, zo was het wel handiger. De eindresultaten konden op die manier, mocht dat noodzakelijk blijken, buiten het zicht van het publiek worden aangepast.
Toen twee heren, Claus Zeiger en Günther Pillenberg, tegelijk van
hun stoel opstonden en iedereen vermoeid glimlachend duidelijk
maakten dat het ook voor hen was afgelopen, werden ze eerst op gejoel onthaald om dadelijk daarna juichend te worden opgevangen
bij de toog waar vrienden hen dadelijk pullen bier toeschoven. Robert Veh noteerde zuchtend: `Raus! Raus!' Hij wist niet of hij deze
`Stress-Zustand' veertig jaar zou kunnen volhouden.
Frau Edeka liep af en aan. Stefan Brootaars was vlot ronde 6 ingegaan. Slechts één concurrent, Willibald Hofheim, lag als het ware
achter hem in de bocht. Achim Kaiser, de beeldhouwer, zat de Knödel meer uit elkaar te pulken dan ze nog verder naar de mond te
brengen. Robert Veh schreef naast zijn naam in lichte potloodtrekjes: `Raus!' Het bestuur had Achim Kaiser opgegeven! Hij had het
moeten weten! Hij, de eeuwig sociaal voelende, de enige authentieke barmhartige Samaritaan, hij, de enige bij wie iedereen uit dit
stomme gehucht te allen tijde en om geeft niet wat voor reden terechtkon! Stank voor dank! Hoe durven ze?! Axel Schöne, een
28-jarige schoenenverkoper, glom van inspanning. Bij het ingaan
van ronde 7 was hij opgestaan en had zijn Lederhose die hem rond
de billen spande trachten los te knopen. De bretels waren bij de naad
gesprongen en de broek was plots op de grond gegleden. De dames
werden wild. Sommige echtgenoten zagen hierin een aantasting van
hun gezag als gezinshoofd en achtten het nodig de gedeukte
machtspositie in ere te herstellen door bovenop het biljart hun blote, puistige kont te laten zien. Twee andere kandidaten vielen op
dat ogenblik af. Robert Veh noteerde.
Het was bij middernacht. De Braiistübl dampte en kookte. Late
klanten die nog even langskwamen om een slaapmuts te halen gooi-
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den de kroegdeur bij het openen snel weer in het slot. De geur was
niet meer te verdragen. Welke vreemde rituelen vonden daar in
godsnaam plaats?! Was men rottend wild aan het ontbenen? Hadden er gistende vuilniszakken in het portaal gestaan? Gebruikte Frau
Edeka een nieuw soort vloerzeep? Was de waard het behang met één
of ander bijtend wondermiddel aan het losweken? Die avond gingen vele inwoners van Neheim-Hösten met grote vragen naar bed.
Stefan Brootaars zat nog steeds in het midden van de tafel, op de
plek waar hij sinds het begin had gezeten omdat zijn naamkaartje
daar was aangebracht. De overige twee deelnemers, Axel Schöne,
die zijn broek weer onder controle had maar hiermee belangrijke seconden was kwijtgeraakt en Willibald Hofheim, Stefans enige echte
concurrent op dat ogenblik, waren elk aan een uiteinde gaan zitten,
bij de geopende ramen. Achim Kaiser, twee stoelen naast Stefan,
boetseerde een fraai meisjeshoofd uit Knödel 4 van ronde 5. Robert
Veh stapte zelfverzekerd op hem af en vroeg hem vriendelijk of hij
de wedstrijd staakte. Achim Kaiser mompelde `Neh neh, ich geh'
weiter, immer weiter.' Daarop viel hij met het hoofd voorover in
de schotel van ronde 5, waarop nog één onaangetaste Knödel èn
Achims boetseerwerkje. De voorzitter riep dat de andere kandidaten rustig verder konden strijden en dat er godverdomme niks, écht
niks aan de hand was! Robert Veh wist dat op zijn `Stress-Zustand'
een `Panik-Zustand' zou volgen. Even was hij er zelfs aan ten prooi
geweest, toen bleek dat Achim Kaiser niet meer door de neus kon
ademen vanwege de opgesnoven leverbres. Achim werd door enkele
dronken mannen afgevoerd. Hij kwam een uur later in de eiken salon van de waard weer bij bewustzijn. Naast hem zat Beate Kurpinski vriendelijk te glimlachen. Ze bracht een vochtig washandje
naar zijn voorhoofd. Achim duwde het weg. Het rook zuur. Beate
Kurpinski opperde dat zij de zegenende werking van het vochtige
doekje feilloos kon imiteren door beroep te doen op haar grote zoentalent. Ze tuitte haar lippen. Achim duwde haar bij het opstaan ruw
terzijde en snauwde haar toe dat hij niks te maken wilde hebben met
een vunzige nymfomane!! Beate was geschokt.
Beneden, in de gelagkamer, werd de overwinning gevierd. Toen
Willibald Hofheim bij Knödel 2 uit ronde 7 plots onzin was gaan
uitkramen had de jury de beschonken koppen bij elkaar gestoken
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en werd er beslist betrokkene om zijn eigen bestwil uit de race te verwijderen. Willibald Hofheim had zich, kinderlijk mompelend en met
waanzin in zijn glazige ogen laten wegleiden. Er werd een taxi gebeld om hem thuis te brengen. Pas drie weken later kwam de rekening van het taxibedrijf waarin:
Reinigung des doppelten Hinterzitzes TAXΙ Merc. 190D (No. 445): 245,50 D11
Neuer Kopfstütz (Kunstleder) Tnx ι Merc. 190D (No. 445)
36,60 DII
(origineller Kopfstütz durchgebissen)

Het laatste woord was viermaal onderlijnd.

282.10 D11

Axel Schöne, de schoenenverkoper, had opgegeven toen hij zag dat
Willibald Hofheim werd afgevoerd. Een eerste plaats zat er toch niet
meer in. Hij was dadelijk naar de toog gewaggeld en had zich er
schandalig bezopen. Rond drie uur 's nachts had hij gemeend de
truc met de op de grond zakkende Lederhose nogmaals te moeten
herhalen. Weer waren Drindl-dames aan het gillen geslagen en weer
hadden echtgenoten hun beste bil voorgezet. Met een groep van vijf,
inclusief Axel Schöne, stonden ze een Teutoonse paringsdans op te
voeren. Eén man, wiens fantasie hem te veel parten speelde, maakte
hierbij gebruik van de gaten in de biljarttafel. Pas drie weken later
kwam de rekening van herberg Braüstübl voor Axel Schöne waarin:
Decke Biljarttisch (Grün): Stück (01): 637 DI
(Mehrwertsteuer Excl.)

Stefan Brootaars werd door de Dirndl-dames op handen door de
kroeg gedragen. Een allesbehalve prettige ervaring daar de vreselijke walm tegen het plafond was blijven hangen. Het duizelde Stefan. Hij trachtte het beeld waarin hij een arbeider was en de achtendertig Knödel die hij had moeten verorberen één voor één op een
rubberen, lopende band zag passeren, uit zijn gonzende hoofd te
bannen. Hij was krampachtig op zoek naar een vervangende, rustgevende gedachte, maar kwam telkens bij de achtendertig Knödel
terecht. Even was het interieur van Robert Veh's slagerij hem voor
de geest verschenen, toen de voorzitter hem zwetend en enthousiast lachend de hand had gedrukt. Hij zag Robert Veh de grote koelkastdeur openen, de koelcel binnenstappen en hij hoorde dat hij Stefan toeriep, terwijl hij tussen de beigekleurige runderdelen het gevraagde uitzocht: `Mager?!' Stefan zag zichzelf naar de zware deur
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toeslurpen. Snel gooide hij hem dicht en draaide in één krachtinspanning het zware wiel waarmee de deur kon worden afgesloten vast.
Hij hoorde licht gebonk en de gedempte maar overslaande stem van
voorzitter-slager Robert Veh.
Stefan lag op dezelfde divan waarop ook Achim Kaiser was bijgekomen. Robert Veh stond voorovergebogen en keek Stefan aan. Zijn
stem klonk nog steeds gedempt. Hij overhandigde Stefan een waardebon van 65 DI geheel en tot op de laatste pfennig te besteden in
de luxe slagerij R. Veh u. Söhne, een gids van de stad Antwerpen,
en wees meteen naar een feestelijke korf die op het salontafeltje
stond. Stefan kon een fles goedkope mousserende wijn, een knoflookworst en een homp Schwartzbrot onderscheiden. Hij zuchtte. Dit
was dus `het varken uithangen'.
Beneden baande Stefan zich een weg tussen de klanten door die lallend hun hand naar hem uitstaken. Hij trachtte ze een voor een te
ontwijken en probeerde zonder nog verder in te ademen de
Braüstübl te verlaten. Buiten sneed de wind hem de adem af. De
sneeuw was nochtans gaan smelten. Stefan woonde honderd meter
van de kroeg. Een grotere afstand had hij die avond niet meer aangekund. Hij slenterde, de lompe mand in de hand, huiswaarts. Hij
keilde de hele inhoud van de Schlemmerkorb in een vuilniscontainer aan het eind van de straat. De mand zelf zou zijn moeder nog
kunnen gebruiken, dacht hij. Voor vuile sokken in dc badkamer of
zo. Morgen zou hij naar de militaire arts bij de gezondheidsdienst
van het dorp gaan. Hij zou de man laten raden wat er met hem aan
de hand was. Dc kerel zou het nooit geloven en hem drie dagen vrij
van school of enige andere inspanning voorschrijven. Dan kon Stefan bijvoorbeeld naar Antwerpen.
Stefan lag puffend in bed. Hij hoorde Hélène zijn kamer naderen.
Hij deed of hij sliep en ontving vol innerlijke vreugde de kus die zijn
moeder hem op het voorhoofd drukte. In een geheel ander deel van
het gehucht lag Beate Kurpinski voor dc afwisseling met een verklarend woordenboek in bed. Onder de letter N zocht ze het woord
`nymfomane' op.
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Kaspar
Frans Stilger

René vond de liefde waarmee hij in het pleeggezin werd opgenomen
kleverig. Kleverig als het zuurtje dat de moeder 's middags na
schooltijd bij de thee aanbood. En al gauw had René in de gaten
waarom hij met deze kleverige liefde werd overgoten. Hij moest het
speelkameraadje worden van Paul. Paultje, zoals hij door zijn moeder werd genoemd, had weinig contact met de kinderen uit de buurt
of van zijn klas. Daar kwam bij dat hij enig kind was en tobde met
een hartkwaal, die hem vaak dwong, bij de weinige spelletjes met
buurtgenootjes waaraan hij wél meedeed, het spel halverwege te staken. Dan stond hij hijgend met zijn rug tegen de muur en bleef alleen achter. Wellicht was ook de onverklaarbare verdwijning van
de hond Kaspar, die nog geen vier weken in huis was geweest, de
reden dat hij in het gezin werd opgenomen.
René, die al lang blij was ontsnapt te zijn aan de strenge tucht van
het internaat, speelde maar al te graag met Paultje. Paultje was, tijdens het eerste avondeten waarbij René aanwezig was, gewaarschuwd dat hij extra lief moest zijn voor hem. Immers: René had
geen moeder. Waarop Paultje laconiek antwoordde: `Hartstikke jofel
zeg, dan hoefje met moederdag ook geen kadootjes te kopen.'
Deze formeel terechte vaststelling werd door zijn vader zachtaardig berispt met de opmerking dat dit nu juist niet lief was.
Al na een paar dagen bleek dat Paultje helemaal niet content was
met de aanwezigheid van René. Paultjes moeder ging er vanuit dat
internaatskinderen per definitie ondervoed waren en dus bewaarde ze de lekkerste hapjes voor René. De jaloerse blikken van Paultje
ontgingen René niet, en hij stelde wel eens voor de lekkernij door
te schuiven naar Paultje, maar daar verzette de moeder zich fel
tegen.
Ook het samen oplopen naar school was geen succes. Zodra zij
hun straat uit waren, beet Paultje René toe: `Donder nou maar op,'
waarmee René gedwongen werd een zijstraat in te slaan, hoewel dat
een omweg naar school was.
Na twee weken had René het gevoel volkomen misplaatst te zijn.
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Hij wilde er niet aan toegeven, vooral ook omdat zijn voogdes zo
blij voor hem was dat ze zo'n lief gezin had gevonden.
Het was mede om die reden dat René, op een woensdagmiddag,
hoewel hij zijn bedenkingen had, op Paultjes voorstel inging om te
gaan sexen in de bunker. Omdat René niet wist waar de bunker
stond, liep hij achter Paultje aan, die hem langs volkstuintjes leidde, tot zij de bunker bereikten die aan de rand van de stad lag. Het
betonnen gevaarte was overwoekerd door gras. Bij de ingang van
de bunker bleven ze staan. Binnen was het na een paar meter al aardedonker. Meteen om de hoek, bij de ingang, lag een hoop gedroogde stront waarboven zwart-blauwe vliegen driftig zoemden. René
meende een afgeknipte vinger te zien liggen van een rubberen handschoen en hij rook de penetrante stank van verschaalde urine.
`Het stinkt hier,' zei René.
`We moeten naar achteren,' antwoordde Paultje. `Daar komt
nooit iemand omdat het er pikdonker is.'
René volgde Paultje het zwarte gat in en toen hij hem niet meer
zag, fluisterde hij angstig: `Waar ben je?'
`Hier.'
Hij voelde een hand op zijn arm.
`We gaan tot het einde,' echode Paultjes stem in de donkere
ruimte.
René struikelde over iets dat op de grond lag en was blij toen
Paultje opmerkte dat ze niet meer verder konden. René ging met
zijn rug tegen de muur staan en wachtte gelaten af.
`Ben je er nog,' vroeg hij, omdat hij niets meer hoorde. `Je wou
toch sexen?'
Paultje antwoordde: `Ik ben hier, vlak naast je.'
René voelde een hand over zijn bloes tastend omlaag gaan naar
zijn gulp toe. Meteen hield René heel veel van Paultje. Toch bleef
hij als verlamd staan.
`Ik doe je broek uit,' hoorde hij in het donker.
Moet dat?' vroeg René bang, maar Paultje had zijn broekriem
al los gegespt en zijn gulp open geknoopt. Even later trokken twee
handen ook René's onderbroek omlaag. De koele duisternis deed
René huiveren. Naast zich hoorde hij Paultje hijgen, die in zijn oor
fluisterde: `We trekken alles uit, dan gaan we bloot tegen elkaar
staan. Lekker geil, jôh!'
René deed zijn bloes uit, trok zijn hemd over zijn hoofd en buk-

21

te zich om de veters van zijn hoge internaatsschoenen los te knopen.
Daarbij raakten zijn billen de vochtige betonnen muur, die begroeid
was met een dun laagje mos. Nadat René alles had uitgetrokken en
zijn kleren op een stapeltje naast zich op de grond had gelegd, vroeg
hij aan Paultje of hij ook alles uit had.
`Bijna,' antwoordde Paultje en streek even met zijn hand over
René's buik. René schrok en werd overvallen door een eigenaardige
sensatie, die hij nog niet kende. Voor het eerst, in zijn elfjarige leven, was hij zich ervan bewust dat hij een erectie had.
`Lekker?' vroeg Paultje, die de voorhuid van René ritmisch
verschoof.
René kon alleen slikken. Hij vond het jammer dat Paultje zijn
hand weghaalde, maar hij begreep dat hij zich nu op zijn beurt uitkleedde. Hij hoorde het geritsel van kleren en wachtte met bonkend
hart op de hand van Paultje. Na een tijdje vond René dat Paultje
wel erg veel tijd nodig had om zich uit te kleden.
`Ben je nou nog niet in je blootje,' vroeg hij ongeduldig.
Er kwam geen antwoord.
`Paul... Paultje, ben je er nog?'
Stilte.
Met lichte paniek in zijn stem: `Waar ben je?'
René tastte naast hem, maar voelde niets.
`Hè, doe nou niet zo flauw.'
Hij deed een paar stappen naar voren en opzij; de armen voor
zich uitgestrekt.
`Flauw hoor,' zei René en zocht op de tast zijn kleren. Hij streek
met zijn hand over de grond, maar hij vond zijn kleren niet. Hij
vroeg zich af waar hij ze had neergelegd, tot hij begreep dat hij ze
in het donker nooit terug zou kunnen vinden. Goed, hij was dan wel
bij dezelfde muur waar hij zich had uitgekleed, tenminste dat hoopte
hij, maar stond hij wel op dezelfde plaats? Hij tastte nog een keer
de grond af en schrok, doordat zijn hand stootte tegen iets harigs.
Pas na een tijdje durfde hij zijn hand weer uit te steken en voelde
hij aan de vacht en de vorm dat er een dode hond moest liggen. Zijn
hand gleed langs de riem omhoog die vast zat aan de halsband. De
riem was door een ijzeren ring gehaald, die in de muur zat gemetseld, en was daaraan vastgebonden.
Huiverend deinsde hij terug.
Ik ben verdwaald, dacht hij. Volgens mij lag die hond er net niet.
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Hoe kom ik hieruit?
In gedachten stelde hij zich voor dat hij nooit meer uit de bunker zou komen en dat hij, sterk vermagerd, ten slotte van de honger zou omkomen. Hij begon te huilen. Af en toe onderbrak hij zijn
snikken en riep dan klaaglijk: `Paultje.'
Plotseling kreeg hij een idee en zijn angst verdween. Hij herinnerde zich dat de bunker rechthoekig van vorm was. Als hij met zijn
handen langs de muur bleef lopen, dan moest hij vroeg of laat bij
de ingang komen.
Na een minuut of tien, voetje voor voetje langs de muur schuifelend, zag hij het heldere zonlicht dat de ingang binnen stroomde.
Hij liet de muur los en liep rechtstreeks naar de opening.
René wilde de bunker verlaten en in het volle daglicht treden,
maar bleef ineens staan. Hij was naakt. Hij schaamde zich en trok
zich terug in de hoek waar het zonlicht hem niet kon bereiken.
Wat nu?
Op zijn tenen liep hij weer naar de ingang en keek of hij iemand
zag. Hij zou dan kunnen vragen of ze voor hem thuis kleren wilden halen. Er was niemand.
Hij overwoog weer naar binnen te gaan om nog één keer goed te
zoeken. Zijn kleren moesten toch ergens zijn? Maar de zinloosheid
van een nieuwe poging drong al snel tot hem door. Je zag immers
geen hand voor ogen. Het beste was om thuis een zaklantaarn op
te halen en dan zijn kleren te gaan zoeken.
Behendig gebruik makend van de beschutting die de schuurtjes
van de volkstuinen boden, sloop hij in de richting van de stad. Bij
de ingang van het tuincomplex bleef hij even staan. Hij aarzelde,
maar er zat niets anders op dan zo hard mogelijk naar huis te rennen. Hij gluurde vanachter een rij coniferen en keek of er niemand
op straat liep. Dit was het geval en hij zette het op een lopen.
De eerste straat gaf geen problemen, maar eenmaal om de hoek
trof hij een ploeg voetballende jongens, die hun spel onmiddellijk
staakten; verbijsterd door de aanblik van René die in volle vaart
naakt voorbij rende. Hij passeerde een meisje, druk bezig met haar
rieten poppewagen, dat geschrokken haar vriendinnetje aanstootte
en riep: `Kijk, een blote piemel.'
René kreeg een droge keel van het rennen en zijn zij begon pijnlijk
te steken. Ondertussen dacht hij: ik moet denken dat ik dit droom,
dan is het niet zo erg.
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Tegen de tijd dat René zwaar hijgend voor zijn huisdeur stond
en driftig aanbelde, had hij al een menigte joelende kinderen achter zich aan verzameld, die scandeerde: `vies-peuk, vies-peuk.'
Met trillende lippen bad hij: `Doe toch open, doe toch open!
Waarom duurt het toch zo lang!?'
Iemand gaf een klap tegen zijn achterhoofd en porde met een stokje tussen zijn billen, maar hij draaide zich niet om. Een meisje werd
hysterisch gillend tegen hem aangeduwd. Na het bekende gekletter
van het touw tegen de trapleuning, sprong eindelijk de deur open.
Hij rende naar binnen, sloeg de deur achter zich dicht en stormde
de trap op. Boven, in het donkere trapgat, stond de moeder van
Paultje, die hem met grote ogen aanstaarde.
`Nee maar! Waarom heb jij geen kleren aan?'
In de deuropening naar de kamer stond Paultje zelf. Koortsachtig
dacht René na. Hij kon moeilijk zeggen dat hij met Paultje in de
bunker zou gaan sexen en toen zijn kleren was kwijtgeraakt. Met
een onbewogen gezicht, sloeg Paultje de angst op René's gezicht
gade.
Ten slotte bedacht René: `Ik zou met jongens gaan zwemmen,
maar ik had geen zwembroek bij me. Dus ik dacht: ik kan wel in
mijn blootje en toen hebben de jongens mijn kleren gestolen.'
`Welke jongens?'
Eh, dat weet ik niet.'
`Met wie ben je dan wezen zwemmen?'
`Nou eh, gewoon, met jongens. Die kent u niet.'
`Welke jongens? Vertel op!'
`Eh, Peter. Die zit bij mij in de klas.'
`Peter, zei je? Uit jouw klas?'
Paultje trok zich terug in de kamer.
`Loop jij eens even mee. Nee, trek maar niks aan.'
Ze greep René hardhandig in zijn nek en duwde hem voor zich
uit de kamer in.
Daar, aan de grote tafel, zaten Paultje en Peter. Tussen hen in
stond het Strategobord. Er viel een diepe stilte. Peter tikte na een
tijd een stuk van Paultje aan, waarna Paultje fluisterde: `Boem.'
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Nederlandse poëzie

Drie gedichten
Peter Coret

Sebastiaan
goor Adriaan Litsroth

Geen kind, maar in zijn houding wel een jongen
Die trots en weerloos voor zichzelf bezwijkt
(Niet hemels, eerder mannelijk en aards)
Met pijlen in zijn hart en in zijn longen
Een jonge man die op een jongen lijkt —
Zo op zichzelf verliefd, zo binnenwaarts
Gericht de geile blik — die noodgedwongen
Nog doet alsof hij naar zijn vrienden kijkt
Hij weet dat hij de pijlen richting geeft
(Nu spannen zij voor 't laatst de zware bogen)
Dat hij door eigen daadkracht verder leeft
Hij ziet zichzelf in hun doorlopen ogen
Hij proeft zijn bloed dat aan hun handen kleeft
En voelt dat hij zijn beulen heeft bedrogen
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Carel Fabritius (1622-1654) — Zelfportret
Hij kijkt ons aan vanuit een stille spiegel
Wij zien onszelf als hem; zo ziet hij ons
Er was hem niet meer zoveel tijd beschoren
Maar wel een blik die eeuwen overbrugt
In tinten groen en bruin zoals van brons
Wordt schuchter licht uit duisternis geboren
Hij kijkt ons aan vanuit een stille spiegel
Alleen voor Rembrandt en de dood beducht

Afscheid
Ik had vannacht mijn moeder aan de lijn
En iemand zei: `Er zal een auto komen'
't Was niet mijn moeder echter die ik hoorde
Toen klonk een zacht gekraak, er stoorde
Iets of iemand de verbinding;
zelfs geen hijgen
Was daarna nog te horen — enkel zwijgen
'k Heb nooit meer van mijn moeder iets vernomen
En nooit meer zal ik dromen zonder pijn
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Vier gedichten
Ρ f. Donnee

Uitvaart
Thuis,
op een zomermorgen,
de ramen geopend op geuren,
is het verre bourdon
van een uitvaartsklok
een kleine dood
die in het leven ondergaat.
Op het gasfornuis ontvouwt zich
een lichtblauwe rouwbloem.
Over een stoel hangt het zonlicht
als een afwezig
wit hemd.

Boetelingensneeuw
Lang nog stonden op het veld
de stoppels van de mais:
een onthechte herinnering
aan de bloeiende zomer.
Maar met de eerste sneeuw
hulden zij zich in monnikspijen
van het zuiverste wit.
En in lange rijen togen zij
de wind achterna
naar waar de bloemen zijn gebleven
waar zij zijn gebleven.
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Koeherder
Diep in het verborgene
hoed ik de Heliosrunderen,
de koeien van de waarheid.
Zij hebben de zachtmoedige ogen
van de nacht.
Hun vacht is
van een schitterende evidentie.
En waar zij lopen
verliezen pluisbloemen zich
weerstandslocs aan de wind.
Ik speel op een fluit
gesneden uit de ellepijp
van een dode geliefde.
Soms zie ik een glimlach
op het afgewende gelaat
van de dingen.

Nachtboot
Als wezen
schijnen de maanloze sterren.
In donkere dieselmotoren
klopt het hart van de nacht.
Niet meer
dan het constante zwart
tussen twee verschuivende lichten
zijn nu
de aken op de Maas.
Een wit frontlicht
glinstert als een terugverlangen.
Een rode lantaarn
strijkt het laatste zwavelstokje
langs het duister:
boven het water zweeft
grootmoederlijk
een verlichte kajuit.
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Α.Ε.Η.
Marko Fondse

Leed dat niet kon gewist
Werd schoonheid. Onbetwist,
Hoe het ook schrijnt, bekoort,
Tot pijn verdicht, het woord.
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Twee gedichten
Theo de Jong

Haar tweede leven
Ze ontvouwt haar gezicht voor wie
het niet in wil zien. Rimpels radeerden
zorgzaam een steeds verfijnder kaart
van rivieren van verlies, banale kanalen,
beekjes van lachen in haar huid.
Wat er niet was beet het meest uit.
Met de harde handen die de hare zijn
geworden maakt ze zich
niet op.

De laatste deur
Wat was van wassen ook weer het doel?
De duur weet ze wel, ze poedelt wat
en moppert, nat nog, dat iemand haar
kleren in bad heeft gedaan. Ze plast
in een mand, als de wc is verdwenen.
Bezoekers vermommen zich, spreken zich
tegen, nu eens moeder, dan weer dochter
of onbekende buren. Rondom haar janken
en gillen de gekken, die ze als aapjes
voert, verjaagt, aait, beklaagt.
Het spiegelbeeld in het raam zwaait
alsof het haar kent en komt halen.
Maar de laatste deur is altijd dicht.
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De lovesongs van E.J. Treeb
Frans Kuipers

Vier maanden her nu
dat liefste kwam zeggen:
liefste is liefste niet langer.
Geen woord
van de dichter sindsdien.

Warkruid,
pijnbloeisels, ongedetermineerd.
Waarom heb je, hoe kon je,
wist je dan niet,
steroogje, droomgenote, teringwijf.

Woede die blind is.
Hoofd dat blijft malen.
Ik ken deze rotzooi.
Ik, vroeg al de kluts kwijt,
jokerachtige neebroer, hofloze
nar die vluchten moest
voor zijn leven, reizen zonder adres
geen epos voor een brekebeen,
geen hand aan de haven —
over poldergras de wind: ik spreek je nog wel.

32

Hoe het was
en nooit meer zijn zal.
Wat je zei
in bedden, duinzand en hei,
met handen, buik en ogen.
Liefde.
In alle talen
babelt en zingzangt
de ether ervan.
Liefde.
Nu kom ik
in een loden jas, nu kom Ik
nu meigroen en op hun mooist
de bomen zijn, nu kom ik
in een loden jas
en zing m'n middeleeuwse liedje:
ik en jij
worden nooit meer wij.
In onland een bok geschoten,
lang dit geweest:
Hartje onheus behandeld,
bitter van binnen,
ogen op steeltjes,
duimpje verdwaald.
Gezegd, godvergeefine,
gezegd: Wat zeggen mij
de schoonheid van de wolken nog,
de hommels rond het fluitekruid.
Sterren en cellen en kleuren,
mijn mafketel kookte over,
mijn zielepoot wou dood.
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Als alles voorbij is
zit men aan een kafeetafeltje,
gehuld als altijd: in de flarden
van andermans gesprek,
glaslandse zee in de oorschelp,
Mare Tele, Mare Mneme,
terwijl buiten een overreden krant
opstaat en wegzeilt over de straat,
het stille, stomtoevallige
kind met haar ijsje verschijnt,
de zon in een flatraam,
wolken van Ruisdael boven de kerk;
het niet te vatten moment —
jouw breinaaldpunt bewustzijn daarin
uit vier windrichtingen
op je aanvliegt opnieuw:
Ik, oude god, die het riet leerde fluiten,
ben wat de vinder er van vogelt.
Alles, iedereen, jij ook,
eenzame zitter,
van prins terug naar kikker,
schippert en weet niet en reist.
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Afscheid van de Galgenstraat
1

Nico Slothouwer

Dus je hebt een vriendje nu.
Je had het nog niet willen zeggen...
Noem je toch, omdat ik zo dringend verzoek,
een voornaam, een leeftijd, woonwijk en beroep.
`En?' vraag ik. Nee, goddank geen ander.
`Deze is er helemaal voor mij.'
Zet ik de telefoon op `antwoordt automatisch'.
Dient er onmiddellijk een feestje ingelast voor één,
klink ik op jou vannacht in een vreemd café:
wat een mooie ontroering. Ik lijk je trotse vader wel,
niet de jongen die je drie, vier onberekenbare jaren
op deed schrikken uit je stille avond, galant maar
onverbiddelijk kwam naaien.
Ach toe. Gelal, daar in de kroeg...
2
Wie woont er dan ook in de Galgenstraat.
Dat prachtig Prinseneiland...
Je hoorde er de treinen en de schepen 's nachts.
Mij gaf dat, wakker in jouw eenpersoons, wat meer plezier
dan 't voorspel van te zacht gedraaide Schönberg,
de slierten malle conversatie daardoorheen: veel krant
die je te ernstig nam, burenkif waar jij geen deel aan had
maar die je voor me preciseerde. Dat was hard werken,
en overdag bekeek je kankercellen op het lab.
Rattehersens deed je in een centrifuge,
dat liet ik me graag vertellen.
Ook schermde je en had een zweefvliegtuig.
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3
Jouw broers bleven in Twente. Trouwden, werden vader.
Peettante ging naar de grote stad, vond haar Eiland,
kocht zich huisraad. Dat was dat. Jij had een baan,
jij woonde — In orde, besliste jouw verstand.
Vijfentwintig was je en op een toevallig feestje,
toen zich losmaakte uit die zatte omgeving — je eerste.
Die deed niet veel, niet alsof, en was alweer verdwenen.
Wat dan nog? Jouw leven was toch ingericht en af.
Een volgend avontuur bleef even bleek. De sukkels ook:
jij sliep met zware zeeën, Verhoeven en Van Peursen,
ik vond die boeken naast je bed. Jij was intussen
achtentwintig, ik plusminus nummer vijf.

4
Hoofd-. Ja, maar dan die mooie bijzaken. Verkies,
als je toch moet, je te verliezen in de marge.
Hoe ze kwam (hoe ze niet, hoe ze toch, hoe ze goddank),
dat vertel ik straks wel, geilaard.
Waar ik uithing (bij een ander), wat er misging
(ik hield het voor gezien) zal ik fluisteren in 't oor
van vader psychiater. Door een stofzuigerslang. Zak.
Láát me de willekeur van mijn herinnering:
Hoe je me niet aankeek toen je maar wat aansneed,
het onderwerp banketstaaf, gekregen dat ding op je werk;
je wist wat banaal was, had even niet anders...
Ach ja je floret, op tafel. Een degen met een draadje
door de kling, je moest het vaak repareren.
Je zei: ook door jou liep die draad als je schermde.
Raakte jij je rivaal, dan brandde achter jou een lampje.
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5
Jammer. Jammer dat genegenheid — het woord al —
in sterker opvatting naderend tot liefde (van Dale);
jammer dat sympathie, lees: werkeljke of veronderstelde
verwantschap — dat ik jou hier, in een liefdesgedicht,
zo zwak, zo mank, zo'n beetje belachelijk moet staan omarmen.
Jammer, maar je weet: dat is alles. Meer is er niet.
Ik wil nog wel zeggen: ik was de chronisch niet-verliefde,
een soort belegger wiens liefde uit staat, is ingekluisd,
maar wat betekent dat. "t Moet spannend worden,' zegt
mijn vriend, een viespeuk. En het vriendinnetje dat alles
leest is blij met iedere regel waarin niet geneukt wordt.

ύ

Dus ik stop. Het wordt me te ernstig en je weet:
daar kan ik niet tegen. 't Is beter zo, geloof me,
waarom hechten aan zo'n kleine comfortabele grap?
Vergeten hoeft niet. Maar je hebt een vriendje nu,
het duurt nota bene al twee maanden en ik hoop —
hoop echt dat je ditmaal een beter geluk is gegund,
geen zevenklapper als het mijne, waar je wel
verbaasd van stond maar eigenlijk niet veel aan had.
Ik ga naar huis. Prinsengracht, Haarlemmerhout,
de Hollandse Tuin, de Bickersstraat, de Galgenstraat
en ik passeer het jouwe. Brandt er nog licht,
dan denk ik daar iets moois bij.
Denk ook aan mij, af en toe, maar niet verdrietig
alsjeblieft — een beetje spottend graag. Als je kunt.
En neem hem mee, je vriend bedoel ik, uit zweven.
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Tien gedichten
Lou Vleugelhof

Eik

(quercus robur)

Van oudsher symbool van kracht,
robuustheid, trouw en volharding,
werden helden omkranst met zijn loof,
hoewel door de nazi's het eikeloof
met de kruisen de uitwerking kreeg
van een grondig verdelgingsmiddel.
In de Letteren maakte hij naam
o.a. door het epitheton: eeuwenoude,
schoolvoorbeeld van een cliché;
toch is het een authentiek beeld,
want onder een eik op een bankje
worden bejaarden steeds ouder.
Maar je ontdekt de bloemrijkste taal
in zijn bloei; kortgesteeld blad,
veervormig, meestal gezaagd tot
geveerd en maar zelden gaafrandig,
meeldraadbloemig in hangende ijle
katjes, stamperbloemen alleenstaand...
Onderschat ook de schors niet,
door Vondel afgewogen per pond
in tegenstelling tot een onsje kaneel;
gemalen heette het run, dient
om de loopschijt, ook wel de dunne
in vaster banen te dwingen.
In de bijbel werd hij berucht
door de twee oude geilaards uit Daniel
die onder een eik — of was het een mastikboom?
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zich hadden verlustigd in de kuise Suzanna,
wat die twee brave fatsoensrakkers
toch maar hun grijze kop kostte.
En wat de voortplanting betreft
als toppunt van mannelijkheid
maakt de eikel een gave kans
omdat testikels ook eikels heten,
hoewel het weer geen compliment is
voor eikel te worden gescholden.
Methusalem onder de bomen
waarin mensengeslachten hun tekens
van ontluikende liefde kerfden
met axen, pijlpunt en messen;
als er één weet dat liefde pijn doet,
weet hij er van mee te spreken.

Gevlekte scheerling (Conium mciculatum)
Manshoog dit giftige kruid
niet minder vals dan
de gevlekte panter.
Klassieke gifplant,
in gifbekers gemengd
o.a. Socrates
van voetzool tot kruin
langzaam verlammend;
gunt wel de tijd
voor een afscheidsrede,
een levenswijsheid,
een bemoedigend woord
voor de nabestaanden.

39

Hondsdraf (Glechoma hederncea

L.)

Wanhoop van een rechtgeaard tuinman
deze `kruip-door-de-tuin'
die hondsdolle rekel
galbloem genaamd
onderkruipsel
laagbijdegronds.
De overgevoelige volksmond
gaf hem troetelnaampjes
hoefijzertjes van het geluk
kikkerbalsem
neemt als woekerplant
de plaats na de mens in.

Hyssop

(Hyssopus officinalis)

Door David bezongen,
op blote voeten achter de ark,
psalmodische plant;
asperges me hyssopo
et mundabor.
In Leviticus 14
wordt van de melaatse geschreven:
besprenkel zijn huis
met het bloed van een vogel
waarin hyssop gedoopt is.
Blijft groen in de winter,
reinigt lichaam en geest,
brengt mensen en dieren,
hemel en aarde
tot verzoening.
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Mannetjesvaren

(Dryopteris filix-mas)

Mannetjesputter onder de kruiden
die het klaarspeelt de lintworm
met kop en staart te verdrijven;
waar de Zonnekoning voor uitgaf
18000 livres, een enorm kapitaal,
kun je nagaan hoe ze te keer gingen
die wormen in zijn vorstelijke aars.
En Frederik de Grote, de zuinige Pruis,
die de titel van Hofrat en 200 Thaler
per jaar schonk aan een Zwitserse
apotheker voor dit mannetjesputtend
recept. Hoe lastig moet het geweest
zijn die jeukende wormen bij hem
en bij zijn Riesengardisten.
Het mannetjeszaad van de varen
is moeilijk te vinden, zeer kostbaar;
wie het bij zich draagt wordt onzichtbaar,
bij de varenzaaddrager gaat de duivel
in dienst, altijd klaar voor zijn wensen,
aldus Dodonéus, medisch hoogleraar
in de kunst van de kruiden te Leiden.

Papayer

(Papayer somniferum)

Op het papaverveld achter ons huis
plukten wij voor het naar bed gaan
de slaapbollen, mijn broer en ik,
braken ze open en aten blauwmaanzaad
heimelijk onder de dekens,
sliepen vol onbeschrijflijke dromen
een gat in de dag.
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Sint Janskruid

(Hypericum perforatum)

De dag dat Salomé danste
kwam jij aan het licht
met zongele bloemen
en roodharig hart,
als de oude Germanen
hun midzomer vierden
was jij hun lied.
In je bloemen het bloed
van god Balder
van een draak
van Christus
van Johannes de Doper
Jaag-den-duivel'
was ook je naam;
de middeleeuwer die nog oor had
voor een goed duivelsverhaal,
vertelt dat de satan het blad
perforeerde met duizenden gaatjes
om de geneeskracht te doden.
De gaatjes zichtbaar tegen het licht
zijn doorschijnende puntjes
gevuld met krachtige olie
voor bloedarme meisjes
die niet menstrueren.
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Vingerhoedskruid

(Digitalis purpureo)

Zo'n naarstige huisvrouw trefje maar zelden,
langs haar hele lijf lilarood naaigerei,
maar nader omzichtig haar schoonheid,
ze kan zich ontpoppen als giftige heks,
zelfs een vingerhoed vol is al dodelijk.
In sterke verdunning gebruikte de middeleeuwer
haar tegen vallende ziekte, een duivelse kwaal,
maar haar zegetocht is pas begonnen
in 1775 toen een dokter uit Birmingham
met haar gif een vrouw van waterzucht had genezen.
En wees gerust, je vindt haar op trektocht
bemoedigend langs bermen en hellende wegen,
waar je ook wel het meisje vindt
dat de knoop aan je broek wil naaien.

Wolfskers

(Atropa Belladonna)

Toneelspeelsters, lichtekooien en
de Italiaanse vrouw — bella donna —,
mannequins en schoonheidskoninginnen,
ateliermeisjes en alle hittepetitten
zouden nog groter ogen opzetten
als zij wisten dat deze plant
ook doodkruid genoemd wordt en
atropos — schrikgodin — en gif bevat
dat tot blindheid leidt, dus een wolvenatuur in een schaapsvacht heeft.
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Meekrap

(Rubia tinctorum)

In West-Vlaanderen en Zeeland
vind je de meestove nog,
een lage bakstenen schuur
waarin de wortel gebrand werd
tot helrode verfstof:
de boeren voeren er wel bij.
Stijn Streuvels schreef er
zijn meesterstuk over:
Leven en Dood in den Ast.
Vissers en vissersvrouwen
verfden hun baaien broeken
met dit wonderlijke rood
als reumatiekwerend middel.
Zonder dit heldere rood
had de soldaat van Napoleon
nooit zo'n blitz gemaakt
in Europa.
Het rijk van de meekrap ging
zoals alle rijken ten onder,
maar in de strijd tegen kanker
staat het volgens de kenners
een gouden toekomst te wachten.
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Dandelíeland
Leo Vroman
Parkeerplaats Pijf in Mensenstad
schrok op een dag in slaap doordat
hij zag dat hij een barstje had.
Diezelfde nacht bij volle maan
wat voelde hij daar binnen gaan?
Een pluisje met een zaad eraan.
De winter kwam de winter ging.
Pijf deed verliefd een kleine ring
van kruimpjes om het onschuldig ding
en zelfs in een week of vijf
van persen wierp de dorre Pijf
wat aarde uit het oude lijf.
Hij had van kunstmest geen verstand
maar droomde zich als Platteland
en zo ontlook de paardeplant.
Pijf kon haar fijne wortel voelen
tasten en naar binnen woelen
en genoot van dit bedoelen.
Op zomerwarme ogenblikken
liet Pijf zich door haar blaadjes likken.
Van haar knop moest hij eerst schrikken
maar o wat had hij willen zingen
toen haar bloempjes open gingen:
`Uw gulden Licht als Waterkringen
zich spreidend lijk 't ontwaakt Struweel
maakt mij al Gans ten onderen Geel'
dacht Pijf en keek van stomheid scheel.
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Maar stil: werd er niet meer gegroeid?
De paardebloem opeens vermoeid
liet alles gaan, was uitgebloeid.
Pijf hield zich stijf en bleef bij haar
vol hoop en op een dag zowaar
ontwaarde het nu gehuwde paar
dat zij een zilveren pruikje kreeg.
Dit bracht bij Pijf veel trots teweeg.
Zij voelde zich daarentegen leeg,
zij wilde van haar zaden af
en dacht aan Pijf als aan hun graf.
O als hij maar eeeen zuchtje gaf!
Was het grondgas? Verdriet? wie weet het
Pijf wist het zelf niet maar deed het.
Het deed wel pijn en zelfs haar speet het.
Als in een licht en donzig wenen
vlogen haar pluisjes op en schenen
even te huiveren, en verdwenen.
Wat mag zelfs een parkeerplaats baten
als een moeder wordt verlaten
en haar kroost verkiest de straten?
Haar witte kopje kaalgeschoren
neigde als in schuld verloren.
Pijf echter voelde haar herboren.
Niet slecht gevoeld: men mag nu roemen
op een wijk vol paardebloemen
die zich Dandelieburg liet noemen.
Nog later echter werd de stad
ik weet niet meer door wie of wat
herdoopt, nu tot Parkerabad.
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Moralen
1. Een zucht kan tegen al diens wetten
een wereld aan het bloeien zetten.
2. Wat weet wie in de biologie
voor wat bestaat en wat voor wie.
3. Alle dingen alle tijden
hebben recht op medelijden.
(Brookl)n, 23 november 1986)
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Twee gedichten
Ron de Zeeuw

Noodweer
Op een namiddag tikten
kleine vingers op de ruit,
als een oude vriend stuurde
het onweer zijn kinderen vooruit.
De adem van vulkanen
kwam aan boven het dak,
een zwart plafond waaronder
het weigebied een lamp ontstak.
De stad lag in de verte
opgebaard onder een kleed,
een krijtwit lijk toen door de rouw
een ogenblik wat zonlicht gleed.
Iets maakte jacht op wolken:
zij vluchtten, daalden, stegen,
ze zongen van de jongste dag.
Het weerlichtte. De zware regen.
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De nacht
Toen werd ik wakker uit mijn jeugd
in een vreemde kamer in een vreemd bestaan.
Iedere dag is hier gelijk, alleen haalt
elk de dood een dagje nader aan.
Heel af en toe komt er een schip
uit het verleden bij gunstige wind,
in de speeltuin van de slaap
heerst een onberekenbaar kind.
De nacht is dan een grote zee:
op haar kade drinken we en zingen een lied
en later, als het stil is geworden,
ga ik er scheep naar een verloren gebied.
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Vertaald Nederlands proza

Gebeurtenissen van deze tijd
Alpertus van Metz *
(Vertaling Hans van Rij)
Maan en zon verduisteren. Εr υerschjnt een komeet. Een jaar νόόr de rijksdag te Nijmegen bijeengeroepen was, is in de winter, na middernacht, de maan verduisterd, en toen de koning het jaar daarop op
die plaats verbleef, vond in de Paasweek een zonsverduistering
plaats. Het jaar daarna is in het noorden een komeet aan de hemel
verschenen, met een bijzonder lange staart en een bleke kleur. Op
dit teken volgden vele oorlogen, en bij vele volkeren zijn in veldslagen stromen bloed vergoten.
De Friezen bezetten het Merwedewoud. De Tielenaren. Voordat dit teken
aan de hemel verscheen, is er oorlog uitgebroken nabij de zeekust.
* Alpertus van Metz, De d ινersι tate temporum Ven Alpertus vete, ωe vrijwel niet, 1111 τ, gebοren
τ n het m τddeleeuwse bιsdοm Utrecht Omstreeks het jaar 1000 was /nj volgens een beri~hl ian 100 jaar
Ia/er, monnik ,n Metz, vandaar de naam waaronder hal bekend staat Daar schreef hη een kort υerslag, met
een apolοget τsch karakter, over de laakte jαren ran bisschop Duk I ran Metz (965-984), die eυeneens uil
onze streken afkomslig was Μιsschιen is Alpertus in diens gevolg naar Metz gegaan Later keerde hij terug naar zz]n geboorteland, waar hy vermoedeIzjk in Tiel, tussen 1021 en 1024 `De diversiiale Temporum' ('Gebeurlenisien ran deze l0d') schreef Zonder naar volledigheid te streken behandelde hij daarin gebeurlenissen in `Nederland' lussen omslreeks 990 en 1018 Ηet grοοtste deel ran zijn verhaal gaal over de
Imislen tussen degraren Wichman en Balderi/i waarin Balderiks vrouw, de beruchte Adela, een fatale rol
speelt Daarnaast beschrυfl hij dwerse andere zaken, waaronder degebruiken ran de Tielse tooplieden en
de slag aan de Merwede (1018) Het meest oprallende aan Alpertus', overigens weinig persoonlijke, stil
is dal hij buitengewoon reel formuleringen onlleenl aan Caesars Bellum Callicum' (alleen al in het fragment over de slag aan de Merwede ruim 30)
Ui!gaande ran degedachle dat een historisch geinlermreerde lezer wil weten wat Alpertus pretzes zegt,
ernaargeslreefd zo letterlijk mogelijk le vertalen en dacht bij de Lal ηnse tekst le blijven
Ter toelichting ran de hier renmelde fragmenten hel rolgende Alpertus' bezwaren tegen de Tτelse zeden
en gewoonten zijn lerug te roeren op degewoonte ran reel middeleeuwse kerkelijke s‚hryrers om nieuwigheden als gevaarlijk en goddeloos te beschouwen De Tielse kooplieden spreken niet langer recht rοlgens hel
lradilionelegewoonterecht, dat raor alles en nog wat hel godsoordeel voorschreef, maangebruiken de eed als
bewijsmiddel in processen, een in de vroege 11e eeuw moderne procedure Hun rechligewoonlen zin onderdeel ran een later algemeen zichlbaar slreren naar een stedelijk uitzonderingsrecht De drinkeelαten zijn een
rilueel ran het koopliedengilde, bedoeld om de iolidarileil binnen een op dal moment nieuwe sonate griep
te onderstrepen
De in het begin genoemde `rovers ' zijn Dirk ΙΙΙ 'ran Holland' (in feite bestaat er nog geen graafschap
Holland), die snuit Weslfriesland bezig is zijn gebied uit te breiden, en zijn mannen Zij dwarsbomen
daarbij de Tielse handel op `het eiland' (Engeland) Namens en in opdracht ran de Duilie keizer brengen
de Utrechtse bisschop en de herlig ran Neder-Lolharingen een leger tegen deze usurpator in het reld
De vertaling is ontleend aan de in 1980 bij de uitgever Verloren te Amsterdam eerschenen teksteditie met
vertaling en commentaar (ran Rij)
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De oorzaak van die oorlog was als volgt. Een groep Friezen heeft
hun woongebied verlaten en zich daarna metterwoon gevestigd in
het Merwedewoud, waarover we al eerder hebben gesproken; ze
hebben zich aangesloten bij rovers en gezamenlijk brachten zij grote
schade toe aan de kooplieden. Later echter hebben de rovers hen onderworpen; ze hebben het land zo onder hen verdeeld dat ieder een
kavel ter ontginning kreeg, ze hebben hun opgedragen die te bebouwen en hen cijnsplichtig gemaakt. Zo kwam het dat de Tielse kooplieden, die er in vergelijking met anderen ook wel bijzonder gemakkelijk toe komen om over alles en nog wat te klagen, zich bij herhaling tot de koning wendden met het verzoek hen in zijn genade
tegen dat onrecht te beschermen. Als hij dat niet deed, zeiden ze,
konden zij niet naar het eiland gaan om handel te drijven en de Engelsen evenmin op Tiel handelen, en bijgevolg kon dan de belasting
hem niet meer volledig toevloeien, zoals dat toch hoorde.
Ik wil hier echter — niet om hen te bekladden, maar uit innig
mededogen — een paar woorden inlassen over de gewoonten en instellingen waarin die Tielenaren zich van andere handelsplaatsen
onderscheiden. Het zijn ruwe lieden en ze zijn zo te zeggen geen enkele tucht gewend. Vonnissen vellen ze niet volgens het overgeleverde recht, maar volgens zelfgemaakte regels, en ze zeggen dat het
recht hiertoe hun door de keizer in een oorkonde is gegeven en gegarandeerd. Als iemand iets van een ander in pand of in leen heeft
ontvangen en de ander op de overeengekomen vervaldag zijn bezit terugeist, ontkent de eerste met een stalen gezicht en zweert onverwijld dat hij niets van hem heeft ontvangen. En als iemand er
op betrapt wordt dat hij in het openbaar een meineed heeft gezworen, dan kan deze, zo verzekeren ze, door niemand worden gewraakt. Als hij het geleende in zijn ene hand vasthoudt, zal hij, als
het zo klein is dat hij het met zijn vuist kan omsluiten, met de andere hand zweren dat hij het niet heeft. Och, mocht een van Gods
gelovigen eens bij de keizer protesteren en hem vragen die goddeloosheden te verbieden, om te voorkomen dat dagelijks zoveel zielen ten verderve gaan, dan kan hij werkelijk hopen dat God hem grotelijks zal belonen.
Overspel beschouwen ze niet als een misdrijf. Zolang de vrouw
zwijgt, staat het volgens hen de man vrij zich door afschuwelijk wangedrag te bevuilen en niemand behalve zijn vrouw mag iemand die
zulke dingen doet in de seend* aanklagen. Vroeg in de morgen hou" Seend = rechtbank
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den ze drinkgelagen, en wie daar dan met de luidste stem smerige
praatjes uitslaat om het domme volk aan het lachen te maken en aan
te sporen om wijn te drinken, oogst grote lof bij hen. Hiertoe brengen ze zelfs geld bijeen en een ieder geven ze daarvan zijn deel om
er winst mee te maken; daaruit bekostigen ze de drinkgelagen die
ze op vaste tijdstippen van het jaar houden, en op de belangrijkste
feestdagen geven ze zich als het ware plechtig over aan dronkenschap.
De oorlog tegen de Friezen. De keizer wilde de handelswegen weer toegankelijk maken en ontbood daartoe bisschop Adelbold en hertog
Godfried; hij droeg hun op tegen de Friezen op te trekken, hen te
verdrijven uit de woonplaatsen die ze wederrechtelijk bezet hadden
en de rovers te verjagen. Na ontvangst van deze bevelen brachten
ze een geweldig leger op de been; ze lijfden ook de meest illustere
en in de oorlogvoering buitengewoon ervaren mannen in, die echter hun hele leven te paard gestreden hadden, maar op een schip
niets waard waren. Toen ze zich verzameld hadden, scheepten ze
het gehele leger in en zetten koers naar de plaats waar, naar ze gehoord hadden, de Friezen zich met hun verzamelde troepenmacht
bevonden.
Maar zodra de lieden die het woud in bezit hadden genomen van
verkenners over de aankomst van het leger hadden gehoord, hebben ze hun huizen verlaten en zich vluchtend teruggetrokken naar
degenen bij wie de rovers een kleine sterkte hadden gebouwd. De
onzen zijn bij hoog water met de gehele vloot aangekomen bij Vlaardingen; zo heet dat gebied van de Friezen namelijk. Toen de ridders daar aan land gezet werden, heeft de hertog het gehele leger
bevolen zich te ontschepen, op een handvol mensen na, die moesten
achterblijven om de schepen naar diep water terug te brengen, Opdat die niet, als het weer eb werd, aan de grond zouden raken —
ze moesten immers in geval van nood direct gebruikt kunnen worden. Zodra de Friezen zagen dat zij onversaagd de vlakte met hun
legerscharen vulden, en ze geen hulp verwachtten van de mensen
in de sterkte, omdat ook die, omsingeld door zo'n grote massa, geen
enkele vluchtweg hadden, kozen ze dicht opeen positie op hoger gelegen plaatsen en wachtten af tot welk krijgsplan de vijanden zouden besluiten. Dat zij op hun plaats bleven vond zijn oorzaak in het
feit dat ze hadden geconstateerd dat hun tegenstanders zonder paar-
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den waren gekomen, en erop vertrouwden dat zij van hun kant,
goed geoefend door hun dagelijkse arbeid op het land, te voet meer
waard waren; en als ze door de vijanden in het nauw werden gebracht, zouden ze zonder problemen direct kunnen vluchten. Eén
ding was hun tot groot voordeel: rond de gehele vlakte hadden ze
dijken aangelegd, hetzij om zich te beschermen tegen het tij, dat bij
volle maan altijd extra sterk opkomt, ofwel om vijanden de weg te
versperren. De hertog zag dat het moeilijk was om die dijken met
zijn troepenmassa over te steken; daarom beval hij de vaandeldragers terug te keren en zich met een omtrekkende beweging om de
dijken heen op vlak terrein op te stellen, om, als de Friezen zouden
willen vechten, hun aanval gemakkelijker te kunnen opvangen.
Toen het leger van de hertog de terugtocht was begonnen,
schreeuwde in de achterhoede een ellendige schurk, een verwant van
de rovers, plotseling dat de hertog in de voorhoede, door een aanval van de Friezen in het nauw gebracht, de strijd ontvlucht was,
en dat ieder voor zich maar moest zien dat hij zijn leven redde. Deze
leugenpraat verspreidde zich door het leger en daarop zijn allen op
de vlucht geslagen; ze zijn zo in paniek geraakt dat ze zich, zonder
dat iemand hun op de hielen zat, hals over kop in de rivier stortten.
Vertrouwend op hun kracht wilden velen naar de schepen zwemmen. Toen ze die vastgepakt hadden en met inspanning van al hun
krachten poogden erin te klimmen, zijn de schepen, doordat zo'n
massa ze omstuwde, gezonken. Velen zijn ook op deze manier omgekomen: als iemand zijn vriend of verwant in gevaar zag de verdrinkingsdood te sterven en hem de helpende hand wilde bieden,
klampten tallozen zich aan hem vast en dan trokken ze de schepen
omlaag; zo zijn allen tegelijk verdronken. Enkelen, die dat zagen
en het verdrinkingsgevaar vreesden, trokken aan de riemen — zo
gaat het vaak, dat de meesten in zo'n verwarde toestand geen medelijden ontvangen — en gingen haastig op de vlucht, om niet op
dezelfde manier om te komen. Velen stonden, door angst en vermoeidheid overstelpt en door het gewicht van hun wapenrusting omlaaggedrukt, ontzield rechtop onder water, precies zoals ze de stroom
ingelopen waren.
Maar de rovers in de sterkte hadden, toen ze zagen dat onze troepen wegrenden en dat de een na de ander zich van de oever in het
water stortte, beseft dat ze in totale verwarring op de vlucht waren
geslagen, en begonnen direct met gebaren en geroep de Friezen op
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hun vlucht te attenderen. De hertog echter bleef op het zien van de
massale vlucht met zijn troepen verbijsterd stilstaan; zelfs de dappersten, die toch een leeuwenhart hadden, zijn van angst zo verlamd, dat ze zich niet konden verroeren van de plaats waar ze stonden. En het gebeurde — misschien was het een strafvan God — als
een ongehoord wonder des Heren: de Friezen, door de gebaren van
de rovers in de vesting naderbij geroepen, snelden toe en maakten
de soldaten van de hertog, die daar als versteend stonden, af. Door
Gods gebod zijn hun leden zo verstijfd dat van een zo groot aantal
allervoortreffelijkste mannen niet één het zwaard trok om weerstand
te bieden of het schild ophief om zich te beschermen. Na hen gedood
te hebben, haastten ze zich in snelle vaart naar de oever en met
werpspiezen doorboorden ze velen die, met hun handen op de oeverrand, door het water kropen. Anderen omsingelden de hertog, toen
ze zagen dat hij alleen stond. Maar deze vatte moed, hij verzette zich
dapper en weerde de op hem af geslingerde speren af; één man
slechts, die hem in de rug aanviel, doorboorde hij, met omgekeerde lans. Door hem te doden heeft hij de aanval van de anderen enigszins beteugeld.
Intussen stormden de rovers, die zich al over de overwinning verheugden, plotseling de vesting uit; op hun paarden reden ze, over
de lijken der gesneuvelden heen, naar de plaats waar ze de hertog
door een menigte omsingeld zagen. Ze herkenden hem, en op een
moment dat hij al in het gezicht gewond was en zijn toestand vrijwel hopeloos, redden ze hem onmiddellijk uit het gevaar en voerden hem met enkele gevangenen naar de burcht. Daar vielen ze hem
te voet, ze leverden zich over aan zijn genade en smeekten hem hun
belang indachtig te zijn en bij de keizer en bisschop Adelbold over
wat ze gedaan hadden voor hen te bemiddelen. Toen hij hun had
gezegd dat hij alles zou doen wat ze van hem vroegen, op voorwaarde dat ze hem en de overige overlevenden die ze gevangen hadden
genomen ongedeerd zouden laten vertrekken, hebben ze geantwoord
dat ze zich de bloedwraak van de familie en verwanten van de gesneuvelden op de hals hadden gehaald. Ze toonden zich bereid om
te doen wat hij vroeg, als die mensen hun onder ede straffeloosheid
zouden verzekeren voor wat ze gedaan hadden en dus nooit weergeld van hen zouden eisen. De hertog stemde daarmee in en zij stelden dag en plaats vast waarop dat alles moest gebeuren. De krijgsgevangenen hielden ze echter tot de afgesproken dag gevangen, de
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hertog lieten ze gaan. Hij was nog maar net vertrokken, of ze hebben zich op de gevallenen gestort en — onmenselijkheid ten top —
alle lijken de kleren uitgetrokken; nog geen lapje ter bedekking van
de schaamdelen hebben ze hun gelaten.
Over de slachtoffers wordt ook verteld dat een aantal lijken, die
vanwege de stank door de bewoners van de streek ver in de rivier
waren geworpen, door vogels, wilde beesten en zeedieren, die toch
belust zijn op lijken van mensen, ongeschonden en onaangetast zijn
gelaten. En toen ze door het getij weer op de oever aanspoelden, was
hun witte glans over een afstand van twee mijl of nog meer zichtbaar; het was alsof de oever met sneeuwwit lijnwaad was bespannen. Ook dit zij nog als bewijs hiervoor gezegd, dat men op de eerste
december ergens op de oever negen nog tezamengebonden lijken
heeft gevonden, zo gaaf dat men daaraan vrijwel geen ontbinding
kon bespeuren, ofschoon het bloedbad had plaatsgevonden op
29 juli.

56

Over de toebereidselen tot de oorlog
en het martelaarschap van de bisschop
Anonymus *

(Vertaling Hans van R~)
Als hij hoort wat er is gebeurd, is de bisschop bijzonder verheugd
over Egberts overwinning, omdat hij hem in alle opzichten paraat
en gehoorzaam had bevonden. Daarop mengt hij zich openlijk in
de strijd en kiest Egberts partij tegen de Gelkingen en de Coevordenaren. De Drenten echter scharen zich, omdat ze toch al aan de
verwoesting van de sterkte hadden deelgenomen, in deze oorlog zeer
aanmatigend en dwaas aan de kant van de Coevordenaren. Zo werden zij de aanstichters van de rampen die nu volgen.
In aller íj1 zond de bisschop dus ridders en schildknapen naar zijn
stad Groningen om te helpen bij de verdediging. Alle ridders uit Salland heeft hij in Ommen opgesteld, om te verhinderen dat de Coe* Anοnymus, Narracio de Groninghe Ιn 1232 of 1233 schreef een anonymus ιn Utrecht een keonzek dτe

hy naamloos liet, maar die naar het oρschrzft ιn het oudste overgeleverele handschr ft (uit de tweede helft υαn
de 15de eeuw) bekend staat als 'Quedam narraezo de Gronzng/ze, de Thrente, de Cocare/za et de dwerszs alus
sub duversus epuscopus Trazectenszbus' (`Een verhaal over Groningen, Drente, Coeeorden en allerlei andere
zaken onder verschillende Utrechtse busschoppen ), kortweg `Narracuo de Gronunglue' Hij beschreef dagren de pogingen ran de Utrechtse busschoppen τn de peruode ran omstreeks 1140 tot 1232 om het noordelujk
deel υαn hun wereldhik macluisgebued un hun greep te houden, een streven waarbij ze regelma/ug de kous op
de kop kregen Hun grote tegenstanders waren de prefect ran Gronungen (de stad en de naaste omgerung)
en de burggraaf υαn Coeυorden, dτe ook de rechtsmacht over Drente uutoefende Formeel waren zij leenmannen υαn de bisschop, maar ze lieten zτch, als dat zo uτtkwam, weunug aan hun heer gelegen liggen
leer de schrujver τs niet meer bekend dan utt zijn verhaal τs af te leuden een Utrechtsgeestelzike, van Freese
afkomst, dτe τn de durecte omgeving υαn de bisschop verkeert en toegang heeft tot het oorkondenarchτef en de
fzπaπcτele administratie Vοοr het eerste deel ran zin, uiteraard snuit hel bisschoppelijk standpunt geschreven,
verhaalput hei uit een sindsdien verloren gegane tekst, degebeurtenissen τn het tweede deel maakte hij zelf
mee, deels als ooggetuige Om fraaie vormgeving bekommert hij zieh neet Hei maakt eindeloze zonnen, dτe
met `en
en' aan elkaar hangen, hij gaat wonderlijk om met de werkwoordstijden, h1 formuleert
en
soms zeer onbeholpen en het τs niet altijd duidelijk wat hij bedoelt Ιn de vertaling zin zin zinnen in stukken geknipt, maar verder τs niet geprobeerd de Nederlandse tekst mooier te maken dan de Latijnse
Ter belichting υαπ het hier afgedrukte fragment over de slag bij Ane (28 julτ 1227) nog het volgende
De bisschop is Otto I1, Egbert is de prefect van Groningen en Rudolf de burggraaf υαn Coevorden Egbert
heeft zojuist Groningen op zijn tegenstanders bennen de stad, de partij der Gelkingen, heroverd, bij de gevechten heeft een groot deel υαπ de bevolking de stad verlaten De verdreven Gelkingen sluiten zτch aan bij
de heren van Coevorden en de Drenten, dτe kort te voren een door Egbert bij Glimmen opgeworpen sterkte
hebben verwoest De busschop en de prefect sluiten tegen hun gemeenschappelzke vijanden een verbond
Een nieuwe edutue van de Latijnse tekst met vertaling en commentaar verschijnt in 1987 bij uitgeverij
Verloren te Hilversum (υαn Rij)
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vordenaren dat deel van het bisdom zouden binnenvallen; ook moest
dat leger ervoor zorgen dat zij het niet zouden wagen om Groningen te gaan belegeren. Rudolf heeft slechts een handjevol krijgslieden, maar hij valt dapper aan, verslaat en verdrijft die Sallanders
alsof het vrouwen waren en plundert heel Ommen. Uit die overwinning putten de Drenten zoveel moed dat ze eensgezind met heel hun
volk geestdriftig Rudolf van Coevorden volgen; die ging voorop met
een groot leger dat hij van buiten zijn gebied had bijeengebracht,
namelijk uit Steinfurt, Dalen, Lohn en Goor. Bij al die troepen voegen zich de Gelkingen met vele Friezen, die ze met geld en goede
woorden hadden aangelokt. En zo tot één leger verenigd doen ze een
hevige aanval op de slechts door een handjevol verdedigde stad Groningen. Aan de overwinning twijfelden ze geen moment, omdat ze
de uitgebrande, verwoeste, uitgestrekte en door de bewoners verlaten stad, die maar weinig verdedigers had, aan alle kanten met hun
legerkampen hadden omsingeld. Egbert en zijn ridders, die de bisschop daarheen had gezonden, verzetten zich echter energiek tegen
de aanvallers.
De meedogenloze en brutale belegering van zijn stad en zijn ridders vertoornde de bisschop zo, dat hij uit alle hoeken van zijn bisdom ridders en schildknapen oproept. Het gehele volk verplicht hij
gewapend op te komen; zijn verwanten, zijn buren en al zijn vrienden benadert hij met smeekbeden, beloften en giften. Graaf Gerard
van Gelre, met wie hij weer vriendschap had gesloten, kwam hem
persoonlijk te hulp, de graafvan Holland en de graafvan Kleefzenden hem een leger van aanzienlijke ridders, uit de bisdommen Keulen en Munster komen vele aanzienlijke en rijke ridders, van wie
Berend van Horstmar, graaf Boudewijn van Bentheim en Reínoud
van Reest de voornaamste waren. Het aantal andere edelen was niet
te tellen. Edelen, ministerialen en allerlei andere ridders die het wapengebruik allang ontwend waren, en van alle kanten ook mensen
uit het gewone volk stroomden werkelijk naar dit leger toe; dat was
duidelijk zo ongewoon dat men mag vrezen dat een beschikking
Gods hen met recht tot hun gemeenschappelijke dood en verdoemenis had bijeengebracht.
Met opgewekt gezicht en goedgehumeurd verwelkomt de bisschop
hen allen in Ommen. Hij voert hen naar Nijenstede, waar nu de
burcht Hardenberg staat, en vervolgens naar Gramsbergen; ten slotte slaan ze bij Ane, op die noodlottige en vervloekte plaats, voor de
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laatste keer hun tenten op. Er achteraan komen talloze schepen, die
over de Vecht proviand, blijden en ook kruisbogen en ander oorlogstuig in grote hoeveelheden aanvoeren. Die uitrusting kostte meer
dan al zijn andere oorlogen bij elkaar.
Als Rudolf dat hoort, breekt hij het beleg op en met al zijn mannen stelt hij zich dicht bij Coevorden tegenover zijn heer op, en wel
zo, dat slechts een moerassige, waterrijke vlakte van ruim een halve mijl breed, zonder bomen en bosjes, de legers van elkaar scheidde. Een poging vrede te sluiten blijft zonder resultaat. Rudolf en zijn
broers Frederik en Godfried, Menso en Hendrik van Grasdorf en
alle andere Coevordense ridders worden vogelvrij verklaard en hun
bezittingen worden hun krachtens de vereiste vonnissen ontnomen.
Maar dat heeft hen niet afgeschrikt om hun heer tot de strijd uit te
dagen. Die neemt ten slotte, op Pantaleonsdag, op advies van wijze
mannen, maar onwijselijk, de wapens op en roept het hele leger bijeen, dat toen zo groot was, dat iedereen terecht met bewondering
werd vervuld. Hij spoort hen aan door de aflaat te beloven, hij
preekt, hij beroept zich op zijn recht en dat van de kerk, hij geeft
hun de zegen en trekt daarna met al zijn mannen op naar het moeras, waaruit hij echter, helaas, helaas, niet zal terugkeren.
Heer Rudolf van Goor draagt volgens zijn recht de banier van
Sint-Maarten. De bisschop, de graven en al zijn andere mannen,
vrolijk en eigenlijk al zeker van de overwinning, volgen verspreid
en ordeloos. Ze komen aan op de plaats des doods, ja, zelfs van het
martelaarschap. Over en weer begint men de strijd. Als ze tegen de
vijand oprukken, zakken onze voorste gelederen meteen langzaam
weg in het stinkende, dode moeras, waarin ze ten slotte door het gewicht van hun wapenrusting geheel verzinken. Van verre met pijlen en speren en van dichtbij met het zwaard slachtten de Drentse
onmensen hen af als vee. Door dit slechte begin werden onze mannen door zo'n vrees bevangen dat heel dat ongelukkige leger, wijd
en zijd over het moeras verspreid, tot zijn schande in grote paniek
op de vlucht sloeg die hun de dood zou brengen. Het gevolg was dat
velen door het grote gedrang en door de buitensporige hitte van die
dag stikten en talloze anderen, ellendig als het was, smadelijk in die
smerige modderpoel verdronken. De vijanden, geen mensen maar
verscheurende beesten, achtervolgen hen; ze vinden hen halfdood
op de grond liggend, nemen hen gevangen, beroven hen van alles,
zelfs van hun kleren, en doden hen. De bisschop nemen ze gevan-
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gen, ze schudden hem uit en als kroon op hun wreedheid scheren
ze met een zwaard zijn tonsuur af met huid en al; met messen snijden ze hem de keel af, ze hakken van alle kanten op hem in en maken hem af. Ten slotte trappen ze het ontzielde lichaam het moeras in en laten het wegzinken; maar zijn door zo'n martelaarschap
gekroonde ziel dragen ze over aan God en Sint-Maarten.
Vervolgens voeren de slachters, het doden moe, de graaf van
Gelre en Gijsbrecht van Amstel en vele andere zwaargewonde gevangenen, meer dood dan levend, naar de burcht. Heer Dirk, de
proost van Deventer en Oldenzaal, een broer van de bisschop, een
wijs en sober man, vol zorg voor het welzijn van zijn kerken, die ernstig aan het hoofd gewond is, is de eerste van hen die sterft; later
wordt hij in Deventer begraven.
Rudolf en zijn mannen echter, niet tevreden met die moordpartij, springen op hun paarden en achtervolgen de hele dag, tot het
vallen van de avond, de vluchtende schepen en mannen langs de
Vecht. Velen grijpen ze, ze nemen hen gevangen en doden hen. En
zo, druipend van het bloed van vele onschuldige edelen en nog maar
nauwelijks verzadigd, keren ze diezelfde avond terug naar hun
gevangenen.
En let wel, de vrouwen uit die streek gingen, als ze de kans kregen, in hun moordlust nog erger dan de mannen te keer tegen onze ongelukkigen. O meest rampzalige van al onze dagen, waarop
zoveel edele en voortreffelijke ridders en hooggeboren schildknapen,
in totaal wel vierhonderd, samen met hun heer en bisschop zoveel
doden zijn gestorven: gestikt op de vlucht, verdronken in het moeras, afgeslacht door boeren en vrouwen. Onder de slachtoffers was
Berend van Horstmar, vanaf zijn jeugd vermaard om zijn dappere
daden, door verschillende pausen en door de vier keizers die hij had
gediend boven allen gewaardeerd, besluitvaardig, onbekrompen,
van uiterlijk knap en rijzig, dapper en toch bezadigd. Zijn ridderlijke kwaliteiten en zijn moed werden geprezen door koning Richard
van Engeland, die hij in vele oorlogen had gediend, onder andere
de keer dat hertog Leopold die koning in Oostenrijk gevangen had
genomen, door koning Filips van Frankrijk, die hem ooit in de oorlog met keizer Otto gevangen had genomen, en vooral ook door de
Saracenen en hun sultan Saladin, die hij bij het beleg van Akko onvermoeibaar, meer dan alle anderen, veel schade en verlies had toegebracht. O blind noodlot, dat zo'n groot man aan zoveel dodelijke
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gevaren te land en ter zee heeft ontrukt om hem op zo'n smerige
plaats door zulk smerig volk weerloos te laten doden. Waarlijk, in
het hele Duitse rijk heeft hij zijn gelijke niet gehad, en daarom treurt
en klaagt ons hele land met recht over zijn zo ellendige dood.
De namen van de andere grote ridders zou ik U een voor een noemen, als ik bij de gedachte aan hen niet liever zou wenen dan schrijven. Maar wees er zeker van dat de Utrechtse ridderschap met haar
aanzienlijke ridders, haar hoofsheid en moed en alle goeds dat dit
land altijd in overvloed bezat, in dat vervloekte moeras helaas, helaas, haar laatste dag heeft beleefd.
Het lijk van heer Otto, de 33e bisschop van de Utrechtse kerk,
wordt aan de zijnen teruggegeven en in de St.-Maartenskerk in
Utrecht, naast het graf van zijn oom, bisschop Dirk, onder veel geweeklaag begraven in het jaar des Heren 1227.
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Nederlandse Humanisten-brieven
uit het Latijn
Erasmus *
(Vertaling Dr. 0. Noordenbos)

Aan Christiaan Northoff
Heil, lief Attisch ventje! Gisteren heb ik niet geschreven en wel met
opzet, omdat ik tamelijk boos was. Vraag niet op wie, op u was ik
't. `Wat had ik dan misdreven?' vraagt ge. Ik was bang dat gij, zo'n
sluw man, mij een hinderlaag legdet. Ik vond die doos van u verdacht, vreesde dat zij ons kwaad zou brengen, zoals die doos van
Pandora Epimetheus deed. Toen ik haar geopend had, was ik boos
op mijzelf omdat ik zo kwaaddenkend was geweest. `Maar waarom
hebt gij zelfs vandaag niet eerder geschreven?' vraagt ge weer. Erasmus was zeer bezet. `Waarmee dan wel?' Wij woonden een toneelvoorstelling bij en het was werkelijk amusant. `Was het een blijspel,'
vraagt ge, `of een treurspel?' Wat van beide gij maar wilt, maar geen
der spelers was gemaskerd, 't was maar een eenakter, het koor zonder begeleiding van fluiten, het stuk Romeins noch Grieks maar alledaags en laag bij de grond en er werd niet gedanst. 't Werd gadegeslagen vanuit de eetkamer, 't begin was zeer stormachtig, het einde zeer verward. `Voor de drommel welk toneelstuk verzint gij daar
voor mij?' zegt ge. Luister Christiaan, ik zal 't u vertellen.
Wij zijn vandaag toeschouwers geweest bij een hevig gevecht tussen onze hospita en haar dienstmaagd. De trompet had geschald
* Erasmus (1466-1536) bracht het grootste deel van zzln leven mel 'n z~ln geboorteland door, overigens
zonder daar erg rauwig om te zijn Eind 1495 arriveerde hn, opgelucht bevrijd van het kloosterleven in Steun
ιby Gouda), in Parels voor een studie theologie bdf! hJ die aan het, voor zin tod nogal ouderwetse, College
Montaigu had afgerond, voorzag hij in zin levensonderhoud met hel geveπ van ρrwélessen Onder zijn leerlingen telde hij de gebroeders Northoff uil Lubeck, Heinrich en Christiaan, die koopman was en aan wie
deze briefgericht is Erasmus leerde de broers kennen bij hun huisbaas Augustin Vincent Ιn deze brief 'verwijt' hij Christiaan dat deze zijn brieven door Vincent laat schrijven Het tweede `misdrijf' waar Erasmus
op doelt, is dat Northoff hem kado's stuurt De agressieve hospita bil wie Erasmus zelf, met twee Engelse
leerlingen en hun Schotse mentor, zijn intrek had genomen, wordt (waarschijnlijk) ook elders genoemd als
een 'afgrijselijke vrouw' die haar belasting niet betaalt De vertaling is ontleend aan Erasmus in den Spiegel
van zijn brieven, van O Noordenbos & T van Leeuwen, met ent door Joh Huizinga, Rotterdam 1936
(herdr 1960). Voor overige vindplaatsen zie p. 85.
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reeds lang voor de aanvang van de strijd, want heftige scheldwoorden slingerden zij elkaar toe. Men trok af, zonder dat de strijd beslist
was, niemand behaalde de overwinning. Dit gebeurde in de tuin,
wij keken zwijgend toe vanuit de eetkamer, niet zonder plezier.
Maar hoor nu de ontknoping. Na de strijd kwam het meisje in mijn
slaapkamer om de bedden op te maken. Al pratende prees ik haar
moed, omdat zij in geluid en scheldwoorden niet ondergedaan had
voor haar meesteres; en zei verder dat ik wenste dat zij met haar handen even flink was geweest als met haar tong. Want haar meesteres, een sterke, helfhaftige vrouw, net een atleet, had herhaaldelijk
met haar vuisten op het hoofd van het meisje, dat kleiner was, gebeukt. `Heb je dan geen nagels,' zei ik, `dat je dat zo maar verdraagt?' Glimlachend antwoordde zij dat het haar niet aan moed
ontbrak, maar wel aan krachten. `Denk je dan,' zei ik, `dat de afloop van een oorlog alleen afhangt van lichaamskracht? Op het plan
komt het altijd het meeste aan.'
Op haar vraag wat ik haar dan raadde, zei ik: `Wanneer zij je
weer aanvalt, trek je haar dadelijk haar muts af (want vrouwen van
Parijs dragen, wonderlijk genoeg, graag die eigenaardige zwarte
mutsen), alsje die afgetrokken hebt, vliegje haar in de haren.'
Dit zei ik in scherts en ik meende dat het ook zo opgevat werd.
Maar juist tegen etenstijd kwam er een andere kostganger buiten
adem aangesneld; deze was een heraut van koning Karel (Karel
VIII) en werd bijgenaamd `De knappe jongen'. `Mijne heren,' zegt
hij, `komt en ziet wat een bloedig schouwspel.' Wij snellen toe en
vinden de hospita en het meisje op de grond liggen worstelen. Met
moeite konden wij ze van elkaar scheiden. Hoe bloedig het gevecht
geweest was, was duidelijk te zien. Verspreid over de grond lagen
hier de muts, daar een rode hoofddoek. En overal plukken haar; zo
verschrikkelijk was de slachting geweest. Aan tafel vertelde de hospita ons zeer verontwaardigd, hoe brutaal het meisje geweest was.
`Toen ik haar wilde straffen,' zei zij — zij bedoelde met vuisten haar
beuken — `rukte zij mij dadelijk mijn muts van 't hoofd.' Ik zag in,
dat ik mijn lied niet voor een dove gezongen had. `Toen ze deze afgetrokken had,' vervolgde zij, `slingerde de heks haar in mijn ogen.'
Dit had ik haar niet aangeraden. `Zie eens,' zei ze, `hoeveel haar
ze mij daarna heeft uitgetrokken.'
Zij riep de hemel en de aarde tot getuigen dat zij nog nooit zo'n
kwaadaardig meisje had meegemaakt. Wij brachten haar aan 't ver-
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stand dat het onder mensen nu eenmaal zo gaat, spraken over de
wisselvallige afloop der oorlogen en drongen er op aan in 't vervolg
de vrede te bewaren. Ik wenste mij intussen geluk dat de hospita niet
vermoedde dat de strijd gevoerd was volgens mijn advies, daar ik
dan ook zelf bemerkt zou hebben, dat zij een tong had.
Hier hebt ge ons toneelstuk; laten we 't nu over ernstiger kwesties
hebben. In twee opzichten hebt ge de strijd met mij aangebonden,
in het schrijven en in het sturen van geschenken. In het eerste zijt
ge, naar gij verklaart, volkomen overwonnen, daar ge begonnen zijt
mij met de handen van een ander te bestrijden; of zijt gij zo onbeschaamd dat te ontkennen? Ik meen van niet, als ge nog enig
schaamtegevoel hebt. Wat het tweede punt betreft, daarover begin
ik niet eens met u te vechten, maar uit eigen beweging verklaar ik
mij voor overwonnen. In het brieven schrijven hebt gij 't afgelegd,
gij vecht immers zelf niet, tenzij als Patroklos in de wapenrusting
van Achilles. In geschenken wil ik niet met u wedijveren. Een dichter
met een koopman? Was er ooit zoiets? Hoor eens, tot een strijd met
gelijke kansen daag ik u uit. Laten wij eens proberen of gij mij 't
eerst uitput door geschenken te zenden of ik u door brieven te schrijven. Dit is eerst een strijd een dichter én een koopman waardig. Als
gij de moed hebt, kom op. Vaarwel.
Par js, lente 1497
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Aan Nicolaas Everard van Middelburg,
mijn vader, die in alle opzichten het meest erenswaardig is
Grudius *
(Vertaling]. P. Guépin)

Het is mij niet onbekend, hooggeachte Ouder, hoeveel ik verschuldigd ben aan Uw grootmoedigheid. Evenmin ontgaat het mij dat
ik in geen enkel opzicht Uw plichtsbetrachting jegens mij kan beantwoorden. En toch is er alweer iets dat ik U moet bidden. `Maar met
wat voor gezicht,' zult ge zeggen, `kom je nu weer aanzetten met
je smeekbeden; je hebt al zodanige verplichting datje nooit solvent
zult worden. Ja natuurlijk, omdat je denkt dat ik je bescheiden en
beleefd vind, daarom wil je bij mij, bij wie je op vele gronden schuldenaar bent, nog veel meer in de schuld staan.' Maar aan wie, bezweer ik, ben ik meer overgegeven dan aan U, meest vrijgevige Vader? Toch zeker aan niemand, aangezien ik — de rest sla ik over
— een dankzij U ontvangen leven draag. Maar aangezien dat nu
eenmaal zo is, bij wie zou ik ook nu liever in de schuld willen staan
dan bij degeen aan wie ik tot dusver alles te danken heb?
Waar wil deze inleiding heen, zult ge zeggen. Daarheen natuurlijk, Heer en Vader, dat U Uw tot dusver ongevormde werk — wat
nog gedaan moet worden — voltooit. Wat betekende het dat die Nicolaas geboren werd? Opgevoed? Toch zeker om er voor de toekomst voor te zorgen dat hij op een plezierige manier dat leven waar
* Nicolaus Grudτus Νuolαε (1505-1570) is de oudere broer ran degrοοtste Nederlandse Lσlυnse dichter
Janus Secundus Als taalvaardig jurτst ran goede fam ι[ze maakte hy taal maar snel carriére, ran secretarτs
bj Karel V tot grτ / er van de Gulden Vlies Orde Moor Grudτus was ook een hchtgeloντg fanlast, een oplichter
en een pechoogel Met belaslinggelden die by als ontoanger voor Brabant had geind voor Fztips 11βnoncτ erde by een lot mislukken gedoemde onderneming, de bedjkzng van de Zype, een aanlal gaten rn de duznenr i benoorden Pellen Toen de schulden zzclz torenhoog opgestapeld hadden, werd Grudτus zn 1555 υ,'
bijna al zijn ambten gezet en ιn 1561 voor de rechter gedaagd, waαrορ hij berooid de υlucht nam ina Keulen en Lui/i naar Venetie Ιn de twee volgende brieven zs het nog lang met zo ver Ιn de eerste loon' de 19-jσrιge
Grudτ us dat hij elk gevoel voor verhoudingen misI hel verzekert zin coder Nicolaas, die zich zorgen maak'
om hel gebrek aan sludieresutbaben van zin zoon, dat hy juist zo dol op studeren is dat hij het graag zijn
hele leven zou doen Daarboe maal Nicolaas, een mvloedrijk jurist, alteen even zorgen voor een lucratief kerkelijk
baande, bijvoorbeeld dal van deken van de St Goedele De tweede brief schrijft Grudτus negenlaar later
uit Itahe, waar hel in het gevolg can Karel V is aangekomen, aai zin succesvolle broer Everard Dit tamellk verwarde verhaal, niet vrij van enige overdrijving (het boottochde o de Donau b y was een plezierbocht zonder enig gevaar), ittusbreert zijn naieve lichtgelovigheid
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hij in is geplant kan leiden? Nu: U hebt meer dan één gelegenheid
bij de hand; het is slechts nodig dat U ze aangrijpt. Wat is er immers dat U zelfs bij de machtigsten niet vermag? Ik vraag U niet
meer dan een inspanning, en dan nog een geringe. Maar om ter zake te komen, ik heb veel meer zin om beter te studeren dan U, Vader, wellicht gelooft of ik makkelijk zou kunnen uitleggen, en ik wil
niets anders dan wat ik al begonnen ben: mijn hele leven aan de letteren wijden. En voor zoiets is er volgens mij geen beter leven dan
dat van Kanunniken of in ander opzicht rijke geestelijken. Wanneer
tenminste de juiste studie iets vergt, dan is dat — zoals ge weet —
een zowel vrij als zo min mogelijk gemeen leven.
Nu ziet ge waar ik heen wil, denk ik, namelijk dat ik met Uw hulp
een vette prebende krijg; als ik daarop kan vertrouwen, ben ik vrij
van alle zorgen en kan ik me geheel aan mijn studiën wijden tot aan
het eind van mijn leven. Maar luister hoe dat gedaan gekregen kan
worden. De heer conservator Wemelingius heeft al een paar dagen
koorts, en als de koorts ooit verdwijnt dan spreekt het toch vanzelf
dat hij niet erg lang meer kan leven, waar de ouderdom hem al bezwaart, en het is — zoals ge weet — een snelwerkende ziekte. Ik zou
willen (tenzij ge soms anders oordeelt) dat ge de man met brieven
bewerkt, opdat hij dat Dekanaat van hem te Brussel aan mij afstaat.
Ge zult dat zonder twijfel gedaan krijgen van een zo dierbare vriend.
Van kindsafaan hebt ge samen geleefd, dezelfde geboorteplaats verbindt U, om maar te zwijgen van de wederzijds bewezen weldaden.
Ge hebt steeds in dezelfde studie gezwoegd, want ook dat bevordert
de vriendschap buitengewoon; en wat wel het allerbelangrijkste is,
ge hebt tegelijkertijd de doctorshoed aangenomen, iets wat niet
slechts tot vrienden, maar zelfs tot broeders maakt. Overigens, men
zal denken dat ge dit als het ware rechtens kunt opeisen, aangezien
ge dit Dekanaat hem eens zelf hebt overgedaan. Maar als ge zoudt
menen dat dit Dekanaat niets voor me is, dan hoop ik toch in ieder
geval dat ge het een of ander winstgevend Kanunnikaat voor me
opspoort. Want zo zal het zijn, dat ik die tot dusver U tot kost en
last ben geweest, in het vervolg U tot nut en eer strek. Want welke
waardigheid mij ook hieruit zal toekomen, die moet geheel op Uw
conto worden geschreven, waar ik, wat ik ben, de Uwe ben. Ik bezweer U derhalve naar vermogen, Heer en Ouder, dat het U niet
zal spijten deze dienst aan Uw zoon die U naar behoren het meest
bemint te bewijzen. Ik zou nog meer argumenten kunnen gebrui-
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ken, hooggeachte Vader, als ik niet vooral in aanmerking zou nemen dat U oprecht bezorgd zult zijn voor mijn zieleheil. Slechts dit
wil ik U duidelijk maken, dat ik mijn oordeel voor een beter heb geruild, want ik was gewoon een niet geringe hekel aan het priesterschap te hebben. Voor U een gelegenheid Uw zoon geluk te wensen dat hij weer verstandig geworden is. Voorzover ik kan, zal ik
er op mijn beurt voor zorgen dat U nooit spijt zult krijgen van de
ondernomen moeite, nee, integendeel, dat ge blij zijt. Maar nu genoeg hierover, opdat ik niet de schijn wek aan Uw goedheid te twijfelen.
Nu vind ik het de moeite waard om U nog iets over mijn verhuizing te vertellen. Ik ben onlangs verhuisd naar het huis van Castildius, een althans niet belachelijk man wat het Recht aangaat, maar
soms nog meer een Cynicus dan onze Hondius is geweest. Om U
niet langer met mijn brief te belasten, zal ik uitgebreider hierover
aan mijn broer Everardus schrijven, hij zal het U alles vertellen. U,
erenswaarde Heer en Vader, wens ik toe zo lang mogelijk gezond
te blijven.
Geschreven te Leuven bij Meester Roaldus Castel, 20 juni 1525.

Aan Everard Nicolai,
Raadsheer van zijne keizerlijke Majesteit in de Grote Raad te
Mechelen, mijn dierbaarste broer
Grudius
(Vertaling]. P. Guéρin)
Uit je brief van 13 februari aan mij maak ik op dat je je nieuwe ambt
al aanvaard hebt. God geve dat het jou evenveel geluk en zegen, zowel ambtelijk als privé, brengt als het mij genoegen doet, en datje
het zo lang mogelijk met ere mag bekleden, dat bid ik. Ik wens je
ook geluk met je gezinsuitbreiding door je zoon Petrus. Ik hoop en
wens dat hij, om de hardheid van zijn naam in elk geval in dat opzicht eer aan te doen, een lang leven, tegen alle ziekten bestand, mag
hebben. Maar ik zou ook graag de plaats en tijd van zijn geboorte
weten, om tegelijk met andere ook zijn horoscoop, als ik tijd heb,
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te kunnen trekken, nu ik met mijn eigen horoscoop bezig ben. Om
het vrijelijk te bekennen, ik ben nooit bang geweest om die wond
te krijgen aan mijn hoofd tenminste, want voor een wond aan mijn
oor en val met mijn paard, het gevaar van een bootreis, daar ben
ik al eens een beetje bang voor geweest. Maar ik ben meer dan eens
op deze reis met meer dan een paard gevallen, ik heb niet zonder
gevaar op de Donau gevaren, en ik ben ook andere rivieren overgestoken. Op de een of andere manier heb ik verzuimd de omwenteling van mijn jaar uit te rekenen, die op de twintigste december
begint, door verscheidene zaken verhinderd, onder andere omdat
ik met de correspondentie en het archief vooruitgezonden was naar
Genua. De `staat en wenteling' — zoals dat heet — van het vorig
jaar had ik vanaf die datum gemaakt en daarvan is heel wat precies
uitgekomen, zoals mijn ziekte in Regensburg, mijn nieuwe waardigheid, de jeuk aan mijn lul waar ik zeker veel last van heb gehad,
twee keer van een hoogte gevallen, wat mij in Bologna is overkomen op twee verschillende plaatsen, maar in beide gevallen liep het
goed af; ook nog verlies van mijn geld, en nog een paar dingen. En
nu ik toch aan het kletsen ben, weet dat ik in Bologna van een oud
vrouwtje een ander soort waarzegging heb geleerd, veel eenvoudiger, maar minder zeker, dan de astrologie, naar mijn oordeel, hoewel ik gezien heb dat zij de meest abstruse en geheime dingen voorspelde, onder andere aan mij. Maar er was nog nooit iemand geweest aan wie ze het wou leren, behalve aan mij als enige; ik weet
niet waarom. Zij althans gaf geen andere reden op dan dat ze uit
de waarzegging die ze over mij had gemaakt, begrepen had dat ik
een vorser was naar merkwaardige en geheime zaken en een liefhebber van alle kunsten en niet onwaardig dat ze mij haar kunst in eigen persoon onderwees. Daarom bood ze mij haar hulp ook spontaan aan, en ik heb dat alleen daarom toegestaan om te zien wat ze
zou gaan zeggen en wat ze met haar kunst zou presteren. Die waarzeggerij gebeurt door het gooien van bonen in de hand, en voorzover
ik kan beoordelen hangt hij geheel af van handleeskunde. Ik schrijf
maar wat kletspraat omdat ik niets serieus te vertellen heb. Want
wij hier, en ook de Keizer zelf, doen uitsluitend aan ontspanning.
Voor de zesde of zevende dag amuseert hij zich met de jacht, die
hier zeker heel aanlokkelijk en overvloedig is en mij daarom heel
vaak de bossen inlokt, telkens wanneer de Keizer zich erheen haast.
De Heer de Briarde is — zoals ik je ook in mijn andere brieven heb
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meegedeeld — naar de Rooms-Koning gestuurd en hij zal denk ik
niet binnen vijf of zes maanden naar jullie terugkeren, vanwege de
veelheid en variatie, ook de moeilijkheid, van de zaken die hij met
de Koning en de Duitse Vorsten moet behandelen. Ik heb namelijk zijn instructie geschreven. Ik ben weer helemaal in mijn gezondheid hersteld en de wond aan mijn hoofd, waarover ikje laatst uit
Milaan het verhaal geschreven heb, is volkomen geheeld en heeft
een litteken gemaakt. Iedereen vindt het verwonderlijk dat dat in
zo korte tijd, binnen 16 dagen, kan gebeuren. Ik heb er echter geen
enkele last van overgehouden, dankzij de Grote Genadige God, in
Wiens genade ik jou met je vrouw en ons allen aanbeveel.
Uit Vzgeuano, 1533. Men zegt dagelijks dat wij hiervandaan naar Allessandria zullen gaan en vandaar naar Genua of Savona, een havenstad aan de Ligurische kust, en het gerucht gaat dat we voor
Palmzondag zullen oversteken naar Barcelona, waar ook de Keizerin
heen zal gaan. Gegroet.
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Aan Nicolaas van der Vecht
Baudius *
(Vertaling Harm fan van Dam)
Omdat je zo'n beminnelijk mens bent, zal je hopelijk de karigheid
en lage frequentie van mijn schrijven wel willen verontschuldigen.
Je weet heel goed dat ik niet alleen steeds innige vriendschap voor
je blijf voelen, maar ook door loodzware zorgen word afgeleid. Het
eerste geeft me de moed om het erbij te laten zitten, het tweede laat
mij nauwelijks de gelegenheid om mijn plichtje te schrijven te vervullen. Acht maanden geleden heb ik je een exemplaar van mijn Gedichten gestuurd, maar via Hamburg, omdat ik geen veiliger route
kende om het te verzenden. Vergeef me dat ik je bij de vorige Frankfurter Messe niet één brief heb geschreven, en ook niet heb gereageerd op je enthousiasme over je essay Lof der Bedeυaart; dat moet je
maar schuiven op een familieramp die me toentertijd teisterde, na* Dι rn,n,cυs Baudius uit Rzssel (1561-1613), munaf 1603 hoogleraar en Leiden, was by zi]fl lidgeno-

ten vooral bekend als dιchter, drinkebroer en verleτder, mei een chron ιsch geldgebrek Nam zijn eigen zeggen was de spilzucht van zijn echtgenote de oorzaak man zijn permanente armoede Deze eerste vrouw —
met wie hi waarschynlzk nomt weltiggetrouwd ί sgeweest — was weliswaar bυΥlengewοοn ιmρορulατ r
ιn zijn uriendenkrrng (over een gezellτge bijeenkomst merkt een van de veenden fυn jes oj dat er maar twee
dingen aan mτs waren, de ziekte van Scaliger en degezondheid vein mevrouw Baudius), maar de oorzaak
van Βaudιus'geldgebrek ligt eerder ιn zηn drankzucht, die hel gewone ιn ρrofessοrenαnecdοles vermelde niveau
ruιmschοuts overschreden hkt le hebben
Niet alleen uit geldgebrek sοlhcileerde Baudius voortdurend naar beter betaalde banen, maar ook omdat
hij een tamelijk hoge dunk ran zijn eigen caρacιleεten had, het was hem bijvoorbeeld een doorn in het oog
dat hij pas na achtlaar ran bυitengewοon tot gewoon hoogleraar werd benoemd De eerste brief beschrijft
studentenrellen ιn Leiden en Baudius ' koelbloedig, maargetorρedeerd, optreden, aan zijn oudleerhng Nic
van der Vecht, die nu in Heidelberg by Crulerus en Paraeus studeert, hι; is typerend voor Baudius yde!
heid en zijn gevoel altijd te kort te komen ''och was het idee in de brief dat studentenoproer bedwongen kon
worden door een uitgekookte toespraak en dat Baudius daarvoor degeschikte man zou zijn, niet zo vreemd
als het nu kan hlken
la het overlijden can zijn `echtgenote', in het najaar van 1609, gaat Baudius op zoek naar een
iiie' voomalgefortuneerde, vrouw Maar er zijn een paar problemen Ein wil hem niet om zijn drankzucht,
terwijl bij een tweede alles voorspoedig lijkt te gaan als Baudios in een zedenschandaal verwikkeld raakt
in 1612 wordt hij uit het hooglerarencorps geschorst `vanwege zijn weinig oppassende levenswandel en losse
zeden' Men had vernomen dat hij een verhouding had gehad met een zekere Maria Hendriks (die haar gunsten
overigens ook aan andere leden van de uniuersztairegemeenschap had geschonken) en haar een trouwbelofte
had gedaan lu beweerde zij) in verwachting te zijn, en wel van Baudios Uiteindelijk loopt de hele zaak
met een sisser af, waarschijnlijk doordat Marta afgebluft of afgekocht werd, en Baudius trouwt in september 1612, om binnen het jaar aan delirium tremens te overlijden
Baudius citeert graag en veel uit antieke dichters in zijn brieven De citaten tussen enkele aanhalingstekens
in de eerste brief konten respectievelijk uit Vergilius' Reneis, Horati us' Oden, weer de Aeneis, en de tragicus
Pacuvius Die in de tweede brief uit Horatius' Brieven, Oden, Catullus en Ennius
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melijk de zaken van mijn zusters overleden zoon, die me erg in
beslag namen: de inventaris opmaken, rekeningen controleren, me
onttrekken aan de voogdij over mijn achternichtjes, kortom uiterst
vervelende bezigheden die totaal niet in mijn aard liggen.
Met groot genoegen en een erg weemoedig verlangen naar ons
oude contact heb ik je brief van 17 januari gelezen. Het deed me plezier eruit te vernemen dat je toegang hebt gekregen tot de intieme
vriendenkring van mijn oude kameraad en studiegenoot De Gruytere. Hij is zo buitengewoon rechtschapen en wellevend van aard
dat hij de deur van zijn liefde en vriendschap voor alle goede mensen openzet. Maar de ramp die hem in zijn privéleven getroffen heeft
doet me tot in het diepst van mijn hart verdriet. Ik zou mijn plicht
hem te troosten niet verzaakt hebben, maar er waren al een paar
maanden verstreken toen het bericht van zijn ongeluk ons bereikte, zodat ik met reden vreesde met mίjn late reactie een al geheelde wond open te rijten. En ik was net op dat moment — want 'ieder draagt zijn eigen kruis' en `er is in dit ondermaanse niets volkomen gelukkig' — allerminst gevrijwaard van allerlei ongemakken en tegenslagen, zodat ik niet de meest geschikte persoon was om
met mijn eigen behoefte aan troost iemand anders te troosten. Maar
dit is niet de plaats om over de wangunst van de fortuin te klagen.
Maar van alle onrechtvaardigheden die me ooit gekwetst en gewond hebben, heeft er me nooit een harder getroffen en meer gestoken dan wat me afgelopen februari is aangedaan, door mensen die
mίjn opofferende plan met de beste wensen hadden moeten begroeten om het zo onder een goed gesternte te plaatsen. Ik neem aan dat
je weet wat voor stormachtige woelingen onze universiteit gebeukt
hebben, zodat bijna haar verjaardag haar sterfdag werd: `een langdurig onrecht, een langdurige omweg, maar ik zal de hoogtepunten van het verhaal aanhouden'.
Nadat een student door de politie gruwelijk was afgeslacht, is het
merendeel van onze jongeren, meer spontaan dan verstandig, in
wraakacties uitgebarsten. Er gebeurde van alles, weinig verheffend
en soms op het idiote af: relletjes, professoren uitfluiten, ramen ingooien, banken op hun kop zetten, dingen die, als men ze zonder
enige maatregel liet passeren, het gezag van de overheid ernstige
schade zouden toebrengen en die bij straffeloosheid een zeer slecht
voorbeeld voor de moraal zouden geven. Dus zijn er een aantal in
de gevangenis gegooid, in staat van beschuldiging gesteld, volgens
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de regels gehoord en als raddraaiers van de universiteit gestuurd,
sommigen voor tweejaar en anderen voor vier. Hun namen zijn uit
het studentenbestand geschrapt. Ik persoonlijk ben van nature altijd tot lankmoedigheid geneigd geweest en de studenten zijn mij zo
dierbaar als zoons, dus ik verfoeide dit al te harde middel, dat me
eerder leegloop en isolement voor deze bloeiende Academie leek te
voorspellen dan de kwaal te genezen. Ik had in een vergadering van
alle hoogleraren, gewone en buitengewone (want in deze ernstige
crisis vielen die statusverschillen weg), de meest voor de hand liggende, ja enige, remedie voorgesteld om de razende jongeren weer
tot de orde te roepen, namelijk als er een bezwerende toespraak werd
gehouden; want met recht wordt gezegd dat `de macht van het
woord heerst als een vorst over de mens'. Ik had mijzelf opgeofferd
om dit voor het algemeen welzijn te doen. Niemand had er iets tegen ingebracht, en er kon mijns inziens ook niets tegen ingebracht
worden. Sommige aanwezigen hadden zelfs mijn opofferingsgezindheid in dezen hoog geprezen. Ik vatte hun openlijke steun en het gemompel van de anderen op als blijk van instemming. Door deze
voortekens gesterkt hing ik aan de deur van het Academiegebouw
een aankondiging op dat ik de volgende dag om tien uur zou spreken. Die bleef ongeschonden hangen, alsof hij gewijd was aan iets
groots. Het `fatale' uur was gekomen waarop ik mijn toespraak
moest houden. Daar word ik plotseling bij de rector en het College
ontboden. Men eist dat ik een exemplaar overleg van het verhaal
dat ik had voorbereid. Ik zeg dat ik niets op papier heb gezet behalve
de hoofdlijnen, maar dat het onderwerp en de opzet van mijn betoog, hoe uitvoerig dat ook is, degelijk opgeborgen zitten in de
schrijn van mijn hart en de burcht van mijn Verstand; en dat ik me
eerder moet inspannen om het niet te lang te maken dan dat ik op
zo'n bijna onbegrensd terrein om woorden verlegen zit. Maar ik wil
je niet met lange uitweidingen ophouden en dit is niet het moment
voor rustig gekeuvel. Conclusie: het heeft de heren behaagd mijn
toespraak niet te laten doorgaan. Buitengewoon razend van woede ging ik er weg. Ik ga naar de collegezaal. Het leek of de hele universiteit er was toegestroomd om te luisteren. In de deuropening van
de zaal vertel ik in een paar woorden waarom het me niet vrijstaat
het podium te beklimmen. Onder het publiek was ook de geleerdste
aller mensen — het zij mij door Paraeus vergeven — de heer Scaliger. Iedereen vertrok hoofdschuddend en met een somber en sip
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gezicht, alsof hun de dood was aangezegd. Als ik details zou gaan
geven, kwam ik tijd tekort. Denk erom, dit heb je niet uit Leiden
maar uit Delphi gehoord. Alleen schandelijke jaloezie, afgunst en
nijd hebben mijn schitterende onderneming verijdeld. En toch blijf
ik me aan mijn regel houden om me voor de meerderheid nuttig te
maken en ik zal de deugd niet laten schieten om dat doortrapte
gespuis een plezier te doen. Deze nederlaag heeft me wel opgeleverd
dat ik mijn reputatie heb bewaard zonder dat die op de proef gesteld
is. Menigeen was ervan overtuigd dat ik uitgefloten zou worden,
maar ik geloofde in de sympathie van alle studenten en vreesde niets
van dien aard. Naderhand heb ik besloten de toespraak die ik in mijn
hoofd had toe te vertrouwen aan het papier, bewaarder en bewaker
van onze gedachten. Hij is met luid gejuich ontvangen door Hippolyt à Colli en de president Jeannin, de ambassadeur van de Franse
koning.' Ook de curatoren hebben hem gezien. Ik was van plan
hem te publiceren, voor wat hij waard is, maar bepaalde uiterste
domme lieden, die niets goed vinden wat zij niet zelf kunnen of
doen, houden dat brutaalweg tegen.
Dit was een breedvoerig verhaal over een hoop onbenulligheden;
toch heeft het geheel me serieus gekwetst. Ik ben nog vrijwel onverwacht in een volgende storm terechtgekomen vanwege mijn poëtische gelukwens ter ere van Sρinolα.2 Nu is alles rustig, maar je ziet
aan mijn voorbeeld hoe onveilig het is om op blote voeten door de
doornstruiken te lopen. Ik heb geen tijd meer. Gegroet en blijf van
mij houden.
Je oom Van de Wouwer is twee keer hier geweest; hij zal naar
Den Haag terugkeren wanneer het er naar uitziet dat deze fraaie onderhandelingen over een bestand het gewenste resultaat krijgen. Ik
denk dat dat zeker gaat gebeuren, maar zulke gewichtige zaken vorderen traag, vanwege hun belang en het karakter van beide volkeren. Je oom is door Zijne Genade de hertog van Holstein tijdelijk
ter beschikking gesteld aan de Graaf van Emden om alle mogelijkheden te beproeven of hij, wanneer de tijd daar is, in het toekomstige
bestand betrokken kan worden. Maar daar steek ik weer van wal.
1 Respect ιeaelìlk de president van het gerechtshof ιn Heιdelberg, die vaak als gezant ι n Den Haag was,
en de Franse ambassadeur τn Den Haag τn 1608, ook minister ban een aantal Franse komogen en presi dent van het parlement
2 De Spaanse generaal Men nam het Baudius begrypelijkerwys zeer kwalijk dat hy op deze manier met
zijn poezie iets trachtte te verdienen

3 Een ex-medeleerling van r d Vecht
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Ik reef nu de zeilen en wens je van harte alle goeds, ook namens mijn
huisgenoten, die erg hopen dat het je goed gaat. Ook mijn neef Matthaeus Lussius die nu bij me woont en zich weer ijverig aan zijn onderbroken studie wijdt, groet je. Met Roosbeke gaat het goed en
hij is je zeer toegenegen.
Geschreven in Leiden, 17 april 1608

Aan Hugo de Groot in Den Haag
Baudius
(Vertaling Harm fan van Dam)

Bij mijn thuiskomst hoorde ik een uiterst welkom bericht over mijn
verloofde. Alles verloopt zoals ik mij voorgesteld had en er blijft mij
volstrekt niets te wensen over, behalve dat ik nog het probleem moet
oplossen van mijn trouwbelofte aan die verlopen slet, die smet en
schandvlek op mijn goede naam en faam. Alsje dat mens, die nagel aan mijn doodkist, uit de weg ruimt, met behulp van je hoge
functie en de grote invloed die je, terecht, hebt, zal je duurzamere
roem verwerven dan `Hij die de gruwelijke slang verpletterde / en
met zijn voorgeschreven werk het beruchte monster versloeg'.
Zulke vulgaire wezens, zulke vrouwen die zich voor een paar centen aanbieden om de lusten van Jan en alleman te bevredigen, verdienen het niet dat men zich aan de wet houdt. Ik herinner me dat
ooit in het Wetboek gelezen te hebben, maar de plaats schiet me niet
te binnen. Wil je alsjeblieft, zodra je deze brief uit hebt, direct de
advocaat Van der Werven laten komen om de `tekst van het gruwelijk vonnis'' te dicteren. De proclamatie daarvan kan die rampzalige bedreiging van ons bestaan neerbliksemen. Die dienst zal ik
zo op prijs stellen dat ik mijn hele leven bij niemand méér in het krijt
zal staan. Maar ik smeek je, haast je, want niets gaat snel genoeg
voor een minnaar en een verlangend hart. Als het enigszins mogelijk is, laat mij dan via de bezorgster van deze brief, die de vrouw
1 Baud,us maakt een loespe[ιng op het υιιnn,s voor hοagυerraad zoals dat hi; Limmus eng Cuero word(
weereeceven
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van mijn huisbaas de schipper is, op de hoogte brengen; ik bedoel
niet van je diepe genegenheid voor mij, want die is meer dan zonneklaar, maar van de dagvaarding. Uitstel is namelijk riskant. Want
de bevalling komt griezelig dichtbij; als ze tenminste gaat bevallen.
Want menigeen betwijfelt of ze wel zwanger is. Als dàt zo is `zal ik
in de zevende hemel zijn en in de wolken'.
Ik zou graag in de dagvaarding opgenomen zien dat men die alom
beruchte hoer geen eed laat afleggen over het tijdstip van de bevalling en haar niet gelooft als zij er één uit zoveel individuen aanwijst
als de vader. `Dat het haar verder goed ga met haar vrijers, / die
ze met honderden tegelijk omhelst'.
Niettemin zal ik, omdat mijn hart me dat ingeeft, doen wat ik
mijn medemenselijke plicht vind. Maar Baudius dwingen, dat gaat
niet, dat hoort niet, door zo'n hoer die alle schaamte voorbij is. Hier
laat ik het bij. Alleen: je moet de hele Grotius inzetten om de zorg
en angst te bedwingen `die, in mijn hart genesteld, me nu verteert
en doorwoelt'.
Leiden, 28 maart 1612
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Willem van den Vondel groet veelmails zijn
broeder Joost v.d. V.
Willem van den Vondel*
(Vertaling Dr. J. F.M. Sterck)

Uw brieven aan mij zijn weliswaar schaars, doch mij daarom te dierbaarder. Ja waarlijk de uwe, niet zozeer om de schrijfhand als om
uw eigenaardige briefstijl. Terstond na de aanhef treedt gij krachtig als tuchtmeester op en wel van u mag gelden: `Een derde Cato
is uit de hemel komen vallen.' Gij klaagt over de uitgaven, laakt onze
weelde, spoort mij aan tot voetreizen en dringt op zuinigheid aan.
Dat de uitgaven groot zijn, erken ik, doch indien ze op een behoorhike titel geschieden, hebt gij geen reden tot afkeuring. Ge moet weten dat er van het begin af onder ons gezelschap een soort van
tweespalt bestaan heeft: de enen, meer voornaam, waren geneigd
tot zekere goede sier, de anderen, van minder allooi — ik bedoel
Herman van den Berg en mijzelve — volgden een meer zuinige,
strenge en sobere levenswijs. Van middagmaal hebben we ons zo
goed als altijd onthouden; 's avonds gebruikten we een avondmaal,
daar we anders geen toegang tot herbergen noch nachtverblijven
konden verkrijgen. Zo deden we onderweg. Te Rome echter hebben we eerder karig dan zuinig, eerder schriel dan sober geleefd, en
reeds dikwijls waren we aan 't kijven, of het aangeschafte voedsel,
indien wij zo daarmede voortgingen, voor ons levensonderhoud zou
volstaan. De bulk heeft tegen de ogen een rechtsvordering wegens
plichtverzuim ingebracht, op grond dat er voor hen zo overvloedig
gezorgd, hij daarentegen verwaarloosd wordt; het geding is nog hangend en, tenzij de rechter zich partij stelle, vrees ik dat de ogen het
* l óndel hadgrote beιοnderιng voor zin beganfdelonggestoυe ι broer ib'ιllennn (160:.-1( 28) Νοg vι/ίτg
Jaar ma zijn dood ze, hij Ik zou wel schreτen a[s ik orn mijn broer denk H6 ging nnzl ver to hoven ' In
1624 vertrok Willem, die zich heflaar tenoren als rechtenstudent en Leiden had [alen ,nschrzhen, met ι`
vrienden naar Frankrijk en Italιe HO zou deelaar wegblijven en kort na thuiskomst overli]den Welhaast
vanzelfsprekend dook het gerucht op dat hem in Ιtahe vergif was toegediend, maar voor dit vermoeden is geen
enkele grond Hel hield van zijn reis een dagboek bij, dat voor hel laatst is gesignaleerd op een veiling in
1750 Van de drie brieven die nog van zin seis getuigen zijn er twee in het Nederlands geschreven en deze
ene aan zin broer Joost in het Lapis, zodat hun moeder hem niet kon lezen Kennelijk had font hem verweten dat hij te veel geld uitgaf Willem verdedigt zich hier
De vertaling is ontleend aan 'Vondelbrieven uit de XVIle eeuw aan en over den dichter', verzameld en
toegelicht door Dr J FM Sterck Amsterdam-Sloterdzlk 1935 De spelling is aangepast
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verliezen. Verder — de langere tochten heb ik niet te voet willen afleggen; dit toch kwam mij niet verstandig voor, daar het mij een
ziekte op de hals gehaald of althans mijn gezondheid benadeeld zou
hebben; maar de kortere wel. Te voet ben ik van Parijs uit het beroemde koninklijke slot van St. Germain en St. Denis gaan bezichtigen; van Florence naar Pratelino, 32 mijlen gaans; van Napels naar
Puteoli, 20 mijlen; van Rome naar Tivoli, 40 mijlen; maar van hier
teruggekeerd dan ook onder plechtige eden gezworen voortaan niet
meer te voet te gaan. Gij slaat de reis naar Napels af, doch te laat,
daar ik naar rechtsgeleerd gebruik Uw stilzwijgen als toestemming
had beschouwd.
De onkosten zijn hierdoor, naar ik schat, 50 goudguldens hoger
gelopen, en toch hebben we, God zal me liefhebben! op de gehele
reis geen middageten gebruikt en zijn we te voet naar Puteoli gegaan. Doch verwonder u niet langer over uitgaven, door al wat we
heerlijks gezien hebben zo ruimschoots vergoed. Ik som dit alles hier
niet op, maar gij zult het zelf lezen wanneer ge mij weder bij u ziet,
daar ik alles zoveel mogelijk op papier heb gebracht, en reeds is mijn
reisverhaal tot de omvang van een behoorlijk boekje uitgedijd. Herman heeft een brief medegenomen; gelief daarin katholikijn, zoals
er geschreven staat, te verbeteren in katholikon, en leestekens te
plaatsen; geef hem echter niet aan Jan Reyniersen, aan wie ik hem
geschreven heb. Of ik te Siena ofte Orleans de winter zal doorbrengen, heb ik nog niet vast besloten. Toch zal ik gedwongen zijn moeders verlangen te vervullen en `mijzelve ontrieven om haar niet te
grieven'. Daar verder de rest van uw brief overeenkomt met de
woorden van moeder, kunt gij in mijn schrijven aan haar het antwoord vinden. Vaarwel, met kraamvrouw en kroost.
Kijk, daar wordt me nog een tweede brief, van 26 januari, gebracht. Hij dunkt me een herhaling van de vorige, en daarom kan
ik mij van antwoord onthouden.
Rome, 15 maart 1625
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Aan Petrus Cunaeus
Barlaeus *
(Vertaling Harm jan van Dam)
Nobelste, dierbaarste neef,
Deze brief heeft mijn vrouw me afgedwongen, tegen mijn zin, want
ik ben tot niets meer in staat: zo'n grote neerslachtigheid heeft zich
van mij meester gemaakt dat ik weerzin en schaamte voel om terug
te schrijven aan mijn vrienden en begunstigers. Ik, ongelukkige, ben
in een depressie terechtgekomen, die veel ernstiger is dan die waaraan ik negenjaar geleden leed. Eerst heb ik me door te veel studeren oververmoeid, daarna begon ik aan verstopping te lijden, vervolgens leek alles moeilijk wat vroeger makkelijk was en tenslotte
begon ik door algemene weifelmoedigheid volkomen mijn zelfvertrouwen te verliezen en voelde ik me niet opgewassen tegen mijn
taak. Overweldigd door dit waandenkbeeld lig ik, zit ik, nagenoeg
stom en sprakeloos, totaal redeloos. En telkens wanneer ik denk aan
de ongelukkige toestand van mijn dierbaren, raak ik bijna buiten
mezelf. Zo ben ik, die zielsgelukkig was, nu in mijn eigen ogen ten
diepste ongelukkig.
De redelijke argumenten waarmee je me wilt opbeuren houden
verstandige mensen mij dagelijks precies zo voor. Beste neef, ik ben
niet de man die je denkt. Begoocheld door ijdelheid en dwaasheid
* Caspnr Barlaeus (man Baerle), 1584-1648, was theoloog, f ίοsoοf en med,cus, en zn de ogen van zι1n
t,clgenoten de ρΡrΖ ns der (Latijnse) dichters Na de Synode van Dordrecht werden Barlaeus rn 1619 zin
professoraten in Leiden ontnomen, vanwege zin Remonstrantse symραthieen Ιn 1630 bood het nieuwe Athenaeum Illustre in Amsterdam, i a gesticht als i/wang voor abiturienten van de Latijnse school en centrum
voor permanente educatie can de Amsterdamse burgerij, de uurloper van de Unwersiteit can Amsterdam,
hem het hoogleraarschap in de filosofie aan Kirt daarop moest hij zijn onderwis echter al staken vanwege
een anneal van `melancholie' — wat wij nu endogene depressie zouden noemen Een eerste langdurιge depressie
had zich al in 1623 voorgedaan, onder anderegeactweerd doordat Barlaeus een aantal malen uit veiligheidsocerwegingen een contraremanstrantse dienst had bezocht, hetgeen hem hevige gewetenswroeging bezorgde
Naast de ons ook bekende verschijnselen ban depressie die Barlaeus hoer aan zijn familielid Cunaeus (hoogleraar
in het recht in Lelden) beschrijft, leed hij ook aan waandenkbeelden als zou hij van glas zijn o/ van stro,
zodat hij in voortdurende angst verkeerde te zullen breken of oerbranden Deze nagenoeg (maar niet volkomens) uitgestorven wanen waren in Barlaeus' eigen tijd lang niet onbekend Ιn de medisch-psychologische
theorie can zijn tijd werden Barlaeus' depressies verklaard door zijn melancholisch temperament, dwz dat
zijn constitutie een overmaat aan zwarte gal had Een groot deel van de natuur liet zich volgens dergelijke
schema's indelen, zo gold ook de haas als melancholisch Ιn zijn tweede brief, jaren later, na de dood van
zijn vrouw geschreven, is Barlaeus overigens wel ongelukkig, maar niet depressief en heel goed in staat tot
die schertsende, maar geleerde toon die hem ook in de Muiderkrzng zo'n gewaardeerde gast maakte
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heb ik deze betrekking aangenomen. Volgens mij zijn privéles en
college geven twee verschillende dingen. Wanneer ik college moet
geven, mis ik de tegenwoordigheid van geest die ik wel heb in mijn
privélessen. En op het ogenblik ben ik zelfs door zoveel angst bevangen dat ik niet eens meer naar mijn privéles durf te gaan. Mijn
gezondheid is nog verder achteruitgegaan door mijn zielepijn en
mijn waandenkbeelden, ook door de medicijnen. Mijn slaap is benauwend en vol onderbrekingen en mijn hele stofwisseling is in de
war. De enige steun die mij nog rest is gelegen in de barmhartigheid en almacht van de Hoogste Schepper. Hij heeft mij eerder van
een dergelijk kwaad verlost, maar langzaam. Want je weet dat deze ziekten langdurig zijn.
Beste neef, ik beveel mijzelf en mijn dierbaren mie gebeden aan.
Ik heb geen zin om meer te schrijven en dit tragische verhaal dat
mij moeite kost te vervolgen. Je zult uit de stijl en de vlekken makkelijk concluderen hoe ik me voelde toen ik dit opschreef. Mijn vroegere lichamelijke en geestelijke kracht is gebroken. Mijn vrouw is
bij me blijven staan terwijl ik dit schreef en heeft bijna mijn pen vastgehouden. God geef dat ik ooit opgewekter en zorgvuldiger schrijf.
Op het moment heb ik niets beters te bieden.
Gegroet, edel en dierbaar mens, groet je vrouw en kinderen, die
ook door mijn vrouw en kinderen eerbiedig worden gegroet. `Ooft
keert ook terneergeslagenen de moed weer in het hart.''
Uw meest toegenegen
Caspar Barlaeus
Uw dierbaarste neef
Amsterdam, 12 maart 1632

1 Νeτgώus Reneis 11367
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Allervriendelijkste Hooft,
Barlaeus
(Vertaling Harm fan van Dam)
De patrijzen die je vorig jaar gestuurd hebt, heb ik zonder problemen geaccepteerd en er gretig mijn tanden in gezet. Dat kadi van
je kwam namelijk erg van pas en op het juiste moment. Maar om
mij, nu ik weduwnaar geworden ben, patrijzen te sturen, is in strijd
met elke redelijkheid. Je stuurt me een uiterst geile vogel, die als er
geen vrouwtje is het met sexegenoten doet, zelfs met kuikens, en
wiens ballen bij uitzonderlijk liefdesvuur in omvang toenemen, terwijl ze 's winters volkomen onzichtbaar zijn. Meer dan dat, het wijfje
wordt door het mannetje bevrucht als het enkel zijn roep laat horen en er, mits op de juiste hoogte, overheen vliegt. De herinnering
aan dat soort dingen te prikkelen bij een vrijgezel, een weduwnaar,
wat is dat anders dan een uitgehongerd man die niets te eten heeft
het water in de mond brengen? Je had me beter in mijn verslagenheid en verdriet een sombere onheilspellende uil kunnen sturen, een
nachtvlieger voor een eenzaam mens in de rouw. Je had beter een
van de klagende zusters Nachtegaal en Zwaluw kunnen sturen aan
een klagend en diepongelukkig mens, een vampier, ongeluksdier,
aan mij ongelukkige. Zwanen, duiven, patrijzen, musjes zijn jouw
vogels, want gewijd aan de Liefde en aan echtelieden, omdat hun
kusjes, gefluister, omhelzingen en genot zich richten naar het voorbeeld van die vogels. Uilen daarentegen, vleermuizen en andere
nachtdieren zijn mijn vogels, want gewend aan kreten, krijsen, kreunen. Ten bewijze stuur ikje een kopie van mijn recente brief aan
Huygens, die duidelijk getuigt van mijn huidige toestand, die geen
behoefte heeft aan patrijzen en dergelijke geneugten.
Daaruit kan je begrijpen waarom ik, als ik 's middags klaar ben
met mijn colleges, liever niet thuis ben, waar de meubels die mijn
vrouw ooit zo mooi vond, waar het lege bed, waar mijn moederloze kinderen mij verdrietig maken. Wanneer de zon zijn hoogtepunt
gepasseerd is, houden mijn beste vrienden Wickefort, Schuil en
Mostert me bezig. De middelste zet me haas voor, een dier met melancholisch temperament, omdat hij weet dat ik ook zo ben en dat
soort van nature soort zoekt. Als je me toevallig vandaag komt op-
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zoeken, ben ik niet thuis. Ik ben bij je vriend Schuil, een man die
door deugd gemaakt is voor rechtschapenheid, door Pallas voor verfijnde eruditie, door charme voor humor en onschuldige geestigheden. Wij gaan hier nu aan tafel, maar zonder jou, jager op frazen,
niet hazen, die onvermoeibaar zijn jachtverhalen pepert. Als je een
patrijs bent, geniet dan rustig van ons genot, zelfs als het van een
afstand is. Maar wat praat ik van genot, ik die overdag alleen maar
aan mijn verdriet denk en er 's nachts van droom. Beste Hooft, er
komt misschien een dag dat een zonniger lot de nevels uit mijn hoofd
verdrijft.
Dan zal mijn Muze, feestelijk het hoofd omkranst,
Je toekomst die de mijne overtreft voorspellen.
Dan zal ik, grote gastheer, als je als gast hier schranst
Met hapjes en patrijs het evenwicht herstellen.
Neem nu in onderpand 't gedicht dat ik je stuur.
Voor dat bedrag zijn zoveel vogels niet te duur.
Gegroet, voortreffelijke man.
Amsterdam, 25 november 1636
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Aan Willem Piso
Johan van Wullen *
(Vertaling Harm Jan van Dam)
Vriendelijkste, beste vriend,
Nogmaals over onze vriend de Moucheron', maar slechts een paar
woorden. Hij moet beslist alleen, zonder zijn vrouw, zonder familie, mijne doorluchtige Majesteit bezoeken en ter plaatse, met vrienden, zijn zaak behartigen. Er is hier namelijk iemand die opdringerig zijn kennis en vlijt op dat terrein aan Hare Majesteit aanbiedt.
Die zal echter toch niets gedaan krijgen, ook al roeit hij misschien
met de riemen van andere hooggeplaatsten, voordat Hare Majesteit
òfwel de Moucheron zelf gezien heeft, òfwel uit een brief begrepen
heeft wat voor beslissing hij zelf heeft genomen. Dit deel ik hem hierbij uit naam van Hare Majesteit mee.
Je weet dat een aantal maanden geleden Descartes naar Zweden
is gekomen om Hare Majesteit zijn respect te betuigen. Gisterennacht om vier uur heeft hij de laatste adem uitgeblazen, bezweken
aan een fatale longontsteking, en zo zijn levensgeschiedenis besloten met een ontknoping die uitgerekend zo'n groot filosoof onwaardig was. De eerste twee dagen dacht hij dat hij last had van een verkoudheid en lag hij voortdurend in een diepe slaap, zonder iets van
1 De Moucheron was aan Chrzsizna aanbevolen als wiskundeleraar en heeft haar aak inderdaad enige tod
onderwezen.
* Johan ran Wullen, 17e-eeuws Amsterdams medicus en ίιjίarίs can Κοningτ n Christina can Zweden,

is vooral bekend door deze nogal kribbige en rancuneuze beschryrnng ran de dood van Deιaries Ιn 1649
was Descartes door Christina ontboden om haar zn de filosofie te onderwijzen Descartes was nael dal op
lesgeven en ook niet op het Hoge Noorden. Zijn animo nam niet toe toen hij, op aandrang ran de Franse

ambassadeur Chenul toch gekomen, om vuur 's ochtends zin lessen bleek le moeten geven, omdat dit tijdstip
het beste paste bij hel ritme can Chrestina's intellect De kille winterochtenden en/ofde heersende epidemie
die ook zin gastheer Chanut enige lijd aan zijn bed kluisterde, bezorgden Descartes kennelijk een vorm can
longontsteking waaraan by na tien dagen bezweek. Van Wullen schrijft aan zijn Amsterdamse collega Willem
Ρiso, die ook natuurkundige en ontdekkingsreiziger was Ιn zin pompeuze brief doorspekt met citaten uit
de klassieken (tussen enkele aanhalingstekens respectievelijk Horatius ' Ars Poetica, Μartiahs en Vergιhus Herderszangen), Griekse termen en medisch jargon, beschrijft hij met een mengeling tan leedaermaak en ergernis de dood van Descartes Hij neemt het hem vooral kwark dat hij zo dwaas is geweest de
ernst van zijn ziekte met in te zeen, en nog meer dat hij zich niet door Van Wullen wilde laten behandelen
— wat men Descartes, gezien Van Wullens kennel jk gebrek aan sympathie voor hem en zijn filosofie, rouwel jks kwalijk kan nemen Geruchten over aerg~ftiging deden al snel de ronde, misschien ook doordat Descartes
op eigen verzoek tabak opgelost in win als medicijn had genomen, naar zin zeggen een Hollands huismiddeltje
Zin naaste omgeving ontkende deze geruchten met klem

82

voedsel, drank of medicijn te nemen. De volgende twee dagen bracht
hij wakend en uiterst rusteloos door, nog steeds zonder eten of geneesmiddel aan te raken. Descartes had zijn intrek genomen bij zijne
Excellentie de heer Chanut, de Franse ambassadeur, een ontwikkeld en serieus man. Deze bleef aan de zieke vragen en erop aandringen om mij te laten ontbieden en voor zijn gezondheid te laten
zorgen. Maar hij bleef voortdurend koppig weigeren, protesterend
dat hij niet zo'n leek in de geneeskunst was dat hij andermans hulp
nodig had. Daarom heb ik pas toen langer afwachten riskant was,
en Hare Majesteit wenste dat hij desnoods tegen zijn zin behandeld
werd, op haar bevel een visite bij Descartes afgelegd en mijn hulp,
voor wat die waard was, aangeboden. Ik word binnengelaten, zij
het ook toen nog amper, maar na een paar zinnen over en weer ben
ik, aangezien wij over de diagnose en de behandeling verschil van
inzicht hadden, zonder resultaat vertrokken. Voor aderlaten was hij
— wat ongewoon is voor een Fransman — zo bang dat hij bij het
woord alleen al begon te beven; tweemaal barstte hij uit in een
"Messieurs, épargnez le sang français" en hij vroeg om nog een
derde periode van twee dagen "voor de suppuratie". Ik dacht intussen bij mijzelf `een man tegen zijn zin te redden is een moord'
en terwijl zich manifesteerden wat niet langer aanwijzingen waren
voor het naderen van de dood, maar onweerlegbare bewijzen, heb
ik met genoegen mijn handen van deze ten dode opgeschrevene afgetrokken.
Aan het eind van de zesde dag begon hij dan eindelijk te klagen
dat hij achteruit ging en in de greep van de koorts was en dat die
door mijn conversatie, al was die maar van weinig woorden en allerminst ruzieachtig, was opgekomen. Natuurlijk: `Eerst had ik geen
koorts, Symmachus, maar nu wel.' Dan geeft hij opdracht om zijn
arm te aderlaten en driemaal op één dag bloed af te tappen, rijkelijk veel gezien zijn afgenomen krachten.
De achtste dag: rochelen, donker slijm, stokkende respiratie, wegdraaiende ogen: de drempel van de dood. Hij wil wijn met wat tabak erin, om door braken de vijand uit te drijven. En hij moest zijn
zin krijgen, als ik die dwarskop niet volkomen tot razernij wou brengen; het recept werd in zoverre afgezwakt dat eventjes wat tabak
werd ondergedompeld in wijn verdund met water, om er alleen een
lichte geur aan mee te geven; dit opdat dit medicijn, dat anders bij
zo'n ziekte nog net geschikt is om niet de dood te veroorzaken, niet
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te veel zou schaden. `Ik hield mij intussen schuil in het riet' en met
omineuze blikken voorspelde ik als een oude waarzegster uit de pis
de dood.
De negende dag: toestand kritiek. De tiende en laatste ontsliep
hij 's ochtends in de Heer. Dat hoop en bid ik tenminste, maar als
je zijn boeken nauwkeurig onderzoekt, zou wel eens kunnen blijken dat een bepaalde theoloog hem niet zonder reden kortelings van
atheïsme heeft beschuldigd.
Het meest wonderlijke aan de man was dat, toen de ambassadeur
zelf met precies dezelfde ziekte in bed lag, dezelfde Descartes absoluut niets met de zieke had laten gebeuren zonder mij te raadplegen en met eigen ogen had gezien dat elk van mijn voorschriften onmiddellijk verlichting bracht. En dat hij toch tijdens het hele verloop van zijn eigen ziekte zo gekant was tegen alle medicijnen en elk
doktersvoorschrift dat hij zelfs mijn aanblik niet meer dan één keer
verdroeg en zich niet schaamde om te zeggen "que s'il devait mourir, qu'il mourait avec plus de contentement, s'il ne me voyait
point". Nu beweert men dat zijn verstand was aangetast en dat hij
pas tegen het eind van zijn leven iets zinnigs over het karakter en
de ernst van zijn ziekte heeft uitgebracht; heel slim: de lofvoor het
herwinnen van zijn verstand wordt op die manier uitsluitend aan
de zieke toegeschreven en de dwaasheid van zijn verkeerde taxatie
uitsluitend aan de ziekte. Maar ik denk eerder dat fantasieën zijn
op zichzelf gezond verstand hebben misleid. Want ook bij zijn leven
fantaseerde hij vaak, zozeer dat ook bepaald niet stompzinnige mensen nauwelijks enige Logica in zijn geschriften kunnen vinden. Hij
heeft wel overal de reputatie een groot man te zijn, maar ik ben er
niet voor dat dat manneke zo opgehemeld wordt en zijn grote daden op een dergelijke manier bekroond. Maar misschien past het
mij in mijn onbetekenendheid niet om een kritische noot te zetten
bij een onvergelijkelijk man. Ik weet namelijk niet met wie ik hem
moet vergelijken; zozeer verdient hij met zijn eigen dwaze filosofische richting de eerste prijs. Daarom heb ik er geen moeite mee dat,
al heeft hij alle professionele filosofen tot nu toe een slechte dienst
bewezen, het nageslacht hem de eer bewijst die hem toekomt. Ik
voeg er geen woord meer aan toe, want ik word bijna echt kwaad
op dat soort nieuwlichters.
Gegroet eerste onder mijn vrienden, en wens iedereen die graag
aan Van Wullen denkt het allerbeste. Wie ik in die lijst opneem hoef
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ik niet steeds te herhalen. Laten het er misschien maar een paar zijn,
als het maar goede, trouwe vrienden zijn, kortom vrienden zoals jou
steeds zal blijven beschouwen en waarderen
Je zeer toegenegen
Johan van Wullen
N.B. De Koningin wilde dat ik haar deze brief liet lezen voor ik hem
verzond, want ze wilde weten wat ik aan mijn vrienden over de dood
van Descartes schreef. Na lezing heeft ze mij op het hart gedrukt serieus op te passen dat hij niet in andere handen terechtkomt, èn opdat de ambassadeur er niet door beledigd zou worden, èn opdat wij
de vijanden van Descartes niet van belastend materiaal tegen hem
voorzien. Daarom geef ik je wel toestemming om hem aan anderen
voor te lezen, op voorwaarde datje hem niemand in handen geeft.
Dit bezweer ik je bij onze vriendschap en trouw.
Stockholm, 1 februari 1650, Oude Stijl (= 11 febr. 1650)

Vindplaatsen humanisten-brieven
Grudius, Marq. Gudií et Cl Sarravii Epistolae Leiden 1711
Baudius in Dom. Baudius, Epistolae Amsterdam 1662. Van de eerste brief is een gedeelte vertaald in
P.L.M Grootens, Dominicus Baudius, dissertatie Nilmegeπ 1942 (sic)
Barlaeus ο. a. in F F. Blok, Seventy seven leo-Latin Letters (Groningen 1985), nr. 1 (geen vertaling) en Briefwisseling van P C Hooft ed. H W. van Tricht (1976), met οnbegríjpel jke Nederlandse
vertaling van F. Kuiper (inclusief buzgzngs-n)
Van Wullen, oa in Blok nr 77
Coast Huygens, Ed. J.A. Worp, De briefwisseling van C. Huygens (5 dln), nr. 12
Hooft (beide) In Ed. H W., van Tricht Briefwisseling, nr 1177, 1224 (zie bonen)
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Vertaalde Nederlandse poëzie

Proloog
Sonnet 365
Francesco Petrarca
(Vertaling Constantijn Huygens, 1596-1687)
1

Ick gae vast en beklaegh mijn' afgeleefde dagen,
die 'ck leelick heb verquist aan menschelicke minn,
niet eens ter vlucht getilt, daer ick nu wel bevinn
dat mij mijn' wiecken vrij veel honger konden dragen.
Onzienbaer, eewich God, ghij die daer hebt verdragen
mijn' boosheden gepleeght soi tegens uwen sinn,
helpt mijn' verdoolde ziel, staet voor haer' schulden in,
en heelt met uw genad' haer sindige misdragen.
Op dat ick, die in storm en onweer hebb gesweeft,
in Vré mogh' havenen, en hebb ick niet beleeft
als ydelheit, altoos met eeren mogh' vertrecken,
dat m'in de korte wijl die mijnen tyd kan strecken,
en in mijn' steryens uer uw' heil'ge hand behouw':
ghij weet dat ick op u, en u alleen, betrouw.

2

Praelerilos, male praeteritos mihi conqueror aneos
mortaks misere raptus amore rel,
dum propr ijs ab humo pennιs non coilo quo me
ingen pilerat vis rapuisse mei
Magne deus, quem nemo ijdel, cui cuncta siden/ur,
visaque sunt quorum me Budet esse reum,
erranti succurre animae, succurre labanli,
gratin defectus impleat isla meis
Ut malelactato Bellique Marisque procelles
in portu liceat perpele pace frui,
et, si vana fult vitae slatioque tenorque,
ex eila quali cunque decenter cam
Sis mihi perpetuus comes ac tutela, per ιstos
quos super haut longos suspicor esse dies,
denique sis praesto morienh, Maxime, f051
nempe mene so/um te caput esse spel

1• να pleugeØO 1 miei Passat1 τeαρl
Ι quel pasl 1σ amar
η
cosa ortnle,
ze
lo lele
per dar forse α1 me son bassi esaaapi

ι¢ν¢r.ι α

Tu Obeli 1 miei soli lodegnl ed empi,
ge del cielo, i'lvisibile, lmmartele,
ma
e
e irala,
•1 alo defetto άι tua grazia adeepi,

e πι

ι• ηι

αιøνι¢υ

che, s' 1σ vιasι 1α guerra ad 1ν tempesta,
sore ln pace ed 1υ parto, e se 1σ stanza
ii vens, aloen ala le partite ante
Α quel poci di viver che m
ed al morir, degni easer tus σ n presta
tu saí ben cha 'n altrui non η spermααa

a Tent j anders aangegeven zijn alle vertalingen in deze sectie van]. P. Guépín. De nummers verwijzen
naar afzonderlijke noten bij degedichten (zie p. 129). De serie opent met twee Petrarca-vertalingen, in het
Nederlands en het Lαtíjπ, van Cοnstantjn Huygens (uit 1663). Zie ook `Het Bataafse Oor' in Essay.

87

Nederlandse poëzie uit het Latijn*
(Vertalingen J. P.

Guépin)

Zeven van zijn negentien Kussen
3

Janus Secundus (1511-1536)

`De eerste kus'
Ascanius werd eens door Venus naar Cythere
ontvoerd en in een bed van bloempjes neergevlijd,
ze heeft de plek gedoopt in geuren en er tere
wolken van rozen en viooltjes op gespreid.
Meteen ging 't oude vuur weer voor Adonis vlammen,
herinneringen aan haar liefde werden luid,
hoevaak niet wilde zij haar kleinzoontje omarmen,
`zo is Adonis eens geweest', riep Venus uit.
Maar bang de stille rust te storen van het kindje,
kuste zij duizendmaal de rozen in het rond.
Zie ze eens gloeien, een verlangen suizend windje
ontstaat uit 't blazen van haar fluisterende mond!
De rozen die ze trof veranderden in even
zovele kussen van verraste vreugde vol.
En Cytherea op haar witte zwanen zwevend
ging reizen over de immense wereldbol.
Baslern 1

cum venus Accanite super alte cytbere tulisset
atpitue tenerle leposuct νισlls,
elbarum cultos cLrcusfudltque ε
et toton lIquido sparslt llora slocus
Box xeterea talai raXiusIit Adanidis ignes,
5
cc tos et lerepsit 15e per Osse color
0 quollen νσlυιt clrcumdare colle tepotla'
0 quolleco 'Talos, aldI, 'Adonis erat"
Sed placides ρυeτl metuens turbare quieten,
10
11010 νlcinls batia nulle mais
Ecce celant 1110e, cupldeeque per σ α Tudse
eure sueurrttti flenite lenta subit
Quitque rocie
s tetlgít, tot basis tate repente
gaudia reddebant multlplicate deae
15 At Cytierea, nat ans ciada per nubile cycnls,
ucgsatus terris caepit obire globun,
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En op de wijze van Triptolemus bedrukte
zij vette kluiten met haar kussen overal,
zo is een blijde oogst ontstaan voor ons verdrukte
mensen, bij uitstek ook genezing voor mijn kwaal.
Geloofd in eeuwigheid, bestuur van mijn verlangen,
kussen die Venus uit ijskoude rozen won.
Ik ben het, in wiens lied uw lofzang klinkt, zolang de
twee toppen blijven staan van Hippokrenes bron.
Zolang de mensen nog de dichtkunst machtig zijn
van Amors nageslacht in 't zoetvloeiend Latijn.
Tropooieibnqoe modo iecundis Canula giehin
sparsit, et Ιgnotos ter dedit ore nonos
Inde sages Salim sats est mortalibuseegris,
inde medela meis uoiun nett malls
Salvete abiseras medmreeloa ilammae,
humide de pelillo basle note risis
Etegoesm. omntri quo vate caomotur honores,
nota Xeduseel dum Suge 000005 eruot,
25 eT mesti Aeneedum, stirplsque dioertus amatae,
mollln Aomuuldum νerba loquetur Amor
20

Haslum 6

5

4
10

`De zesde kus'

De cellore note bis besos mille pocoarena,
basla ø111e dedl, tacle mille tule
Emplesti numerim, fanali, lucunds lacera,
empleri nu
sed aequit ullus amor
Quis laudet lerares oοmeΤ mtΙΒ surgaraerΙΑtis0
gramen in irrigua quis am o ιt humo'
quis tins, baccbe, tukt pro centum vota ra tamis'
m deum mille poposcit spes'
sgrlcalave
Cud plus
sitientes Jupiter agros,
decuduaeguttes ont numereaus aqua
sic qusqum c
0000u
c
saus
s lnhσττυιt ser,
sumpslt etu mata Jupiter arma mato,

Tweeduizend kussen van het beste merk bedingend
gaf ik er duizend, kreeg er duizend bij geval.
Je quota is vervuld, maar 't blijven rekeningen,
geen echte liefde wordt vervuld door een getal.
Wie ziet graag op het veld getelde aren rijzen,
wie telt het groene gras ooit van een natte wei,
of wil u, Bacchus, om slechts honderd trossen prijzen
en eist van de akkergod er duizend bijen bij.
Als Jupiter bedauwt de uitgedroogde akker,
dan nummeren wij niet de druppels op de halm,
zo ook wanneer de wind tot storm is aangewakkerd,
de god zijn wapens werpt met weergekaatste galm,
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een witte hagelbui op land en water wemelt,
die onbekommerd heel de oogst ter aarde werpt.
Het goede valt, als 't kwaad, onschatbaar uit de hemel,
dat past de majesteit van 't rijk van Jupiter.
Als jij godin bent, mij door schoonheid meer bevallen
dan zij die zwervend in een schelp reist over zee:
waarom dwing jij 't geschenk des hemels in getallen,
waarom, wreedaardige, tel jij niet mijn geween,
tel je de tranen niet die onophoudelijk wellend
rivieren leiden langs mijn wangen van verdriet.
Als je mijn tranen telt mag je mijn kussen tellen,
wie niet mijn tranen telt, telt ook mijn kussen niet.
Geef mij, vergeefse troost voor al het uitgestane,
ontelbaar kussen voor ontelbaar vele tranen.
gτenalne confuse terras at cserula pulsad,
ssteτnat quot seta, quotve lords
Seu bane, tel malm sutt, cellist lisa-rims caelo
enit111a Iovís
molestas dσmuι ε
fi qioqum rua' acacie, diva tmrmcaior „le,
concio Pe r aequoreum quam vaga durit 'ter,
caelestia done, co ma-ces'
asία ε
segemltus, duna puella senso
το
uae per laclemquesinumque
ned lacryaces nυ
dux erunt ritte e'capen eintic equee'
cryaas, sumaras lidetfeoula. sed si
S1 η
non
σ ιanyae accula se numeres
25 Et •ιhdam
ιur
eri soletia ν oo doloras,
Innumera ιnnumerSS basla pro ιeεrγ m ιs
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'nesia lauta nimis quidam ne lungere dicunt,
qualle rugosi non didicere matres
Ergo, ego case cia-idle stringa tua colle lecertls,
Lux men. basunlis lmmnrlorque tuts,
tonnΙio,00υΙras quid de ae qulsque loquatur,
Ipse q
ubi s
νlx m
tet"
Qudlit, eti nest formose fanera. mi n que ve
cinc collie n
exit et inde
iolumque ded ιte quo non lescinlus unquam
10
t Marta cypnie bleide sun
ft ln Quid', mit,'m
s turbag decreto s erme
Cause mea tmitum acompetit isτα foro e
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`De elfde kus'
Ze zeggen dat we te verfijnde kussen geven
en onbekend geweest aan 't kranig voorgeslacht.
Zou ik, als om jouw hals mijn grage armen kleven
en 'k mij, mijn Licht, door jou gekust onsterfelijk acht,
bezorgd zijn om het kwaad dat mensen van ons zeggen,
ik die, `wie ben ik, waar ben ik', vertwijfeld vraag?
Neoera hoorde het, ze lachte en verlegde
haar handen om mijn nek van boven naar omlaag.
Ze gaf een zoen, zo ongelofelijk wellustig,
als Mars (haar minnaar) nooit van Venus heeft gekend.
`Vergeet het oordeel', zei ze, `van die troep maar rustig,
mijn rechtbank is alleen in dezen competent.'
90

6
`De twaalfde kus'
Waarom wendt ge van hier uw kuis gezicht af,
o mevrouwen en kuise kleine meisjes.
Ik bezing niet de liefdes van de goden,
noch het monsterlijk aanschijn van de ontucht!
Hier in deze gedichten is geen lul te
vinden; baardige meesters mogen al mijn
verzen intelligente knapen leren.
Ik bezing onobscene kuspartijen
5 qose
als geheiligde priester van de Muzen.

θαεlηα 12

uuldvoitunre'uooecos 01cc poatcos,
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e Ll bidlnum figuras.
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ad outagellos
Élrsuτus legat In schcla asgoster
Inermes cano flasuattones.
caatos Ασηi1 εhοτl sacardos
10 Sedvultus adhibent modo hoc proteτvos
aatro neeque. puellulaeque ε nctae.
Ipsart quia forte mentolatom
erbum dlotsos, evotante ν
te Itou, Ice pr0001, mo ιesυeτuτ m,
15
anrooaaqoa, puellulaeque torpes
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est θeaera nostra,
•
eτGe`
sine m
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mavult, quam sine mentolm poetas'

Uw brutale gezichten wendt ge tot mij,
ι
o mevrouwen en alle kleine meisjes,
want ik heb ongemerkt opeens een lullig
woord mij laten ontvallen, niet met opzet.
Weg van hier, uit de buurt, gemene bende,
o mevrouwen en vunze kleine meisjes.
Hoeveel kuiser lijkt dan mijn lief, Neaera,
die althans prefereert een boekje zonder
lul inplaats van een dichter die geen lul heeft.

Venus op /mar schelp, muurschildering (Pompeii)
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7
`De zestiende kus'
Liever dan van de maan het kristallijnen,
of van de ster van Venus 't gouden schijnen:
geef kussen, lief, een honderdtal,
geef net zoveel als gaf, of stal
van Lesbia haar zeer verwende zanger,
zoveel als lieve lusten en als charmes
er langs je rose wangen rond
dwalen of langs je rode mond,
zoveel als levens je vergeeft, en doden,
zoveel als hoop, als vrees, zoveel als snode
vreugde gemengd met minnepijn,
zuchten van kwijnenden er zijn.
Geef zoveel als er pijlen zijn geschoten
in 't hart, en zoveel als er overschoten
nog in de gouden koker van
de God van Liefde Amor dan,
met strelingen en met gesnap in 't duister,
met zoetklinkend gesis van je gefluister,
niet zonder heerlijke jolijt,
niet zonder heerlijker gebijt,

Ηøs1 mι 1ύ

Litanie n u
sidere blandiσr,
et stelle Venerls pulcbrlir tures,
da ei besia centum,
da tit besia, quit dedit
5

vatl multiunlc Lesbie, quit tullt,
s, quσtque cupidines
quit blandte
et labellapererrant,
ve
et genas rusels tuts.

quit vitas °culls, quσtque naces gerce,
10 quit sees, quσtque metus, quσtque perennibus
alite gaudia curls
et susplr ιa emαntιum
De, quai multa m
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cule n

ineeu,t cniucrlt dire m s- αει,
et quam multa pheretra
cσnserνανιt in aurea

u

Idle et blenditces, verbaque publica,
e 1cm Ludierepis mirleiri sibille.
nsu nit site grite,
gratis nin site "redime

als 't koeren, 't beurtelingse bekketrekken
van duiven die hun vlerken trillend strekken,
wanneer de harde winter wijkt,
het eerste lentebriesje strijkt.
Opeens mijn wangen flauwvallend bezwarend,
laat dan je zwemmende ogen rondom waren
en vraag me of ik je omarm,
jouw bleekheid met mijn borst verwarm;
jou in mijn strengelende armen houden
en vaster steunen wil, rillend van koude,
en in de adem van de kus
het leven teruggeef met de lust.
Totdat mijn eigen geest mijn ledematen
van dauwige kussen wankelend zal verlaten;
dan vraag ik je: breng mij weer bij,
want ik bezwijm, heb medelij.
Jij zult dan met je strengelende armen
mij vasthouden, mij met je borst verwarmen;
toeblazend een bedauwde zoen
aan mij jouw leven overdoen.
Laat ons dan zo, mijn Licht, de bloempjes plukken
van 't voorjaar, dat de grijsheid met zijn nukken
en zorgelijke ziektes wacht.
De dood bespringt ons onverwacht.

SIales thaanlae garrule mσtι bus
alternant tremolis rostra cσlumbulae,
cta Se iure r mutus
priais bruma Fenan Ι is,
25 lncumbensque mels, mentis lnops, genle,
huc, ulluc, acuts valte natatlien.
enguemque lacertie
dic ste sustlneem mels
3ο

35

Str ιngem neellibun te. te, ego, brachlus.
ingente' teilt pecture campriasa.
at nutem titi lungi
reddam slfleelca basil
Dimes s cclduum me quoque splritus
istis r scidulls llnquet In °sculls,
labentemque 'lacC'tie',
altem 'collige me tuls
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, brechiis,
Stryges nexlllbus me,
mulcebis tepido pectine frigldum,
et titern miti lavgi eiflab is rore sustui
Sic celi, mea Lux, teapara floridi
carpemus sleali. en lem misere biles
aegτa
et mσr b°s tτebeteCe t necem
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8
`De zeventiende kus'
Zoals in 't purper van het ochtendgloren rozen
te kleuren staan door dauw des nachts bevocht,
zo rood staat ochtendlijk haar rode mond te blozen,
die ik de lange nacht met kussen heb bezocht.
't Gelaat omringt hem met de schittering van 't witte,
zoals een meisjeshand met een viooltje prijkt,
als kersebloesem met een vroege kers in 't midden,
zodat het voorjaar lijkt en zomer tegelijk.
Waarom mij jammerlijk zo vroeg uit bed te jagen,
wanneer je kussen geeft van zulke geurigheid.
O, datje lippen 't rood tenminste mochten dragen,
totdat de schaduw van de nacht me teruggeleidt.
Mochten ze onderwijl andermans kussen vangen,
dan worden ze, hoop ik, zelfs bleker dan mijn wangen.

Qualem purpureo dlffundit cena coloree
quee
rais rerlbus immedult,
matuting robenttdemlues sic ricola 000tree,
Drilolie longe nicte r ιgata meis.
5 ques clrcum facies nive° candore coronet,
v irginia ut viole'
m tenet elbo
talen
erιs c
sub fioniboe
aeendet,
esteteaque et oer
stenl arbor hobet
Ne viserun' qua
ucflagτantlssiva iungis
10
uvule, de tbelama cogor antre tun'
0 saltem, labris serre Nunc, formes, rubores.
dum tibi se referat hortis opera quies
Si teroes interee cuiusqu'm basl' cerpent.
111e meis fient pelledltra geds
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`De negentiende kus'
Honingverzamelend gevleugeld volkje, wil je
de grijze thijm, de roos, het nektarrijk bouquet
van het violenblad, de bloem van zoete dille
peuren? Dan op de mond van mijn vriendin gelet!
Die geurt naar alle thijm, die geurt als rozenstruiken,
als 't nektarrijk bouquet van het violenblad.
Daaruit kun je van ver de bries van dille ruiken;
en van de tranen van Narcissus is hij nat,
van 't welriekende bloed van 't hart van Hyacinthus,
zoals elk bij de dood van elk was uitgestroomd,
om zich met reine lucht en hemel te verbinden
tot bonte bloemenpracht die 't weideveld omzoomt.
Maar mij, die ook terecht haar lipjes lees naar honing,
veroorloof dat ook ik aan tafel word gedoogd.
Neem dus niet alles mee naar de overvolle woning,
want anders is, vrees ik, haar mond al opgedroogd
en moet ik kussen op haar schrale lippen hechten
en word ik averechts beloond voor mijn geklets.
Pas op, wil op haar lip niet met de angels vechten,
want angels straalt het oog uit van mijn meesteres.
Geloof me, ze kan geen beledigingen lijden;
peur honing zoetjes aan, onschadelijke bijen!

Bosins 19

Hellilegae vσlucres, quid adhuc thy.a cana. rosasque,
et r
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Grudius Nicolai (1504-1570)

lo
Een pastoraal epigram
`Dankdicht omdat hij Hyanthis veroverd heeft'
Toen anderen de slaap 't vermoeide lichaam heelde,
geen vogel klonk in 't bos en al 't gedierte zweeg,
alleen de nachtegaal in donkere struwelen
door smarten uitgeteerd klagende klanken reeg;
omdat toen onder 't loof Hyanthis met mij waakte,
daarom breng ik u thans, o beste Bacchus, dank,
en u Diana, die door rosse fakkels maakte,
dat zij zo moedig ging naar deze vingerdrank;
die maakt, dat ik haar welgevormde lijf, haar ogen,
kan zien en van haar mond paarse viooltjes lees.
U wijnrank ook, die ons gestoei royaal gedoogde:
niet voor het snoeimes straks, niet voor de geiten, vrees;
maar moge 't volle loof, door stutten van kornoelje
gedragen naar 't u lust, weelderig overvloeien.

pmm gyenthlde petitis ait, Bucharisti1®'

5

10

Dum lessos aula raquis sopor irrigar ertus,
dum mutan volucres, dum pecus lane s11et,
uueque per sylvas et dueos sutter opetos
ingemmet queridos Dailies magra s
vlte sub ńac ama Donc
vigilan t „enibis,
unde tibi grates, optimeeLiber, ego
it tibi, quae tacibua ruulans Latinum plenis,
efficis ńanc letebrem certius ille petat,
efllcls ut turetes artos, redimtaqua spectem
lumina, purpereasque ore legas violas
Tu queque, tu nusuls obi lusibus lovide, ergs,
e feltes posthat, neu vareare capras,
undique sed stetumbnibus suffulta colurnla,
que tubes effusls luxuriera rosés

96

J. Η. Hoeufft (1756-1843)

Drie pastorale epigrammen
lr. ΟΥ, 'Iprtms'

11

Pastor, al ηπε Blaas aproo defends „pellas,
ulls
e posslnt follie dente η
Ipse sacra de fronde cave t u latere serte,
Ills adull flemmae tuta latebra mene

`De mirteboom'

Herder, geef geitjes bij die mirte hier geen kans
te knagen met hun bek aan 't overvloedig blad.
En vlecht van 't heilig loof niet zelf een mirtekrans;
dit is de schuilhoek waar ik haar laatst heb gehad.
Sr. θ9, 'Ad clnfadelas'

12

Luce vectores tu qui fallace vagantes,
rmlcule, In preeceps mete spente trails,
tette peto Pboivaa, nlgreeque per mela oplvae,
llluni ruvileol seders nulla polo
Es bonus, et cortes a1h1 lempada praeler "fl1,
rivalisque pedem devins error agat'

`Aan het glimwormpje'

Jij wurmpje, dwaallicht, dat een reiziger, die zwerft
in 't holst van de enge nacht, misleidt tot zijn verderf;
ik wil naar Pholoë door 't zwarte bos toe gaan,
geen sterren schijnen aan de hemel zonder maan.
Wees lief en leid mij als betrouwbare lantaren;
berokken mijn rivaal verdwalen en gevaren.
.τ 90 'Ad herba.'

13
5

`Aan het gras'

Gremina, quae carlo flcruavarnatln odore
et sempeτ olrIdi cespite terra nitens,
sic una Auroras stillanes lumino guttae,
perpetuus Clloridoe lusor Slat
sic
a' Facilem 00fl le v sternite lectum,
One pre
dum lungit latere Phplilo amica letug
At mox, ne quaσ va7σcσs rrcdevtis signet supersint,
urgete luxurle
ambltlosa

O halmen die de geur van bonte bloemen strooien
en veld dat glanzend met een frisse zode bloeit;
dat druppels druipend uit het Morgenlicht u tooien,
dat Chloris' water u aanhoudelijk bevloei'.
Ik bid u om een bed geschikt voor onze lijven,
als Phyllis mijn vriendin haar zij voegt aan mijn zij.
Meteen daarna, opdat geen sporen overblijven,
rijst slingerend weer op in nieuwe weelderigheid.
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Janus Secundus
14

Het Boek Julia, 5e elegie
Zal dus één vrouw geheel alleen mij zorgen baren?
zal één de oorzaak zijn van wenen en gelach?
zal één lieflijk gelaat mij leiden alle jaren,
die 'k van Persephone niet lang beleven mag?
Hetzij ze harteloos mijn hartstocht zal vermijden,
hetzij ze vrijelijk zich geeft: de Dood heeft haast.
Νόch kan ik mij aan een versmade liefde wijden,
nόch is er voor een God bij stervelingen plaats.
Maar liever sterf ik door jou, Leven, te omprangen,
te sneven aan jouw zij is alles wat ik hoop;
beter mijn lijk aan jouw zo zachte hals gehangen,
dan aan de hanebalk het lichaam opgeknoopt.
Zo'n wraak nam Iphis op het meisje dat hem griefde;
zijn jammerlijke last hangt met gebogen keel.
Zo komt, of zo verlangt, te sterven een verliefde:
geboren, al wie mint, onder kwaad sterrebeeld.
Och dat de toekomst in het tegendeel verkeerde
door 't ooglicht dat mij steeds als ster voor ogen zweeft;
't zij nors of vriendelijk: haar blik bepaalt wanneer ze
mij leven geeft, ontzegt; sterven ontzegt of geeft.
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Uni mes igitur versabt fem..a
u naqua mi risos, 'Rasque fletus exit'
Una mini dulces facies moderabitur renos,
quia ø111l Persepbcne n
Vliet asta
'snoeiu dure me s ille a
sebitursιgnes,
v efecilem nene dat ø1E1, monte prever
letrribi
e
Vite Potest duci su b narre sinistro,
inter marteles nec locus anca bao
Sed potlus arriar te te, me vlte, tenendo,
laque tíos burreros Tunera nostre Indent,
fumere de tereti meilus pendentla collo,
querr si su bilmi de trabe nace foren,
qualis Auexaretes festum poorultus marror,
flebi le curvata deuce pependit onus
lxitus eυt sic est, aut sic sperandus arrend,
o natuin trlstl lidere, quisquis maat'
Sed temen in mellas Deed omina tristia verteut
lumina, siderels gime ø1b1 pro fncibus,
edspectu lacto, torve s u luce, negmntque
dentque fruí vita, dantque negentque mant
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Ik bid, ontzegt de dood, geeft, bid ik, ogen, leven,
voor een triomftocht is mijn sneuvelen te licht.
Jouw korallijnen lip zij lip aan lip gewreven,
bij 't tortelen verzake tong noch tand zijn plicht.
En geef mij honderd, geef mij duizend zachte kussen,
en geef je er nog wat bij, mijn Licht, ik word een god.
Maar niets geef je er bij, niet geef je een, twee kussen,
zodat geen lip, aan lip gevoegd, bevochtigd wordt,
geen merk van tandebeet of strijdgewoel van tongen,
al ben je mooier dan de mooiste minnares.
Latijnse meisjes heb je in kunst pas overwonnen
mits je, met godengunst, mijn verzen leest als les.
Ik doe niet onder voor de duif in dartelheden,
in liefdeslust niet voor de snaakse Jupiter.
Voor al die rimpels heb je nu geen goede reden,
die komen wel vanzelf, wacht maar, straks zijn ze er.
Waarom je ogen met je wenkbrauwen bezwaren,
hoe, kam je niet het haar over je voorhoofd los?
Wacht maar, eens zal een grot je rotte oog bewaren,
en op je koude kruin prijkt straks een grijze dos.
Dan wil je tevergeefs met vale lippen zoenen,
passanten staar je met gebluste ogen aan,
en op je deurpost prijkt geen krans van bonte bloemen,
geen minnaar heft op 't stom bordes zijn klaagzang aan.
Quaesο, negate mοεi, vitam date, lumina, queesσ
m, de culus morte triumphus eat

Labrecoluabatte toit te c velline letiris,
ano tacet officio linguale deneve suo
25 ft mihi de centum, do mitin basia mille,
de super hoc eliquid, lux osa, numen ero
leu super bocc aliquid, accole daree bacia pauca,
labre tac humldul la continuere lebrls,
notaque n c dentin, tec unt tibi proabe linguae,
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superas Loties ettapen orn
duns superes facie, 1aø dem superibis et arta,
dent modo Di natris ve rslbυs esse fadem
tas neque Gheonhi tinuetleaclvlenidi,
c lavs o,icoii
m
dellet nauen mer
35 Hantibi quid prosit fecien c t rumpere rugis'
ha¢ oenient frontl, o
mere hage, Luse
Quiden supercllila mulos onnrarn nitentes'
net tote pigres spargere fronte coinsO
Tempus evii, camuse specu cu m lum nα condes,
40
et in gelido vert ice trinis etli,
tune frustre labris pollentibus oscule queeres,
et que cliques obtuaie figere luminibus,
nulle cocoon tuns OrOnbit floride postes,
temabit moto lamine nullus amens
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Zolang de zwarte draad der Zusters en de nukken
van 't Lot het toestaan, pluk de rozen in 't seizoen.
Vanzelf verleppen ze wanneer we ze niet plukken,
een onversierde doorn, daar kun je niets mee doen.
Welaan, ik die met jou zal plukken de gerede
geschenken, 't geurig pad vol bloemen in zal slaan;
wij zullen Venus' tuin, met dauw bedekt, betreden,
zullen uw schone hof, o Flora, binnengaan.
Daar zul je purperen viooltjes en narcissen
heel zoetjes plukken met je tere nageltjes.
Ikzelf zal kransen van gemengde bloemen rissen,
die ik, mijn Julia, dan om je slapen leg.
Straks lig je in 't myrtebos wat kwijnend achterover,
of achtervolg je me op 't weiland blij van zin.
Straks stort ik mij in 't bont gebloemde gras voorover,
of achtervolg ikje en haal bij 't bosje in.
Intussen, als mijn gloed verdubbeld had bij 't draven
jaloerse Apollo op zijn gouden uitkijkpost,
was jij dat briesje dat mijn laaiend hart kon laven;
blaas uit je lippen dus verkwikking naar mijn borst,
die 'k opzuig met mijn mond die laait gelijk een oven,
tot ze in het diepst van mijn verbrande longen blaast.
Geen stroom op aarde kan die brandstapel uitdoven,
geen golf der ganse zee brengt zoals zij soelaas.
nlg!a $ororum
asu
„ tiuscum lata s
StIllaI, lerqaaVlTet albine, carpe rosas
quaaolslaar pentar, leaguebunt aposte, cadentque ,
so stati t lapsis spina lnhanara r
carpet,
Εn t ι bι, qu Ι tecum redσleatιa m
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tecum fiorantes et parat ire olas,
sparsa Dι ooaeo urbana rira teremus,
eusque hartas. Flurs decors, toas
111icet usle' at purpureos na
deceτ pes teneres molliter uagu ίculls
55
Ipse tι b ι aectem nemo de llore c rallas,
ccpoaoeqae tuís, lolle, temporibus
I surque sub umbrosa r cubebba languida myrto,
et eiaOc me celeri lacta saquera pede,
iamque colorata pr000liar lentos in herba,
60
et mido te celaras per loca laete sequar
Interes has flameas si diplsnerit sunto
inaldus e rata Ctnthiuoaapecula,
tu tu sole mels iucinda caicribus e
humida de risaia flemma funde labras.
65 tuse sscepta mei farnacibus ozia asheil
est,
laque sub ambusti pectoris
restinguantque rogue. quer n ® aga fiumana terree,
Lote nec exhausta irl garete onda meris
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Voor wie die lichten dan die 't puurste goud verspreiden,
voor wie die slanke hand, die elegante kuit,
die band waarmee je bei je witte borsten spreidde
pikante praat, lachjes, voor wie, wie daag je uit?
Wie zal van 't opgetast sierkapsel profiteren,
wie wordt als meester van je kussen ingeloot?
Helaas, je reserveert ze voor de ondankbare veerman,
die over Lethe glijdt met zijn kapotte boot.
Na zijn omhelzing zal de Dood je willen kussen,
tot grote schrik van de drielijvige godin.
Een onbeheerste troep van vroeger stormt intussen
met holle ogen, vaal van wangen, op je in:
Theseus, Paris, Iason, hun ontrouw werd gewroken,
past hun de loftrompet die jouw schoonheid verdient?
Welnee, geef niet zoveel om koninklijke spoken,
dat ik nietswaardig schijn, je springlevende vriend.
Laat het jouw vreugde zijn te kwijnen aan mijn schouder,
dat slapen in je schoot mij als geluk toeviel,
en met mijn kussen jou mijn ziel toe te vertrouwen
en uit je kussen in te zuigen heel jouw ziel.
De mijne of, mijn Licht, de jouwe? 'k Wil dat, liever,
jouw adem in mijn borst, de mijne in jou is.
Zo zullen wij verliefd de groene jeugd gerieven;
de Dood komt, 't hoofd bekroond met eeuwige duisternis.
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lecυ lentie purum
LUmina Cui se
C1
n teretesdi
lgtοs, ertiflcemgue pedem'
fascfa letten is cul stat distent& p&p1111a'
tul rlsus et tui 5,1110 verba parss'
culls dispost tus nutritur crisis in ‚sum'
tule telleis culus e unt domini'
ililtet, lograto Barioler ts omale nastee,
lethaeam vetera qulrate v rrlt aquem,
blus eb emplecu ventes ad basic Ditis,
maxima tergeminae cura tlmerque Dene
in te turba ruent Beni νiulente prior s,
lumini busque tavls, pellidulisque genis,
et Paris et Theseus et non bene fidus leson
baec ventes forøse 500150 fame tune
Qua
e tibo sit tantt regals bus umbris
posse frul, ut lines sim tibi νllis ego
Te iuvet in h een a p02155m lenguere lecertis,
me hivet in gramil, vita, cubare tuo,
et c
ahiolla anima's deponere oostris,
eque tuis aalmem sugere s avlsl Is,
'slee masa, lux, sine tues, sed sit tue, urlim,
ipse tuo ut spirea pectore, tuque me
Tall vennaltox setlemus amare fuνentas,
maca veelt Selerne tinte teput nebula
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Jullie, vriendin en vriend, die mijn gedrag bestaarden:
gezucht, gebroken blik en wezenloze loop,
dronken gelach, gezwets van woorden zonder waarde,
een blos die plotseling mij het gelaat bekroop:
Tenslotte geeft ge toe dat niet voor niets ik blaakte,
waar toch de kroon op 't werk in mijn bezit geraakte.
eto , qui, iuoenes, susρir ι e nostra notetus,
et tractos aculas et s1ne mente gradua,
95 ebrle rudentes nullσ c e ρoιdeoe verbe,
et st quts sublta venit in OIS calor,
posteodo dlevtia olι infelici ter αrstt,
goleaba quum nostri note leboric erunt

Daniel Heins (1580-1655)
15

Hinkjamben, letterlijke vertaling
`Aan het allerliefste meisje'
Zoet meisje, laatste en late hartstocht van mijn geest,
waardoor ik steeds zal gloeien,
zolang ik het zoete stralen van het vlammend licht,
het vrolijk gelaat van Phoebus zal aanschouwen:
zoet meisje, met instemming van de Pareen
laat ik je nu mijn laatste woord toekomen.
Niet om je starre geest te treffen, gelijk aan een onbewogen klip,
en dover dan vechtende winden
en de golvende Adriatische zee;
maar opdat je, trots, onmenselijk, koppig, hard,
nu van deze uiterste triomf zult genieten.
Vaarwel, wreedaardige. Ik zal hierna zwerven
door alle landen, verbannen van je gelaat
en van het vaderland; door het toekomstig nageslacht
zal ik geoordeeld worden als onuitwisbare
aanklacht van jouw zo grote wildheid en overmoed.
En veracht jij dan de smeekbeden die ik uitroep
met brutaal oor, de beden die ik in de onbeheerste winden verstrooi?
Welk gesternte ook mijn beden smoort,
en tot nu mijn vergeefse geest frustreert,
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hetzij het de troep is van nietsuitvoerende straatslijpers,
verwend, ongeletterd, springerig,
een bedreiging voor de Muzen, hetzij de moeder
van je wildheid, je schoonheid, je rijk vernuft,
hetzij de troep van slechte meisjes die je vergezelt,
die altijd ratelend, altijd kletsend,
over niets dromen dan zwaarden met langharige helmbossen
en opschepperige harnassen:
en deugd kan niet afgestoten worden. Hoger dan wat ook,
en sterker dan de omstandigheden, wordt hij alleen nooit gebroken,
en hij laat zich niet voor een meisjes-tribunaal roepen;
boven bijl en bundel van de heersenden.
Hierop vertrouwend en verschanst met deze unieke bruidsschat,
waarheen ook de fortuin, waarheen de winden mij brengen,
laat ik dan schipbreukeling zijn, naakt en van alles verstoken:
ik zal koningen bevelen, en de knechten van koningen.
At tu prononce
spernls cire qun lute,,
pτecesqueventls lmpotentlbus fundo0
Quodcumque oxte oldie opprlmlt nostri,
20 et bactenus frustratυτ Irrltsa eentel,
υ tτσssυlσrυm π11 ngentium turbn,
fas21d1σsa, clilterete, desultnls,
infesta Musis, ei" feroclee meter
forme cenustes, ungetique vis lerge,
25 sine lmproberum vlrgiaum comen turba,
quae tlnnlentes et lσquacuinesemper,
uil praeter ensls ι
entibus ιτlsτls,
et gloriosos s mnlant cetaphractos,
ιrtus τepellι nescít iltior quovls
30
orque ι
angltur nunquam,
ad tr ιbunal s
ε pudiere,
nupni cecines lmperantlum et fasces
Ηαι iτetuset munitus υπlcα dote,
quit unque
s Ecetito quo ferent νeπtl,
35 simnaufragus, sim nugus σ
etque expeτs,
cagas p]ocslor, et doseoticto negus

m mιπνΙSαlισι plimllh&
Dalcis puelle, mentis ultimus natree
que ralebimus semper,
et eerie
donec ss e llemmeee liber luis
Pboeblquelaetos
c
intuebimir cultus
5
puelle dalcis, cil volentlbus Percis
c banc supremem mittimus tibi cocee
Ban quo rιgentem tauds inter immotee,
megisque surdem proellentibus ventes
et fiuctiente tenget gedrin mentes,
10 sed ui superbe, seen , pertinmx, dura
c bec trlumpbo perfruaris extremo
vale cr enta Hos cegotieur post bac
terres per tenca, moula tul cultus,
slmulque patrice posterlsque venturis
15 ton eluendum Iudlceblmur tentee
feτσclCetls et superbles crimen

Daniel Heinsius
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[Zijn eigen vertaling van 15]
`Uyt zijn eggen Latijn, in Hipponacte, Dulcis puelle,
geschreven een Thavmantis bereyt lijnde om met den
gesaut Bvzanval neer Vranckrijck te reysen.'
Soet meysken, laetste vier, dat my altijt sal prangen
int diepste van mijn hert, en in de sinnen hangen,
soo lang als ick aenschou dat liefelick gesicht
van Phoebi gouden hooft, de vader van het licht;
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slet meysken wilt dit woort, alst immers soi moet veesen,
geschreven voor het laetst, van uwen dienaer lesen;
niet dat ick hopen wil dijn yseren gemiet
veel harder als een klip, int midden van de vliet
van d'ongebaende zee, bevochten van den regen,
gegeesselt van den windt, daer mede te bewegen;
maar op dat ghy vol trots, hooveerdich ende wreet,
noch eens u herte moocht verheugen in mijn leet.
Vaert wel onmenschlíck dier, ick sal geren ballinck veesen,
bey van ons vaderlandt en van u siete veesen.
Vaert nu wel voor het lest. Het vonnis dat ghy geeft
sal worden overlegt, als ghy niet meer en leeft.
Wij breken door den tijdt, en senden naer ons leven
ons boden over al, de goe getuygnis geven
wie dat wij sijn geweest. Ick sweere bij mijn pijn,
dat ick u naer mijn doit een groote vleck sal sijn.
Doch ghy slaet in de windt dees woorden ende reden
met een gesloten oor, en spot met mijn gebeden.
Hoort maer eens aen dit woort, wat dat het lock mach sijn,
dat mijn hoochmoedich hert soi lang' houdt in de pijn:
hetsy de hoofsche locht, oft het geduerich praeten
van die dy volgen naer, recht slijpers van de stieten,
bequaem om niet te doen; een volck dat ongeleert
de wijsheyt niet en kent, geleertheyt niet en eert;
die u met ydelheyt het moedich hert ontsteken,
en niet dan rock en windt, en groote stereten spreken:
de deucht wort niet verkleynt. Zy staet als eenen wandt
diep in der aerdt gegrondt, altijdt in eenen standt,
vast, sterck en onbeweecht; en sonder aen te huren
het oordeel van het volck, of sich daer in te sturen,
blijft altijdt dat zy is, en let niet wat men secht,
en is in nierimandts macht, is boven vrouwen recht.
Met dezen pandt sal ick, waer my de winden drijven,
en mijn fortuyne legt, altijdt te vreden blijven.
En of my schoon de zee smijt yewers aen een endt
van eenen dorren kant, daer ick ben onbekent,
schipbreuckich, sonder orient, en sonder gelt of panden,
gelijck het die wel gaet die doolt in vreemde landen;
suo sult ghy noch verstaen, dat die ghy doet dit spijt,
van Princen wort gekent, van Koningen gevrijt.
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Daniel Heins

Monobiblos, 3e elegie
Hier is 't geheime woud, de kolk begrensd door grotten,
waar 't water kabbelend verfrist het blijde mos;
een briesje van de plek waar nimfen graag ravotten
blaast welbespraakt naar ons het suizen van het bos.
En appels ploffen neer van opzwiepende twijgen,
ze rollen overal, zonder dat iemand schudt,
met rode streepjes op hun welving, als je eigen
paar borstjes, Rossa, als hun overvloed, beschut
door 't hemdje, eventjes er boven uit geschoven,
bij 't dartelen vooraan de reidans weelderig beeft.
Mijn Leven, kom hierheen, onder het koele lover
van 't lauwerbosje dat je graag beschutting geeft
en naast de oever zich al klaarmaakt voor gelieven;
kijk hoe het water uit die groene holte welt
en deinend ons raadt ons met slapen te gerieven
en tevens met de lust van grappen ongeteld.
Totdat de ogen door de slaap zijn overwonnen
en ongemerkt de geest verleidelijk afdwaalt
en hijgend de ademtocht wegstroomt uit onze monden,
uit diepste schuilhoek van de longen opgehaald;
ik voelen zal in merg en lever warmte zinken,
je ziel gewond met heel mijn mond opzuigen zal,
half achterover aan je hals je kus zal drinken
en onder 't drinken van je kussen slap neerval.

5

ii

Hic tenue occultue preeclusaque £cntibus entre,
lymphaque geudentem frigore muicet boete,
auraque cicinis Junte cieno addite Xympbis
leniter argutie spiret eb arboribon
Xeleque volountur tremolis latentie remis,
et peseta, nullo decutlente, indom,
exiguis vertete ruboribus, aegae peppils,
cu medico trepident ubere, Rosse, tuis,
cum e
cc ιrium tunicas gracili pτessere tumore
leniter, et primis luxurlent chorels
Rum ades, c see Vita, videsne, ut amabile laurus
sub gelldls prestare bispitium foliis

propter aquae r1cum, gemino meditatur amaní,
lympteque mu oats enilit e lerlbus,
15 lenguidulcsque agitate m enei confundere nomnen,
ergutesque simul Jungere delides'
dona lumina olita soptrlbus, ipseque se nslm
devia nans blend is erren imeginibus,
eque labellls ductus hlentlbus helitus orto
pectoris extremis effluet e letebris
20
in Jecur inque neem colefente per nene medullas,
atque animem roto s uclus ore tibem,
colic ndens nemioupinun et escule tiben,
etque inter libandum escula delicats

105

Als wij ontspannen op de groene weide slapen,
beloert met een scheel oog een minnaar ons misschien,
een bleke reiziger die droeve zuchten slakend
van 't voorgenomen pad getroffen af zal zien.
Telkens opnieuw ontwaakt zijn wij weer enthousiast,
tot in zijn gouden poort de Avond ons verrast.
25 SIc panter victos waco fusosque per herben,
pallidus cbliq"o luette ι net e

30

a
Atque allquin floeSto ducenssusplrιanculti,
prcpoaitua sistet spσnte vietor Ster,
donec rursu e iιsdem in α oribus evigllantes
Hespeτusauτetls occupaI e Sorites

Adriaan Reland (1676-1718)
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Galatea, 10e elegie
`Brief aan Galatea'
Als, Galatea, jou, helft van mijn ziel, nog immer
Reland ter harte gaat, je liefde zeker blijft,
als ik nog voor je ben dat wat ik was, je minnaar,
ontvang dan wat mijn pen al bevend aan je schrijft.
Mijn ziel beeft meer nog dan mijn pen, en wordt tweeslachtig
gedreven door een storm naar deze of gene kant;
want nu eens denkt zij dat je, mij nog steeds gedachtig,
geen spijt zult hebben van de eens gezworen band
— Misschien, zeg ik, houdt zij het oude vuur nog brandend
en koestert Galaté de liefde die je kent —
dan klaag ik weer dat jij nu stellig voor een ander
in vuur en vlam staat, datje onstandvastig bent.
'Episteln ad Galateam'

5

Fers ecimae, Galatea, meΖa, s1 cura Relacdl
ulla tui superent, et tint penslat nos!,
si maneι, quells te non absente metabas,
cape, quaecaia.v venia tremente darus
Plus calar mes ipso tremp, dubíísque pracellns
acta per einersas pel lítur negra lias
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lam aodo te me
ostrl me na credile fingit,
taque datas fidel poenituisse neget
Porta etlam Galatea su u
uspiret asaltes,
dinimιs, andoras et forre[ illa roe
Et modo dlcersos alle flerisse calores,
et non canstaoti te querer esse fide

Misschien wordt ze verbrand door buitenlandse vonken,
bij een ander ligt ze, denk ik, liever in zijn bed,
iemand die met zijn soort familie loopt te pronken
en met een van de verf nat voorouderportret.
Een gevel steunend op Assyrische kolommen,
groot grondbezit, wat hij naar willekeur nog vindt
aan opschik, parels uit de Rode Zee gewonnen:
't is uitgedaagde trots, die 't allemaal verzint.
Ach mijn — o was je dat — geliefde, wat is adel,
wat heb je aan het moois dat die man aan je biedt.
loop er niet in, niet zo werd liefde ooit verzadigd;
al groeit de overvloed, de dorst vermindert niet.
Als je wat Venus is, en liefde, echt zou kennen,
oprechte scherts, gezoen en onvervalste pret,
de lust waarmee minnaars elkaar daarna verwennen;
dan was je niet zo plots gegleden uit mijn bed.
Geen nieuwe maan zou dan mijn liefde kunnen deren,
je had niet zomaar met een nieuwe vlam gevrijd.
Venus is naakt, men prijst Cupido zonder kleren,
door goud of opsmuk wordt geen minnares verleid.
lenone koos daarom een sterveling te nemen,
van Priamus verloor Apollo's goddelijkheid;
de Maan verzaakte voor Endymion de hemel,
die op de bergen zijn zwervende kudden leidt;
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Porte poregrinis, ito susplcor, usta fevillis
el teriue thalems preeferet Illa mels
Αtque eliquls priscae botono insignio ceree
immenso cleros ordine teilt snot.
m
ar veque, et Αssyriis fastigio fulte coluis,
fingat ed arbitrios vesta, fruitque, s
quemque cibi peteret tentata superbia mndue
addii,et e Rubro grovt petita meri
Ah' me (et σ utinem certo mee') quo tibi rogne
nomina, et inmensee, ques debit alter, odes,
ils tapbro, ceno ion his setiole cupido est,
copie perpetuem 000 levet eucta sitie
, quid sit Venus Ignee, nosses,
di bene, quid sita
bleedit tacque levesi et sine freude foci,
culeque, et si quid cupido plus restat emeoti,
000
s tbalamis s rr Splende meis
Julie bloB possent a se divellere menten
tocino, nec ilamids tu caperere niais
lude Venusto lloque Puer laudatur emictu
000 euro sub gemmis flectltur ullus amens
Areit Prissiden, mortali stirpe c estum
lenone, Glorio prneposultque Den
indymlon potuit cielo deducere Phoeben,
mntibus errantes dum redigebat aves,

107

zij was voor goden uit de hemel ongenaakbaar,
geld maakte haar niet verliefd, de liefde maakte dat.
Niets helpt; verliefd, dat kan alleen de liefde maken,
de liefde zelf vergaart een ongetelde schat.
Ik denk altijd aan jou, je beeld zweeft mij voor ogen,
dat 's nachts en overdag mijn zintuigen bezit.
Mijn vrienden komen langs en vragen of ze mogen
vernemen waarom ik zo op mijn kamer zit.
`Kom met ons mee, dan gaan we wandelen in de koelte
van 't groene bos en op de mooie meisjes los.'
Zou 'k mij verkleden in dc wanhoop die ik voelde,
nu zij zo ver van mij is, en ver van ons bos?
Nu Galatea weg is zou ik ontrouw wezen
aan Galatea, die zo mooi als Venus lijkt?
Een hunner ziet haar naam toevallig opgeschreven,
hij wordt nieuwsgierig naar 't verhaal dat daaruit blijkt:
`Wie is dat', roept hij uit, `nu heb je je verraden',
hij noemt met achterdocht wat meisjes die hij kent;
al waren 't honderd, wie ze is kan hij niet raden,
o vlam alleen aan mij in mijn geheim bekend.
Wij zwierven zonder plan over de dorre heide,
wij lagen in het zand voorover uitgestrekt.
Het bos dicht bij de stad, betreden door ons beiden,
dat met zijn groene loof de stedelingen trekt,
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quam nοn εetheree deductus σrigl ne sangols
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Hos sequere et Sente v r ιá ι sραtiemur in taure.
delectetque cculos multa puelle tuts '
saque teda tτequentem,
Scilicet ipse colar,
οlαt 1113 me
torte proni vatis
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form& Cytherienee por Galatea Deae
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108

heeft vaak mijn zuchten door zijn murmelen verborgen,
het lijkt of 't klagen van de vogels mij beweent.
Daar staan kastanjes waar je naam in is gekorven
hoe juist werd daar je naam met die van mij vereend.
Eén boven allen kan zich op zijn schors beroemen,
hij groeit eerzuchtig nu hij die inscriptie draagt;
daar ga ik als een dwaas een boom mijn wonden noemen,
aan wie ik mij over mijn eenzaamheid beklaag.
Als ik niet zeker op je wederkomst zou hopen,
dan had mijn schim de Styx bevaren met het veer.
'k Ben vaak de sporen van je schreden nagelopen,
de plaatsen waar je van genoot bezocht ik weer.
Vaak is de Dageraad pas lang na mij verschenen,
vaak liet de dag mij in de steek als ik nog zat,
ik stel mij voor dat het bedauwde gras moet wenen
over mijn ongeluk, ook van mijn tranen nat.
Toen gisteren de dag mij naar die schaduw voerde,
kwam daar de vreugde terug die 't noodlot mij ontnam.
Ik weende bitter, in de smart die mij ontroerde
sprak ik het volgende, naar 'k mij herinneren kan:
`Geboomte van het bos, een Tempe in mijn ogen,
dat ons beider geluk gekend heeft, bos en boom
gegroet, beminde beek, die 't bos, met de bewogen
schaduw van spiegeling van het geboomte, omzoomt;
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saepe mes genritus inter s
onaiε,
due querulae querulum f lede mvldentur e s
illit castutete salles tue nomiae se ante
quem bene enminibus numine iunctameis
inn quidam ante elles incisa parte superbit,
treatit et in titulas anbitltse mete
]lliε erboribus demus ffie tulnere n
,
et male desertum me superesse querorr~
quell nisi spex reditus cerilseomn eistenteret,
tranasset Stygits flebilim iSbre lacis
Illit seere tuns lego per vestigle gressde,
et loca iudicin seepe probeta tut
Fatutina rathi quoties praevertttur hos'
neerentem quoties deserit acta dies?
Flere m
s viii fingitur, humide riere
quae netatriet lavrims nie capit
saaB
ges Obi tos hestene dies dueisset in umbree,
se referint misa geudle lapse me
quae feds preerepte diu pltrnats a erbis,
etque Illo, salti, soloms tra modo
'Stivn, n nesque, mais oculie gratisske Tempe,
sεle delicifs, shine neeueque, mels
delectae Baltete umbrae,quas praefluus amis
eecipit irriguis, et mini reddit, equis
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als u de trouwe smart om 't broedsel kan behagen
van nachtegalen, wat belet mij dat ik klaag,
want hoeveel erger 't lot van mij, die wordt geslagen
door onverdiende straf, geen zon die voor mij daagt.
U kan de winter wel het loof ontroven, 't leven
komt met de lente terug in al zijn weelderigheid;
mij wordt mijn licht niet in een heel jaar teruggegeven,
de lente komt voor u, mij blijft de wintertijd.
Reeds spelen teruggekeerd de zephyrs in uw lommer,
de zephyrs hebben aan mijn bede niet voldaan;
het loze meisje heeft gedurfd, de wilde stormen
trotserend van de zee, ver van mij weg te gaan.
Dat eens met gunstige wind zij terugkomt blijf ik hopen,
dat onder deze boom zij weer mijn lippen kust,
dat zij aan zij met mij ze hier weer eens zal lopen,
dat op een bed van gras zij weer als vroeger rust.
Als mij de Muzen roem verlenen, zal ik trachten
te zorgen dat ook na mijn dood men van u hoort,
u te vereren voor de komende geslachten,
o voor mijn meesteres genadig toevluchtsoord.
U breng Posilipo, Thessalisch Tempe, hulde,
het dal eerere u, roem van de Tiberstroom.'
Zo sprak ik, toen de stam, die even zachtjes trilde,
genadig knikte met zijn hoge bladerkroon.
85 Si vobls devota placet Philor1e querelle,
quid prohibet, muestus ρauc" queretur a
Ηei mikt qua
estro fors est mee pelor. Iniquis
fils agimis tetis et sine sole dies
los licet asris hier culto spuli&rit, edeetes
reddit, et o netu, ver, cellore c
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ra
et mihi ιse toto meι Lux 000 redditur
e redut nobis, et mihi persist theme.
Ieσ reduces vestris Zephyri tepuere sub Imbris,
astra tamp Zephyri voto reíerre negen
95 Deseruit metrios temererle Jympha pefetes,
e procelloso credere vele nato
ventis Geisten reducte s cundis
➢lfschat
e
multe sub tsv Figi basis embude delft
lec laten comm ire mud berte fund¢ repugnet,
100
eet in grammen tessa iecere toro
tund egn ons (si ier meis venut ella Cements)
dicere oicturis post re Iets mudis,
niter celebrare nepoti,
fund ego vs
ο dolíre greto latebra mu se'
105 lotisPnusllypus
cedent, et Tiesseis Teme,
•e
glarisque lusοπii, Τιburis umbre sa11 '
geec ego, dus procere cents nutantibus amor
ensuit, et trctco signs tremate dedit
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Door zo'n goed voorteken begon mijn angst te wijken,
ik voelde me bevrijd van dubbelzinnigheid,
je was me toegezegd, althans, zo kon het lijken,
ofschoon je er niet bent, en ik verlang, altijd.
Tot nu toe werden mijn oprechte wensen leugens,
en in jouw ogen lijkt mijn duurste eed goedkoop.
Maar kom, geliefde, kom, stel de beminde vreugdes
niet uit, verwezenlijk de afgesproken hoop.
Waar blijf je toch? Ging dan je oude zin verloren,
is 't waar dat in mijn plaats een nieuwe liefde geldt?
Wat ik maar nauwelijks geloof vrees ik met vrees, geboren
uit Amor, die me steeds met wanhoop vergezelt.
Schrijf me toch alsjeblieft: `ik ben je niet vergeten',
tenzij je vlugger dan je brieven hierheen snelt.
Zoveel manieren om me iets te laten weten,
och, schreef je me alleen hoeveel ik voor je tel.
Geen schipper steekt in zee zonder een brief intussen,
elk zeil wil bode zijn van mijn constant gevoel;
ik hecht op het papier, dat jij zult lezen, kussen,
die dan de Oostenwind zal brengen naar het doel;
waar, zonder mij, ze bij het zo beminde meisje
zullen genieten van de wellust van hun heer.
Zij zal ze met haar mond — wanneer ze nog van mij is
een kusje teruggeven, en dat benijd ik zeer.
110
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Omane tam fausto senti fagisse dolores,
atque animJm dubios deseruisge inelvs
ipso Videbaris ism tvm mlhi redditi, quarrvls
c quoque αbes, Votis Osque matende meis
Hattetue 0ncassum nos simile vovímus, et tu
exiguum pasarlo pondus listere preces
Ergo veni, diletta. Veni, fac amata airare
ex nostres alluce lenta ratas
Esse tibi caueo cmirae V Vetus an deferbuit ardor,
et sono fervonisfust alumenta tuin
Quae vix ut tredam, timeo, lubet illa timere,
qui aasper miserum me imitetur Amor
Tu, pracor, ebsentis ascoore a te vivere nostri
cribe, nisi scripta alspriοr ipse tue
Mille modle tuts mittetur epistole nubis,
hoc mlhι si poseis docere, quantes e
Hullus enlin nostria tret sine nauta tebellis,
entque me
singule vela ildem
Quσdsuφrest,
r
charta¢ querr perlegis, sscula rigo,
tvla, qua¢ tomides transvehet gurus aquas,
dined ad optatem sine me delete puellam,
del kits D0m0n1 slut frul ture sul,
forte tues, s1 nostra revea, repiende Jabellis,
Javideo scrlptιs quite miser ipse meis

Laurens van Santen (1746-1798)
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Ida, 2e elegie, vertaling van Van Santen zelf (?)
Zal 't bitter lot dan steeds mij 's levens vreugd betwisten?
Ik nooit de ketens van een loze liefde ontvliên?
Zal 'k, altijd even dwaas, mijn frisse jeugd verkwisten
om een ondankbre Maagd, die ik ten speelpop dien?
O Ida, dover dan de zee voor mijne klachten,
en min verzettelijk dan Ida's heuvel is!
Liefkozingen, geween, gebeên, 'k zag 't al verachten,
ik smeekte aan uw knieën, maar vond geen deerenis.
Niets holpen wensen om uw echt, noch lofgezangen,
noch negen jaren tijds, noch duizend moeilijkheën,
noch lijfsgevaren om een lonk van u te erlangen,
als ons een lange weg gescheiden had vaneen,
noch nachten, doorgebracht, om u, met rusteloos waken,
noch dagen, zonder vrucht mijn lettervlijt ontgaan.
Een middel is er nog: dit kan uw trots niet wraken,
ik zal, o wrede! u van mijn overlast ontslaan.
'k Zal u ontvlieden tot aan 's aardrijks uiterste oorden,
opdat een grote ruimte ons scheide in eeuwigheid,
opdat mij, verre van uw Vaderlandse boorden,
de hoop van u te zien, te spreken zij ontzeid.
'k Zal mij naar baardeloze en wilde Moren wenden,
of waar een woeste grond het woest gedierte voedt,
waar mij, door smart verteerd en kwijnende in ellende,
in 't akeligst gewest de doodschicht sneven doet.
Waar zich geen rouwgalm bij mijn uitvaart zal verspreiden,
noch treurig fluitgespeel de reien vergezelt,
waar zelfs mijn vader 't lijk niet kan ter houtmijt leiden;
ΣHllecf 1111101 α
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noch waar om mij, te vroeg door 't sterflot neergeveld,
mijn lieve zuster kleeft van rouw op vaders wangen,
of plechtige offers voor mijn as heeft toegericht;
waar gener Magen mond mijn laatste adem vangen,
noch waar eens Bloedvriends hand zal sluiten mijn gezicht.
Waar, schoon me in 't eind uw hart te treffen mocht gelukken,
gij met geen tranen mij verkwikken, met geen kus
van uwe schone mond mijn koude lippen drukken,
noch lokken van uw haar kunt strooien op mijn bus.
Maar, waar een wreed gewest, waar wilde volken leven,
het deel besluiten zal in zijn gehate schoot,
't welk van 't gemarteld lijf van mij is nagebleven,
en waar mijn droeve schim, o ramp! zich na mijn dood
zal zien door geesten van Nigritisch kroost omringen;
waar mijn Bataafse ziel als vreemdling word geleid
door norse schimmen van Guinese Inboorlingen.
Dan Ida! doch te laat, zal u uw spijtigheid
berouwen. Trotse! erken dan eindlijk, tot uw smarte,
't beklagelijk gevolg der hardheid van uw harte.
3υ
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Hendrik Waardenburg (1760-1812)
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`Over Glycere' *
Laatst dacht ik, kom, ik ga mijn lieve kind verblijden
— wat liefde al niet durft — door even langs te gaan.
't Was 's ochtends vroeg: daar zat ze, zoetjes en bescheiden
in 't wit, haar kapsel leek sinds gister ongedaan.
Haar hals met 't blote stuk van de blanke schouders glansde,
haar ogen leken na de slaap nog meer doorgloeid;
haar schoenen liet ze losjes aan haar zolen dansen,
hoe was haar schoonheid door die simpelheid gegroeid!
Haar fraaie vingers waren vaardig aan het stikken,
Athene had zichzelf zo'n kunstwerk waard gekeurd.
Zo trof ik haar, ik schrok van haar verbaasde blikken,
maar haar gezicht werd door een diepe blos gekleurd.
Niet anders bloosde eens Diana voor die jongen,
of Venus toen ze rees uit de verbaasde zee.
O zoete gloed, o hart van kuisheid opgesprongen,
hoe telt de grootste schoonheid zonder dat niet mee!
't Betekent iets je lief te zien, maar het is prachtig
haar te zien blozen zo onvergelijkelijk.
Wordt mij een tweede keer zo'n wellust ooit deelachtig,
dan roem ik mij een god op aarde van geluk.
Ø Glycere'
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lo

Nupar ego exσptans ce
spectαre puellam,
1mproviso adiι quidllbet Budet amor
Ilane erat hestemos Glycere incomposta capillcs,
Bederat albenti purpurea nn tunica
Elfulslt cum parte humeri sine tagmine C011uo,
biondinsamomno luminls areit honor,
mallle laxarat νinclls vestigio Quantum
creveratacultu simpliciore decox'
Formusus varie pollex opus arte paraban,
Palladia arguto dignum opus ingenio
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Quelem ubi deprendi, mlrentla lumbca paví,
ast 1111 rondos tlnxeret ira pudor
a puera rubult r_ nspecto Diana,
lin s
eut pr uoauoe leneo nata stupente Venus
tι sub corde tumultua'
O s avis rubor' o
Quansine te nullum est optime forma bonum'
'at quefer 111e beatus,
Est allgtid oldlsse s
m bulane s
εuio
qui ponter nidit
lleec si tenta mini venint genitale valuptas,
glonier un terris gaudia farro Deum

* Vergelijk Propertius I1, 29b in `Vertaalde poezie'
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Daniel Heins
21
` Hyles'
Toen Venus 's avonds diep gewond door liefdes pijlen
geruisloos uit het bed van haar Adonis sloop,
begon de nacht loom aan de hemel te verwijlen,
terwijl stilaan de dauw uit natte sterren droop.
En Tempe lachte met zijn lachend toegewende
valleien, 't groene veld waar bloem aan bloem zich voegt.
De kleine Amor die zijn zwanentweespan mende
en met papaver op hun lange halzen sloeg,
was net toevallig uit het holle dal gevaren
en steeg langzamerhand uit 't Syrisch landschap, toen,
in 't nimfenbos (waar net toevallig nimfen waren),
hij water hangen zag onder het dichte groen.
Dat had het droombeeld van de stille nacht ontnomen
aan aller blik, gevloeid in 't hart van een spelonk,
als niet de zilveren maan hem met haar licht omstroomde
en een geheim geruis uit de viooltjes klonk,
zoals in 't voorjaar door het zwermen van de bijen,
vanuit een grot op zoek naar bloemetjes ontstaat.
De nimfen dansten daar in liefelijke reien,
de nimfenschaar die al de mooie jongens haat,
door manestralen met nieuwsgierigheid omkringeld,
toen zij hun wapentuig ophingen bij de kolk.
Hun boog hing ongebruikt, hun pijlenkokers hingen,
gevreesd door Pan, gevreesd door 't bange Satyrvolk.
Hij gaat dan verder, op het pure water schouwend,
't vergeten zwanenspan wordt ι1iet teruggeleid,
.Nytas,
Venus occultιs cln γridae sauειe uris,
furiuuo domsnu surgeret e Obvions, t
lmnguldm nou prore factura slleutιe mundo
stillebat madIdis rostida osderibus
Ridebaut valles, rldebant obv ιe Taapa
in florem v rud's protinus ιbat humus
Parsus Amor iusctos aurigabatur Tres,
percutuens peninos colls papaceribus,
quos dum forte cavis e ve1lobus a ceπdentes
paulatim campis flectit ab assyrlis,
Nympharum in lucos (Eympbae tus forte seletant)
Gu m
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asplcut occult's sub semon s f01'ls
pendentem iymptsm tacitaequam ncctis imago
et tenebrae tetis abstulerant seulls,
15r clrcum alludat radius argentea Phoebe,
et strepltus densls mrr ret e iuvlcs
cultus, quells deserteerupis ab aitry
o Herum t scla fucdit apis
at Vclrcufαclles
mν
Nymph oa choreas ducebant,
20
Eymphae fsraseis isolda turba viris,
quay Intents sup lustrabat famine Luca,
pepdentes tremulls criao sub arborlbus
Pendebant pharetrae, pendebat icusulls arios ,
quem metuunt Pases, quem metuunt Satyrl
25 Ergo &hit, et purem spectator eergit ad undem,
ublltus nines flatere rursus eves
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terwijl hij het aanschouwt, geen ogenblik verflauwend,
't ontspannen spel van de ontspannen nimfenrei.
Met heel zijn lichaam hangt hij boven 't golfgeflonker,
de pijlenkoker valt, de boog valt naar benee,
ontgleden ongemerkt, zoals wanneer in 't donker
een ster opeens verschiet in 't golven van de zee,
viel in de golven of misschien in schijn gevallen,
hij schittert en hij merkt zijn baan met schitterlicht.
De schuilhoek staat in gloed: de bron in zijn kristallen
verborgen water dronk het bitterzoet vergif!
De nimfen gaan naar huis, de nimfen gaan zich wenden,
in 't ochtendgloren als Aurora boven 't land
(Aurora, moeder van de Aethiopiër Memnon)
de teugels ment van haar vuurrood gevleugeld span.
Ze zijn geboeid door slaap onschuldig neergezegen,
zoals parthénice kwijnend haar blaadjes vouwt,
haar halsje hangend zwaar door druppels van de regen,
of ook bevochtigd door de frisse ochtenddauw.
Ze worden wakker en ze voelen zoete woede,
gevoed door hartstocht, die bij maagden geenszins hoort,
vandaar dat ze de kolk, het ganse woud doorspoeden
en hen hun schuilplaats, net zo zoet, niet meer bekoort
al rondzwervend. Hoe graag hadden zij in hun holen
de Jongen heimelijk een huwelijk bereid,
die van zijn Moeder ver, onschuldig verder dolend,
de koele kolken en het ruime bos bereikt.
Ontzinde moeder, die door vloeden ongewone
hartstocht ontredderd, in een late liefde smoort,
hoe groot de smarten, die haar moede hart bewonen,
hoe vreest ze dat haar zucht door moeder wordt gehoord.
O fijngevoeligen, o moeders die een jongen
in tere leeftijd hebt, onwetend opgegroeid
Gunctaque dum lustrai. dumque ionic corcumspectet,
et facies lusus et femles choteas 1
corpore propendens tot gaudis super undis,
deciderunt a s, deciderunt pheretree,
30
elepsee turtle Cimbuti Cum nicOla in umbra
stelle repente album decldit in pelagua,
in pelagua delapse, vel ut delapse putetur,
fulget, et immensum lamine signet iter
35 Ardebant peseta letebree. b0000que venen um
helseret occulti dons gelidus latice
et Iyephee Ipephae sue rursus tecte reolsuob
asta nove. cute se eemoonus Aethlepis
eroe parene austolleret alle,
Pegesele superr
et recela loreflecteret erbioulla
40
Ganes 1000000 devinctae membre sopore,
qualls colLspeie perthenlue faide

demisit ctulum greols imbrlbus, sut obi pruaus
tea matitlnls riribus lmaeduit,
45 dum dukes reduces treserg par osso furore',
n lea virglnels s ucie vulneribus
Ergo omtis fontes, Sesera omoie clrcuacursent,
et super gratas effugiunt letebres
palantec Patrio quay vellent posse sub gatro
furtivo plexus a eτtere uoxnubii,
50
quern simplex e matre sue dedomerat error,
spetix'
ed gelidas Sontes et n
Ah misera, eh demens queer Sec soliris pertenbeb
fluctlbua assidue partire morue
55 Queatos 111e suo Coneumit corde dolores'
boem veilt hoc entree posse lasere s
Ah tenerve metres, si cut puer integer noels
cresclt adhuc vestro nescius io thelemo
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van wrede vlammen, die zijn zusters ongedwongen
nog zoenen kan, gewoon op moeders schoot nog stoeit,
behoedt hem dus beducht voor nimfelijk begeren,
zorgt dat hij nimmer steels de deur naar buiten zwenkt,
wilt hem behoedzaam van kolken en bronnen weren,
waar dorst wellicht zijn mond in de verleiding brengt.
Ik kondig moeders hier wat Venus heeft verboden
en Amor, triest nu hij zijn pijlkoker niet vindt.
Maar de arme Hercules, de lieveling der goden,
hij weet dit niet; hij houdt van een Argivisch kind,
een knaapje op wiens kaak het dons net is verschenen,
dat purperrode wang omringt, robijnen mond;
weet niet dat Hylas uit de Argo is verdwenen,
om helder water te gaan putten uit de bron
in de beschaduwde vallei, waar naar ravijnen
het hangend water springt in 't donkergroene woud.
De jongen weet van niets, hij weet niet dat ze kwijnen,
de nimfen die hem zien, als hij zijn emmer houdt
bij 't water. Her en der komen ze toegelopen,
ze slaan hun armen om het schuldeloze kind,
dat zich vergeefs verzet, hen huilend wil ontlopen,
zijn kinderarmen strekt, maar geen erbarmen vindt.
Dat iemand Hercules berichte, een die luistert
naar 't laatste snikken van zijn al verkilde mond,
wat hij boven de kolk gehangen jammerend fluistert!
Dat kaatste echter 't woud, dat galmden in het rond
de schuilplaatsen alleen, die 't laatste snikken merkten;
het kwijnend briesje van de Zephyr smachtte mee.
Net zo de wrede wolf, die 't alles vrezend hertje,
dat losgeraakt is van de uier van de ree,
gevangen heeft, het roept vol vreze naar zijn moeder,
het richt zijn kopje naar dat wat hij zo verlangt.
crudelie flamase, perculque sar aria ilbens

~~ule, materne nil timet ingremia,
Syapberum cupides defendite sempeτ esirea,
iene ellquis vestris pr"teat e firibus,
eut si cut male firte sitas teotseerit ore,
aunt alí1 fontes, aunt a1í1 latices
65 Neer vobls metres edlclaus, beer Venus ipea
sundet, et emisse aeeitus Asir pharetra
gesclit hor sagooruv ínfellx cure Deurts
Alcides piero ceptus si Aτgσllco,
cut circus solas flan aureus eeergebat,
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purpureis serpens indiqua tevparibus,
n¢stit, utque comas rohen desceodit at Argo,
pergit Hylds pirres queerere fintis aquas,
valle sub umbrosa, qua pumice desυρer alle
bueur attune prune murmure desiliens

60

75 pendebet nevore le med., Puer Inclus urnas,
<lπsclυshα captas qulppe cιdere Denil
admovet, ost iliac sub fraodibus hlnc etque illhnc
inn0cuus luootls invaluunt minibus,
luctentem frustre, frustre puerllla tendentem
80
undlque cum auitιs brechla lscrimullo
slquis sollicitas Altido¢ ferret ed suros
aitniaoi genritus verbaque frigiduhi,
que¢ mediio super Imperdeos Imaurmurat urdis
lυfellz' 111m vastitles nasorus
85 et c nclamentes intercrepere letebrae,
et susplrantis languide vis Zepbyri
Haud aliter prolem trepldentls ad °mule tere ,
dlvlsαm carie matris eb uberibus,
¢rudelis lupus impedilt 111e anxla vatres
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cheat, et in detrem dirigit ore sues,
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Zo `Hercules' roept hij, `Hercúles' bang te moede,
terwijl hij boven het ijskoude water hangt.
Maar Hercules had 't schip van Jason net verlaten,
hij deed een slaapje in het weelderige gras.
De nimfen hebben naar hun grot, naar hun kristallen
woonplaats, gebracht het kind, dat nu hun bruigom was,
veroordeeld tot de gloed van maagdelijke bruiloft.
Het bruiloftsbed weerklonk door het verheugde bos,
alom weerklonk het lied in plaatsen waar zij schudden,
niet bang voor 't leeuwenel, niet vrezend voor de knots
die zijn enorme hand vult met zijn zware knoesten,
de kracht van Griekenland en 't woeste krijgsmansvolk.
En Hylas werd een god, door nimfen zoet gekoesterd,
hij leeft nu lijfelijk in de Naiadenkolk.
sic piar Alciden Alcides lom super unde
odoocat Alclden puppes lasenime
e leolbus trsnstris et stilbus egredue0tem,
cingebot cuido gromine mollis humus
95 Ellum auscoso Iympbae dozere sub entre,
in oltreas sedes, tn vítreos theiamoo,
demnatum flammes et vlrgooeσ lymenee0
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Undique Apace lactic liet at arboribus,
undique Hymen tato reddebat certice silco,
n10 metimoS crudas terculis e udlas,
eut n0d0sa cosen quee comFlent pusiere deatram,
Gralaque dilectee robara muiitiae
Sic formosus "plas d100rum coeplt habed,
additus eeternis corροre boston

Dominique le Bauldrier (1561-1613)
22

Zwanezang van Baudius, ofwel zijn laatste gedicht, een
of twee dagen voor zijn fatale ziekte door hem geschreven
aan Daniël Heins, over zichzelf en Hugo de Groot.
Aan het uitstekend ornament van zin eeuw, Daniël Heins,
de beroemdste dichter en redenaar, en bij uitstek dierbare collega.
Geïnspireerde dichter, ween Apollo zelf
zijn eigen schatten uit zijn volle boezem schonk
met rijkelijke hand: als ons het nageslacht
gedenken zal wil ik beoordeeld worden naar
geen groter deugd of roem dan dat ik, met De Groot
cygom BaidiO Cassio, slve postrenuim Γσeη osa eιterove die ease fetalen
mirlan ab eσ mcription ad Danlelem daOsaloum. da ipso et Hugane 01050e.
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ook u: twee zonnen onzer eeuw, bejegend heb
met liefde en geheiligde verering die
geen toekomst uit de eeuwigheid ooit schrappen zal;
zolang de trouwen om hun trouw worden geëerd
en eerbewijs rechtens aan letteren toekomt.
O bloem der jonglingschap, zoals gelijke tijd,
vruchtbaar in deugd, nooit dergelijk heeft voortgebracht,
hoe graag omhels ίk bovenal de telgen van
een gouden afkomst, door de hemel voortgebracht.
Immers, geen menselijke inspanning vermag
die wonderen, de hemel is uw vaderland,
Apollo is uw vader. Mij heeft Thetis, die
als zeegodin met Peleus trouwde, niet gebaard,
maar toch wil ik, niet onderdanig, nazeggen
het woord dat Nereus' kleinzoon uitgesproken heeft.
Ik haat als erger dan de Onderwereld en
verafschuw, wie in 't afgeheinde hart verbergt
iets anders dan wat hij in 't spreken openbaart,
ik geef niet om de gunst, uit eerzucht spreek ίk niet.
O zoet gezelschap van mijn geest, gij beiden zijt
niet wat het onbestendig uiterlijk laat zien
aan de beschouwer, wat de hand kan aanraken.
De aarde eist het aardse lichaam voor zich op,
maar zulke mannen kan de hele wereld niet
bevatten. Gij zijt zelf die geesteskracht van vuur,
het groot genie dat in een nauwe woning woont,
dat niets van de besmetting van de dood aankleeft
en niets aan zijn vergankelijke ouders dankt.
U viel een roem door 't welgevallen Gods ten deel
sterker dan afgunst en 't verouderen van de tijd
en onberoerd door Lethe, want geen Schikgodin
heeft recht op dichters door de Eeuwigheid gewijd.
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Hemelse gunst wordt niet vernietigd door de dood,
het bloed van de heroën kan niet ondergaan.
Niets groters kan men bidden, of voor onze eeuw,
of ook voor u, dan dat men lang genieten mag
van zulk een gave van de Goden, o door mij
met trouw vanouds gekoesterd paar, vererenswaard!
Ik zal mijn hoofd hovaardig heffen hemelhoog,
geen toppunt zal ontbreken aan mijn liefste wens,
als 't welwillend gezelschap van geleerden en
de eensgezinde gunst van 't nageslacht mij aan
zodanig span als derde associëren wil.
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23
` Rouwklacht op de begrafenis van Anna Cobel uit Den
Haag, zijn vrouw, die hij het allermeeste mist, en die
gestorven is en begraven in Madrid in Spanje, in het
jaar 1534.'
Jij die me naar de kust van 't zinkend zonlicht volgde,
het land dat roostert in de Rondster ook betrad,
de Pyreneeën hebt doorstaan door sneeuw bedolven,
regen en kou op reis er voor mij over had;
onzegbaar wenenswaard voor je verlaten trouwe
man, moeder en je broers, hier, Anna, lig je neer.
Het drietal zusters dat altijd van je zal houden
zal rijten haar gelaat met wild gelamenteer.
'
incola ιn lunare liane Cobelιae bboglanoieUOirun Oenideratlnnunna, quae οbιιΣ
et nopulto est gantuse Garpetanorum in Hispania, anno 153α'
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De koude Poolster die zijn wagen wemelt spiedend,
ontwaart hen nu wellicht wandelend op het strand,
waar op een glazen golf een blauwe Nereïde
haar rode haren in de lauwe zon uithangt.
Of in de schaduw van het Haagse Bos rondstappend
en samen spelend hun gewone vrolijk spel,
betrekken zij misschien ook ons in 't grappig snappen
en hebben zij het nu ook over Spanje wel.
En als zij op de gunst van Keizer Karel komen
en welk een groot gewicht verleent mijn dienstbaarheid,
enorme rijkdom — niet dan schaduwen van dromen
en voortekens, wat mij betreft, van ijdelheid — ,
dan wordt misschien door hen mijn brief opnieuw gelezen,
wee; brief, die aan mijn hand te haastig was ontsnapt.
Ik meldde dat de koorts, die plotseling was gerezen,
nu op de derde dag weer rustigaan verslapt.
Ze lazen niet welk een verloop de koorts de derde
dag bij de terugkomst van zijn dwaaltocht had gewild,
noch ook, hoe vreselijk de waterzucht zich meldde
met dorst, die door geen drank ooit kon worden gestild.
Noch ook, de hoofdoorzaak, de overvloed aan appels
uit Libië, gepaard aan haar onmatigheid.
Dat alles kondigt nu de Faam met haar gebabbel,
die ijlings over land en verre zeeën glijdt.
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Zo lacht een schipper om het woeden van de golven,
als hij de IJsvogels de zee bedaren ziet;
daar komt een windstoot die het schip, gebeukt, bedolven
onder de buien, op de scherpe klippen schiet.
Gelukkig vader, die het rouwen om zijn dochter
door zijn begrafenis voor zich heeft afgeweerd.
U, moeder, broer en zus, nog niet door leed bezochten;
zolang het slechte nieuws niet is gearriveerd,
zult u nu niet meteen gehoor aan roddel geven
(welk voordeel schuilt er in een tijdsverschil soms niet!)
Als Niobe niet zelf haar dochters had zien sneven,
dan was ze niet versteend door plotseling verdriet,
en Aegeus had zich niet geworpen van de klippen,
had hij het zwarte zeil van Theseus niet gezien,
die juist uit Kreta als een held had kunnen glippen,
van vaders dom bevel dus maar had afgezien.
Maar wee, een droefheid die niet met de dag vermindert,
knijpt mij de weg voor het gebruik van woorden dicht;
ik zag haar ogen in de dood onwaardig rimpelen,
lichten in wedijver eens met het sterrelicht,
lichten die toen nog met een strakke blik zich hechtten,
lichten die mij nog steeds behagen wilden toen.
Haar palmen heb ik haar welsprekend op zien heffen,
toen langzaamaan haar tong zijn taak niet meer kon doen;
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de tong die vaak haar man na droefenis verkwikte,
de ziel zo vaak aan de ontzielde wedergaf.
Ik hield haar vast toen zij ontsliep in koude snikken,
haar laatste adem ving ik, uit haar mond ontsnapt.
Haar leden door de dood verkild strekte ik strelend,
bleker in mijn gezicht dan populierenblad,
en ik verdubbelde mijn kussen onder 't wenen,
wassend haar dood gelaat van zoute tranen nat.
Ik leidde door de stad een droeve lijkstoet onder
het rouwvolk dat met mij dezelfde woorden klaagt.
De Ebro zelf heeft zich met mijn gezucht verbonden,
de Cinca kolkte met gezwollen tranen traag,
in die tijd lichtte niet de Taag met gele stranden,
die uit zijn oevers trad met klaterende klacht,
toen mirte en Venusbloem, welriekende offeranden,
mannen en vrouwen op je graf hebben gebracht.
Jij Frans, je kaken van het eerste dons illuster,
bestrooit de grond met tooi van Cypriotisch blad,
en vrome wierook spreid je wenend voor je zuster,
met wie je sinds de reis zo nauwe banden had.
En Janus gaf er bij witte ligustertwijgen
met rode rozen: rood en wit dooreengemengd.
`Ik geef je tranen', zei hij, `Anna, van mijn eigen
leven, nu daarmee lauw de bodem wordt doordrenkt.
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Ik berg een penning die ik eertijds heb vervaardigd
met eigen beitel, die je uiterlijk voor al
het komende geslacht blijvend vertegenwoordigt;
aan de ene kant sta jij, aan de andere je man.
Wij reisden samen door het Franse rijk zoëven,
ach waarom samen niet met jou naar 't Dodenrijk?'
Intussen klonk een kreet in kerken en in dreven:
het lot heeft je geroofd te onverbiddelijk!
De lichaamloze ziel, het zielloos lichaam, volgden
wij in godvruchtige en eindeloze stoet,
rokende gaven uit gewijde vaten wolkend,
biddend onsterfelijkheid als eeuwig durend goed.
Zo deed ik zelf 't altaar met rokend reukwerk gloeien,
de lijkbaar droop van zalf en balsem allerhand:
wat het Sabaeisch land door felle zon laat groeien,
wat uit Arabië in Spanje is beland.
Bij het gesloten graf sprak ik als vrome rouwer
voor de familie en uit naam ook van mezelf:
`Wee, dochter, bange zorg van je vergrijsde ouder,
ruste voor eeuwig je gebeente in dit gewelf.
Wee, overrijke stof voor broederlijke klachten,
hoe ver van Holland, 't land waar je geboren bent.
Wee, oorzaak voor je man van onophoudelijk smachten,
dat Amor hou bewaar, ons beiden welbekend;
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de Dood heeft Liefde niet, als 't Leven, overwonnen,
het past dat hier het Lot geen rechten gelden laat.
De Schikgodin had nog geen dertig jaar gesponnen,
toen brak haar wrede hand de afgewonden draad.
Laat wie de jaren telt te kort je leven noemen,
wie goed geleefd heeft, heeft genoeg leven gehad.
O land dat zich op jouw gebeente kan beroemen,
zerk, te gelukkig, die jouw beenderen bevat!
Vaarwel mijn lieve vrouw, gedenk mij, en de jouwen,
van nu af aan geniet je van het ware goed,
want je bewoont nu de gelukzalige landouwen
van 't rijke Elysium, door Zephyrs bries gevoed,
je bent met 't beste deel ten Hemel opgestegen,
je ledematen zijn begraven in dit graf;
je roem zal blijvend zich verbreiden allerwegen,
die jou je echtgenoot als liefdesdichter gaf,
die in zijn zieke geest ontroostbaar wenend, ach wee,
jou missend zijn gelaat met tranenvloed begiet
en toch niet hoopt zijn smart met klachten te verzachten;
de smart voedt zich met het geween en mindert niet,
de smart voedt zich door steeds bij jou zich te verpozen,
wanneer de geest herdenkt het goed dat hij ontving;
want noch de gouden Maan, Aurora rood in 't Oosten,
wedijveren, mijn Licht, met jou als sterveling.
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Zo lig je dood, de dood die uit je jeugd je haalde,
sloeg je verstand en geest neer, de geweldenaar.
Wat nu, die kruin die eens met gouden beving straalde,
zal kaal worden, ontbloot van afgevallen haar?
Waartoe de rest genoemd, waarom, verdwenen vreugde
gedenkend, word ik te vernuftig in mijn smart?
Waartoe, Pomona, bracht je appels die niet deugden
uit Libië, voer die aan slangen voor mijn part!
Komaan, Apollo, poch maar op je medicijnen,
doe net of wonderbaar met spreuken je geneest,
roep dat je uit het lijf de ziekte laat verdwijnen,
dat is de oorzaak van de dood van haar geweest.
Wat klaag ik, vrouw, waarheen zal ik mijn stappen keren,
als nergens medicijn voor mijn verwezing is?
Als nergens voor me bent, jij, liefste van de wereld,
ik jou niet vasthoud en ik jouw omhelzing mis?
Voor mij geen kinderen die je trekken wedergeven,
omdat de goden ons onvruchtbaar lieten zijn,
voor mij is zonder jou mijn leven nu geen leven,
daar in een lange dood mijn zieke lichaam kwijnt
Dus, o godinnen van de Dood, vervult uw plichten,
snijd af wat draden ge nog van mijn leven spint.
Talmen ze? Donder en verwoede bliksemschichten
werpt op me, Vader, als u medelijden kent.
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Kan dit wreedaardig land mij dan tot blijven dwingen,
dat midden uit mezelf mezelf heeft weggerukt?
Dit wil ik niet na dit, niet die herinneringen
meer zien, het huis waaruit de Dood je heeft geplukt.
Niet u, Madrid, met al uw bezienswaardigheden,
ik zal ontvluchten heel het Westelijke Rijk.
Ja, Keizer, gij vaarwel ook, lang als vorst aanbeden,
steeds moeielijker valt, vrees ik, mijn huldeblijk.
Welaan, de kluisters breek ik van de Pyreneeën,
ik zal over door sneeuw verijsde kammen gaan,
om 'tzij met vliegend rad, hetzij per boot gegleden,
daarna te gaan zover als mooglijk hier vandaan.
Ach kon Mercurius mij maar zijn vleugels laten,
dat Perseus zadelde mij zijn gevleugeld paard,
mits ik u, schuldig land van Spanje, kan verlaten
voor een verblijf waar ik van u niets word gewaar.
U vlucht ik, land, infaam door dood van zoveel waarde,
mijn glorie is voorgoed bedolven in uw grond.
U zal ik vluchten, o geliefde rovende aarde,
u drukt, al weet u 't niet, ook op mijn ingewand.
Wat zei ik ingewand? Mijn geest is 't, goddeloze,
die drukt u, en mijn ziel, mijn hele geesteskracht!
Maar daar het lot beveelt, begraaf ik, moedeloze,
mijn liefde die mij eens hergeef de jongste dag.'
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Persephone, beveel dat 't onderst van de aarde
nu opensplijt, dat nu de Onderwereld klieft;
dat ik dit schouwspel nu niet langer meer ontware;
hij is van ijzer die kan leven zonder lief.
Gelooft niet dat Orpheus ooit de schimmen kon bewegen,
de poorten openden zich nimmer voor zijn lier.
Er is geen medelij, noch boven, noch beneden,
houd op de goden te vermurwen, 't helpt geen zier.
Wat zeg ik, word ik gek? Vergeef, eeuwige goden,
'k word meegesleurd zoals 't mijn woede en rouw belieft.
Wat anders moet ik doen? Wat blijft me dan nog over,
ach lieve vrouw, voorheen en nu nog, net zo lief.
Terug naar 't vaderland? Naar 't huis waarin wij trouwden?
Verdraag ik dat, als bode van haar dood?
Als ik alleen daar kom, hoe zal ik me dan houden,
als alles denken doet aan waar ik van genoot?
Acht jaren waren wij verbonden ondertussen,
na de eerste wellust van 't gedeelde huwelijksbed.
Wat moet ik voelen als, in 't bos, dat van mijn kussen
het eerst getuige was, ik eenzaam stappen zet?
We zullen samen niet meer in de schaduw lopen,
je weke zij drukt nimmer, nimmermeer het gras.
Dit zijn de dingen die mij steeds tot zuchten nopen,
waardoor mijn droeve oog met tranen wordt belast.
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Noten bij de afzonderlijke gedichten
1 en 2
Twee vertalingen van een sonnet van Petrarca, die het verschil tussen Nederlandse en Latijnse poezie laten
zien Het Latinsegedicht is, door de maat, een epigram Het Nederlandse sonnet lijkt door de overeenstemming
in maat en taalstructuur uiteraard meer op het sonnet van Petrarca Het klassieke Latzlnsegedicht vermi/dt
klankeffecten als rem, degedichten in de volkstaal zin alleen al door het r0m melodieus Het Latijn is t0dlooi
en helder, het Nederlands is, net als het Italiaans van Petrarca, verouderd Let op `ickgae vast en beklaegh',
('ik ga aldoor beklagende', vergelijk `ik loop aldoor te klagen), als poging tot letterlijke vertalinb van de
Italiaanse constructie `I' vo piangendo', in es 11 mist een moderne lezer de herhaling van ick `moge
ik' Het was een argument voor het Latijn, nog door Schrader gebezigd, dat de literatuur in het Laten niet
veroudert Hetzelfde argument gold voor zestiende-eeuwse pogingen — van de Pléiade in Frankrijk h0voorbeeld
— tot standaardisering van de volkstaal Vereeuwigen naast overwinning van regionale verschillen is vastleggen in ruimte én tijd

Basia (3-9)
In zijn Sara heeft Janus een genre kusgedichten voltooid, dat in Malie in de tweede helft can de vijftiende
eeuw in zwang was 1f het begin van de zestiende eeuw dichtten de Italianen puristiech, in ele trant van
Vergilius, bijvoorbeeld `Lusus pastorales' (zie 10-13) Daarentegen dichtten de vijftiende-eeuwse voorbeelden vanjanus, als Pontano, in een eclectische stil, vol klankeffecten en verkleinwoorden (die vanzelf
klankeffecten opleveren), waarvan de voorbeelden gevonden konden worden in de keizert0d, zie het epigram
De klankeffecten zijn week, voorpuristen een beetje vulgair, maar ze doen denvan Hadrianus op blz
ken aan wat wij mooi vinden in de poezie in de volkstaal Ik heb het epigram Basrum 17 (8) (een `alba )
dus maar vertaald of het een sonnet van Kloos was De Eerste Kus (3) geeft een mytholo,goch anion, een
historische oorzaak, voor de vinding van de kus (de ontvoering van Ascanius, het zoontje van Venus' zoon
Aeneas, is genomen uit Vergilius, Reneis I, 690 e u ) Het idee ziet er bizar uit, maar dergelijke mythologische spelletjes waren populair, bij Pontons, Poliziano, maar later ook bij Navagero !n vs 17-18 is
het kussen van de kluiten Mandelstam opgevallen Zie Osip Mandelstar, Wie een hoefijzer vindt en
andere gedichten, vert K Verheul, Amsterdam 1974, op blz 37, in het titelgedicht, uit 1923, blz
37 `natte kleigrond van Neoera', op blz 31 `Afrodite's armen zijn bedolven / onder onvergankeljk rozen' Ook het bizarre van het 'concetto' van de Negentiende Kus (9) is Mandelstam opgevallen De vergelijking van kussen met peuren van honing was op zichzelf ook al weer gewoon (Pontano), ,/anus heeft
diegedachte consequent uitgewerkt Zijn achttiende-eeuwse vertaler T1ssο1 bond dat hij in dit gedicht niet
goed bij het hoofd was Mandelstam, blz 30 `zo bleven ons alleen maar kussen / in dons gehuld, als
kleine b0en die sterven op hun eerste vlucht neem dan als pand van vreugde deze ruigegift aan een dog
en onaanzienlijk snoer / van dode been die uit zonlicht honing schiepen' Het bederf van de schoonheid,
hier in de `Sovjetnacht', is ook kenmerkend voor andere moderne dichters sinds Baudelaire en Rimbaud, ook
als zij in een minder verschrikkelijke maatschappij leefden De vijftiende en zestiende eeuw waren ook verschrikkelijk, en voor Italie vernederend Maar de renaissancekunst was Platoons, dus hemels In de Twaalfde
Kus (6) wordt het klassiek excuus degedichten zijn onkuis, maar de dichter is kun, omgedraaid de gedichten zijn kuis, want er wordt alleen gekust, maar dat wil niet zeggen dat de dichter in werkelijkheid neet
verdergaat Janus bedoelt zijn gedichten voor onervaren verloofdes in het gras Dat wil zeggen dat wel het
klaarkomen beschreven wordt (in de Zestiende Kus (7J), maar het is klaarkomen louter en alleen in de
kus Na het bezw0men, een soort dood, wekt de een de ander weer tot leven, door de ziel in de kus over te
hevelen zodat een wisseling van gedeelde zielen in de kus ontstaat, zie ook de Vijfde Elegie, es 87-90 (14)

129

Lusus Pastorales (10-13)
De oudere broer van Janus, Grudzus, is ook een groot dichter Het pastoraal epigram (10) zs geschreven
Zn de traditie can de pastοralegeloftes', een subgenre wυ-epigram, dat door de Italianen Flarnznio en Navageno in de eerste helft van de zestiende eeuw s bedacht, en dat grole indruk heeft gemaakt op de dιchters
van de Pléiade, die het genre Voeux Rustiques beschouwden als typisch voor lynsche poezw Het genre
bestaat uit epigrammen waarin herders een gelofte doen, in de erotische epigrammen belooft een herder een
geschenk aan een godheid als het meisje hem terwille wil zin, of hij wenst het bosje waar hij de eerste kus
gegeven heeft het beste Dit gedicht van Grudius hoort tot deze laatste groep Opmerkelijk bi; Grudiuc is de
nachtelijke scène met het rossig (l) maanlicht
Aan het eτnd van de achttiende eeuw brengt Hoeufft het genre weer tot lenen Zin gedichten zijn in verband te brengen met de mode van de Anakreontiek, maar hi; sluit bewust aan bij de zestiende-eeuwers Hel
beste toewensen aan de plek in (11) en (13), het laatste epigram met een aardige variant die vaker voorkomt
in de Franse en Duitse Anakreontiek Aan het eτnd van de zestiende eeuw heeft Van Schoonoven (1594-1648),
uil Gouda, bij kunsihistorici bekend van zin Emblemata, het genre lusus pastorales ook beoefend, maar
zijn Latijn is onbeholpen `Aan het glimwormpje (11) is absurd, `Aan het gras' (13) wal ondoordacht (ik moest oppassen dat ik het gras niet te nat maakte in mijn vertaling, ChIons is gewoon Flora)
Zulke dingen komen meer voor aan het eτ nd van een autonome ontwikkeling
De langere liefdesgedichten (14-21)
Kortegedichten zijn epigrammen, iels voor verloren uures, om staande af in bed te schrijven F,en ambitieuze dichter schrijft langegedichlen, eerst een pastorale, dan een leerdicht, en uiteindelijk een epos dat de
Reneis zal overtreffen De liefdeselegie is een lang gedicht, maar het onderwerp is onserieus, het genre u
dus geschikt voor de jeugdige dichter die zijn ambitie wil kenbaar maken, het hoort altijd thuis bi j de luvenilia, dejeugdgedichten Janus, die nel voorzijn vifentwintigstegestorven is, heeft dus alleen jeugdgedichten nagelalen Hij was veel meer van plan
Wie van een langgedicht wilgenreten moei zich instellen ais voor het lezen van een spannend boek, waarvan
hij het genre kent, bijvoorbeeld een detective Hij vi benieuwd hoe de schrijver de stof zal vomeren /lu, vanzaiies genoeg in de Vijfde Elegie van Janus (14), alles uit lectuur, ik zal de motieven hier niet traceren
Aan het allerliefste meisje (15) is niet in de elegische maat, maar in zuivere `hinkjamben' naar het voorbeeld van Hipponaxgeschreven zesvoetige jamben, waarbij de zesde voet een trochee is Dal geeft een struikelend
effect, dal uitgebuit kon worden voor de imitatie van grote boosheid Ik geef Heτπs ιυs' eigen vertaling (16)
er bij, om te laten zien dat de ,geserreerdheid van het origineel in de alexandrijnen verloren biOb Het vers
was door het zoeken naar rjmwoorden te lang geworden, maar wat mij toch verbaast is dot Heins het mooiiie
weggelaten heeft, `de moeder van je wildheid, je schoonheid', en de ilechle vriendinnen Voor de rest gelden
dezelfde bezwaren tegen het ouderwetse taalgebruik als in het geval van Huygens in a 25 e y is `hetsy'
geen voegwoord, maar het betekent `het moge zijn', in vs 43 betekent `dil spijl' `deze boon' De elegie (17)
toont Heinsius als pastorale, maar ook baldadige, liefdesdichten, vergelijk de onverschilligheid van het paar
voor de jaloerse ongelukkige verliefde meijanus ' Elfde Kus (5), naar Catullus 5 Het baldadige heeft Hein s
gemeen met Scaliger Sr , maar Heins heeft meer smaak Ik weet niet waar hij de ploffende appels vandaan
heeft, het beeld doet laat aan, een natuurbeschrijving uit de Tweede Safzstiek?
De lange Elegie van Reland (18) munt uit door simpelheid, er is veel ontleend aan de heroische Liefdesbrieven van w¢dim Zijn commentator Bosscha is zo onder de indruk van de hartstocht, dat hij zuh
niet kan voorstellen dat het gedicht verzonnen is Het liefdesverhaal in de bundel loopt overigens slecht af
Galatea sterft, zodat Reland de bundel met rouwklacht kan besluiten
De Elegie van Van Santen (19) is verstechnisch primitief (te veel ana, fora) en beslaat uit de uitwerking van
maar één gemeenplaats het wanhopige `ik ga al', maande raciitische hyperbool beviel me zeer Ik heb de
spelling wat gemoderniseerd en het herhaalde relatieve `daar', door `waar' vervangen, om de aansluiting
bij mijn eigen vertalingen duidelijk te maken
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Waardenburg (20) was een Properhuskenner. Zin elegie is een antwoord op Propertius Π. 29b (zie blz.
196) Waardenburg stelt een Franker Interieurtje tegenover het losbandig Rome. Het zs achttiende-eeuws om
te zeggen dat echte schoonheid met kuisheid, deugd, gepaard gaat, daar waar Propertius getrα ffen is door
de pure schoonhezd van Cynthus als ze rozιg ιn bed ligt
Om het gedτcht van Propertius te apprecieren moeten we ons instellen op het idee dat Propertius ons ironisch een karakter toont, zoals Browning dat doel in zin ly Last Duchess, of Italo Sueco in De Bekentenissen van Zeno De hoofdpersoon beweert het één, maar verraadt het tegendeel Propertius is verbaasd dat hij eruit gegooid is, want hij was toch heel onschuldig opgetreden als `custos sancti amoris',
als bewaker υαn de heilige liefde, toen h0 was gaan kijken of Cynthia wel alleen sliep Misschien verraadt
de heftige reactie υαn Cynthia wel dal ze ook niet zo onschuldig was Geen innerlijke tegenspraak in het antwoord aan Waardenburg, het is een aardig onschuldig gedicht Franeker is het decadente Rome niet Wel
komen tal υαn elementen υαn het gedτcht van Properlius in ander verband te pas de schoonheid nα de slaap,
de losse slipper De eindregels variéren Propertius II, 15, 37-40 (zie blz. 195):
Maar als zij wil dat m~1 nog één zo'n nacht gewmdl,
dan kan eenwar wel als volledig leven gelden
Wanneer in één zo'n nacht een mens onsterfelijk wordt
dan ga ik, geeft ze er meer, mij onder goden tellen
Waardenburg is net zo gelukkig omdat hij haar heeft zien blozen

Heinsius, Hylas (21)
Een Hellenistisch Epylhon, een klein mythologisch verhaal, in navolging υαn de Hellenislische dichters Theocritus en Apollonius Rhodius, en in de Renaissance Flamingo Hylas is de knaap van Hercules, de twee
waren samen meegegaan met de tocht υαn de Argonauten Hylas is, nu het schip in Klein-Azte aan land
ligt en iedereen uitrust, watergaap halen, en wordt door de bronnimfen, een soort gevaarlzjke feeen, het water
in getrokken Bij Heinsius Venus is zσ verliefd op Adonis, dal ze niet goed op haar kleine zoontje Amor
let Ze staat 's avonds op, omdat ze als avondster aan de hemel verschynt Εr is een parallel tussen het kind
Amor en de knaap Hylas, beiden zijn aan de zorg υαn respectievelijk de moeder en de minnaar ontsnapt
De Amor-episode is door Heinsius bedacht, en de scène in het maanlicht is van een weke, Walt Disneyachtige schoonheid Die sfeer komt ook tot uiting in herhalingen als us 37 At Nymphae [V yinphae' 'maar
de nimfen, de nimfen' Heinsius imiteert degekunsteldheid van de epyllia υαn Catullus, met merkwaardige metrische vrijheden in us 50, 79, die door Schnur, die het gedτcht in zin bloemlezing heeft opgenomen,
als `Grieks' of 'neoterisch' worden geexcuseerd, als ook in 78 `involuunt' voor `involvunt' Ja maar, in
84 gaat 'Old' me te ver Heinstus houdt zich niet aan de Ovidiaanse regel die voorschrijft dat het laatste
woord van de pentameter twee lettergrepen moet tellen, ook deelt hij het elegisch distichon niet in coupletten
in, zoals min of meer hoort in elegieen Hij had deze pastorale idylle in hexameters moeten schrijven
HJ van Dam is bezig aan een bloemlezing met vertaling van de Latijnsegedichten con Heiniius
Zwanezang υαn Baudius (22)
Met dit gedτcht zit ik een beetje in mijn maag Het is moeilijk in te zien waarom het zσ mooi is Het is
de lange adem υαn de nagebootste spreektaal, die ook, door degepastheid υαn het compliment, een indruk
υαn oprechtheidgeeft, en dot is nu net wat Baudios in zijn poezie nastreefde Daaraan doet misschien afbreuk het nadrukkelijk gebrachte citaat in vs 17-23 uit de Ilias IX, 312, Achilles de zoon can de zeegodin
Thetis en Peleus zegt daar dat hij onoprechtheid meer verafschuwt dan de poorten υαn Hades Baudius uil
zeggen datje voor oprechtheid macht nodig hebt, een halfgod moet zijn, maar toch durft hij de waarheid te
zeggen Is het dan zo moedig om Heins en De Groot te prezen Hij wil in het algemeen de onafhankelijkheid van zin oordeel, waarover ook maar, duidelijk maken En zo heeft hij ook, als lastig en onconaentioneel man, geleefd Zie de brief υαn Baudius in de door H J υαn Dam verzorgde Humanisten -brieven

in het Latijn
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De rouwklacht van Grudτus (23)
Dιt ts het topstuk u" de verzamelrng, en zelf ontdekt, zoals de hele Grudτ us, die, omdat zijn broer/anus
zo beroemd is, ιngeen bloemlezing voorkomt, één lid van defamzlze was kenneljkgenoeg Hetzelfde geldt
voor de derde dichtende broer, Marcos Grudτ us ging in 1532 als schrijver van de Latynse correspondentie
met het hof aan keizer Karel V via Wenen en Itahe naar Spanle, waar hel hof zπ april 1533 aankwam
Janus is hem met de vrouw van Gruehus, Anna Cobel uit Den Haag, en met een broer van Anna, Frans,
achterna gereisd In Spanje kreeg Grudτus een aanval pan de derde-daagse koorts, een acute vorm van malana, waarbzz je op de tweede en derde dag genezen lukt, en op de merde dag ben je dood, vandaar dat de
zekie ook quartana heet, vierde-daagse koorts, dat is een kwestie van tellen Anna Cobel stierf er aan in
oktober 1534, Janus herstelde niet geheel, en stierfterug in de Nederlanden in 1536 Genoeg reden op zichzelf,
om het overigens te hete en barbaarse Spanje te verwensen
De klacht is in heidens mythische s feergehouden In plants van de geneesheer, die de schuld krijqt omdat
h0 Libische appels (granaatappels) had voorgeschreven om de ondragelilke dorst le stillen die οp de laatste
dag optreedt, wordt Apollo vervloekt De opbouw is chronologisch, met es/wisseling van scènes in Spanje
en Den Haag Grudτus volgt ingrole pijnen de toen aan Ovidius toegeschreven Lijkklacht iiiA Drusus,
de zoon van keizerin Livia Daaraan zijn onder andere ontleend het argument dat een geleidelijk dagyen van
de waarheid te prefereren valt boven een plotselinge rampzalige mededeling, en het idee dat de rivieren daar de Ï iber — van tranen overstromen Een dergelijke puhlii'ke rouw waar de hele natuur aan deelneemt,
is misschien gepast bil de dood van een troonopvolger, hier, bij de dood van een eenvoudige vreeendelinqe,
niet Maar gevoel voor proporties was Grudτus vreemd, zie zijn brieven in de afdeling Humanisten-brieven
Het is later dan ook slecht met hem afgelopen, omdat hij heeft moeten vluchten nadat hij tweehonderdduizend guldens verduisterd had als ontvanger van de belastingen ΗO is bersoid gestorven in Venetic in 1570
Grudτus is een fantasi, en een fantastisch dichter Het mythologisch exemplum in 45-8 kan ik met goed
begrijpen Ik neem aan dat het bekende verhaal van l heseus bedoeld wordt, en dal Grudius er de moraal
uit trekt dat het hele idee om aJ te spreken hi; imslukkmg i nn de evpcdit Ie zwarte zeilen te hiρen al cerkrc,d neoai
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Essay

Meisje dat parfum ουergiet, muurschildering (Pompeii)

De H ollanders*

Erasmus
(Vertaling Frans van Duoren)

Trouwens, alsje naar het normale gedragspatroon kijkt, dan is er
geen volk dat zoveel beschaving en vriendelijkheid uitstraalt en zo
weinig lompheid of onfatsoen bezit. Ongecompliceerd als de mensen zijn, moeten ze niets hebben van achterbaksheid en mooidoenerij. En ze zijn niet behept met buitensporige ondeugden, afgezien
van het feit dat ze zich iets te veel overgeven aan genotzucht, een
karaktertrek die vooral tot uiting komt bij hun maaltijden. Ik denk
dat dit voortvloeit uit de omstandigheid dat ze zeer overvloedig van
alles voorzien zijn, iets wat de drang naar genot pleegt te prikkelen.
En dit komt enerzijds door het gemak van de invoermogelijkheden
(want Holland is niet alleen het mondingsgebied van twee zeer bekende rivieren, de Maas en de Rijn, maar het ligt ook voor een niet
onaanzienlijk gedeelte aan een van de wereldzeeën), anderzijds door
de natuurlijke vruchtbaarheid van het land, dat immers overal door
bevaarbare en visrijke rivieren wordt doorstroomd en overvloeit van
uiterst vette weidegronden. Hierbij komt nog het feit dat moerassen en bossen zorgen voor een enorme rijkdom aan vogels. En men
beweert ook dat er nergens een gebied te vinden is waar op een zo
kleine oppervlakte zoveel steden liggen: steden die weliswaar niet
zo heel groot zijn maar wel buitengewoon proper. Wat de glans van
het huisraad betreft zetten kooplui die heel de wereld hebben afgereisd Holland onbetwist bovenaan. Nergens vind je zoveel mensen
met een behoorlijke ontwikkeling. Dat er niet zo veel zijn die een
uitzonderlijke eruditie verwerven, met name op het terrein van de
klassieke oudheid, ligt ofwel aan hun luxueuze manier van leven,
ofwel aan het feit dat bij hen een grote deugdzaamheid hoger staat
aangeschreven dan een grote geleerdheid. Want uit tal van dingen
blijkt dat ze over een niet geringe intelligentie beschikken, hoewel
mij persoonlijk maar een zeer middelmatig, om niet te zeggen klein
verstand ten deel is gevallen, iets wat trouwens ook geldt voor mijn
meeste andere eigenschappen.
" Ιn zijn Adagia (maar pas in de tweede editie' 1508) geeft Erasmus commentaar op uitspraken van klassieke auteurs, dat soms de omvang krijgt van een klein essay Zo maakt Erasmus de uitspraak Dulce bellum inexpertis (Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen) tot uitgangspunt voor een pacifistische verhandeling en geeft een opmerking van Martialis over `een Bataafs (lees barbaars'/ oor' hem aanleiding tot
de bovenstaande ontboezeming over de Nederlanders
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Het Bataafse Oor
Drie eeuwen Latijnse poëzie
door Nederlanders geschreven
J. P. Guépin

Het is, na de verschijning, tegelijk omstreeks Sinterklaas, van een
rijmwoordenboek en van de bloemlezing 17e en 18e eeuwse poëzie
van Komrij, goed te bedenken dat de god van de poëzie Apollo heet,
en dat de Nederlandse volksaard nog wel in iets anders uitmunt dan
in stoute of moraliserende oubolligheid.
Waar munt het Nederlandse volk nog meer in uit? Het antwoord
luidde, tot 1830: in de schilderkunst en in de literatuur in het Latijn. Kunst in die internationale talen was ook beroemd in het buitenland. Ik zal het hebben over door Nederlanders geschreven poëzie
in het Latijn, van 1535 tot 1838; het eerste jaartal omdat in dat jaar
ongeveer de gedichten van Janus zijn geschreven die ik in de kleine
bloemlezing in dit nummer (zie de rubriek Vertaalde Nederlandse
poëzie) heb opgenomen; het tweede jaartal omdat in dat jaar de
tweede en laatste druk van de geschiedenis van de door Nederlanders geschreven Latijnse poëzie verscheen van Peerlkamp, die ik met
veel vrucht gebruikt heb. i
Het Neolatijn is een neo-stijl, als neo-gothiek en neo-renaissance;
dat wil zeggen dat het in de ogen van classici nooit helemaal deugt.
Hetzij omdat de imitatie te veel in het oog springt bij de puristische
Neolatijnen (Ciceronianen, Vergilianen, vooral Italianen in de eerste
helft van de zestiende eeuw), hetzij omdat omgekeerd de rietpuristen in hun poging hun stijl te variëren, niet veel anders konden doen dan terugvallen op woorden en uitdrukkingen uit de Keizertijd, die pompeus, week of vulgair zijn. Je moet dus een tegendraadse en niet al te goede latinist hebben als ik, om nu net het Neolatijn te gaan bewonderen. Ik heb er plezier in om, in plaats van het
jaarlijks congres over Catullus bij te wonen, het honderdste boek
over Vergilius te lezen, of het zoveelste commentaar op Lucebert,
praktisch zonder hulp van buitenaf naar vergeten dichters te zoeken, bezield door een gevoel van fairness tegenover hun gefrustreer-
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de ontzaglijke ambitie. Elke dichter wil zijn onderwerp en zichzelf
onsterfelijk maken (vergelijk (3) Janus, Basium I, 23-6; (24) Grudius'
Rouwklacht, 119-120; (18) Reland, Galatea 2, 101-104, allemaal in
deze bloemlezing). Nu, dat lukt dan, mits iemand als ik ze, vaak als
eerste na zoveel honderd jaar, weer lees. Uiteraard geldt deze onbekendheid niet voor alle dichters; Janus Secundus is altijd beroemd
gebleven, er is net weer een dissertatie over hem verschenen; '2 men
is bezig met een volledige uitgave met vertaling van de gedichten
van Grotius; Janus Dousa sr. heeft zijn paladijn;" de Ida van Van
Santen is met commentaar uitgegeven; 4 Van Baerle is van naam
bekend; van andere dichters, die ook in het Nederlands hebben gedicht, als Heins, Huygens en Van Broekhuizen, wordt de Nederlandse kant wel eens uitgegeven en bestudeerd.
Maar geschiedenis van de Nederlandse letterkunde is geschiedenis
van literatuur in de moedertaal geworden. De rechtvaardiging hiervoor is romantisch; alsof een dichter zich alleen goed zou kunnen
uiten in de spreektaal van het huisgezin. Dat zou betekenen dat de
zestiende-eeuwse rederijkers, die niet zo goed kunnen dichten als
Hooft (die uit de rederijkerstraditie voortgekomen is), ook minder
talent hebben gehad, en ook dat de pogingen om de volkstaal in classicistische zin te standaardiseren sinds de zestiende eeuw, nutteloos
zijn geweest. Maar zo is het niet; wie dicht, dicht in en dankzij een
traditie, en als de zestiende-eeuwse vertaling van de Basia door Dousa en Van Hοut5 een stuntelige indruk maakt, en die van mij niet,
dan komt dat niet doordat ik een groter dichter ben dan zij, maar
doordat ik gesteund word door eeuwenlange verstechniek, die, net
als de techniek van het geschreven proza, pas sinds de tweede helft
van de zeventiende eeuw is gestandaardiseerd. Deze langzame ontwikkeling zien we overal, zelfs in Italië. Het Latijn was voorgevormd; vandaar dat Janus de effecten kan bereiken die hij bereikt.
Dousa probeert hetzelfde in zijn Latijnse imitaties van de Basia. Als
die niet zo goed zijn als die van Janus, dan treedt dan pas het verschil in talent naar voren, en wel op het gemeenschappelijk terrein
van de Latijnse taalbeheersing.
Een positieve keus — geen Latijn, Chinees, maar Nederlands —
komt altijd voort uit nationalisme, want de Latijnse, Chinese en ook
de Franse of Russische, ja zelfs de Scandinavische en Ierse literaturen zijn interessanter. Dat is niet erg, iemand moet het per slot
van rekening doen, en op buitenlanders hoeven we nauwelijks meer
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te rekenen. Maar soms wordt dit nationalisme virulent. Zo vind ik
in het Handboek van Knuvelder naar aanleiding van Janus Secundus: `Het oordeel over de door deze neo-classicistische auteurs vervaardigde geschriften luidt doorgaans niet bijzonder gunstig; in elk
geval hebben zij zich, welke verder hun verdiensten mogen zijn, losgesneden van hun volk en cultuur om in de taal van de "republiek
der Europese letteren" te kunnen spreken tot de upper ten van hun
tijdgenoten. Naast scheppende kunstenaars van dit soort staan de
geleerden...'
Als deze volkse rechtvaardiging wegvalt, wat houden neerlandici
dan als excuus voor de eentaligheid van hun studie over? Gebrek
aan kennis van het Latijn? Bij meertalige dichters leidt ééntaligheid
direct tot vertekening. Zo is Knuvelder op zijn minst misleidend als
hij over Huygens zegt: `Na andere voorbereidende proeven — hij
had tot dan vrijwel uitsluitend in het Frans en Latijn geschreven —
vervaardigde hij in 1621 zijn eerste grote gedicht.' 6
Ja, maar hij heeft daarna grote gedichten in het Latijn geschreven; op 82-jarige leeftijd nog een heel leesbare autobiografie voor
zijn mannelijk nageslacht, in 2860 hexameters, die in 1817 door —
alweer — Peerlkamp, die toen rector in Haarlem was, met commentaar is uitgegeven, samen met een parafrase in alexandrijnen door
de Haarlemse dichtende uitgever A. Loosjes. % In een recente populaire dissertatie over het leven van Huygens wordt de tekst
doorspekt met citaten uit zijn Nederlandse gedichten, de proza-autobiografie van de dertigjarige — niet het gedicht van de tweeëntachtigjarige — wordt in de vertaling van Kan geciteerd, voorts wordt
niet meer dan één Latijns gedicht, over Descartes, geparafraseerd.
Ik begin de chronologie van mijn bloemlezing dus met Janus Secundus (1511-1536) en diens oudere broer Grudius (1504-1570), omdat
zij de eersten zijn die de Latijnse dichtkunst beheersen. Ik eindig
met het eerste kwart van de negentiende eeuw, omdat er toen voor
het laatst een groepsgevoel bestond van dichters die elkaar bewonderden en voor de zaak van de Latijnse poëzie opkwamen. Daarna wordt ook in Nederland het dichten in het Latijn een marginale bezigheid. Het gaat me hier in de eerste plaats om het sociale verschijnsel; over de kwaliteit van negentiende-eeuwse en latere dichters laat ik me niet uit, bijvoorbeeld over de Latijnse gedichten van
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Dr Mouw. Ik wil wel nog even wijzen op een bundel in het Latijn
vertaalde Nederlandse gedichten tot Lucebert toe, waarvan sommige
heel mooi, van H. Vroom: Het is duidelijk dat dit curiositeiten
zijn, en zo zagen de laat-achttίende-eeuwers hun werk niet. Dat eist
een verklaring, want het is merkwaardig dat nu juist het dichten in
het Latijn in Nederland zo lang, in de ogen van de beoefenaren althans, voorop stond.
We moeten deze bloei zien in samenhang met de bloei van de klassieke filologie in Nederland, die pas in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn eerste plaats af moest staan aan Duitsland en Engeland. Als de Leidse universiteit in 1575 gesticht wordt, is het de
bedoeling van de oprichters nadrukkelijk meer te bieden dan een
protestantse theologenopleiding, zoals in het Statencollege. Men wil
een basisopleiding ίn de artes, waar bovenop dan de beroepsopleidingen voor predikant, jurist of medicus komen. Die basisopleiding
is weer hoofdzakelijk Latijn, met wat Grieks en filosofie. Dat is op
zichzelf gewoon, zo ging het in de Middeleeuwen ook ongeveer. Opmerkelijk is dat men ίn Leiden nadrukkelijk aansluit bij Erasmus
en Janus Secundus, wier werken, tolerant of heidens, uit het fanatisme van godsdienststrijd en tragische scheuring van Noord en Zuid
gered moesten worden om als voorbeelden van ware beschaving te
dienen. Een van de oprichters, Janus Dousa, imiteert de Basia, en
samen met Van Hout probeert hij ze in rederijkers-Hollands te
vertalen. i ι)
De roem van de Nederlandse universiteiten berust sindsdien op
de filologie, maar een filologie die programmatisch gepaard gaat met
actieve beoefening van het Latijn, en zelfs een beetje van het Grieks.
Het Latijn werd niet, ook niet op school, als dode taal, als onderdeel van een louter historische `Altertumswissenschaft' onderwezen.
Wonderkinderen als Janus, Hugo De Groot en Huygens schreven
al op hun achtste of hun elfde gedichten in het Latijn. Het dichten
werd, met het schrijven van brieven en het houden van redevoeringen, al op de Latijnse school geleerd. Het antwoord op de vraag:
hoe komt het dat er zoveel Latijnse dichters en zo kolossaal veel gedichten in het Latijn zijn — ik tel moeiteloos 365 dichters — luidt
dus: hoezo, er waren er nog veel meer; ik heb het nu alleen over die
dichters die zo ambitieus waren hun werken te laten drukken. Er
zijn zoveel dichters als er leerlingen op een goede Latijnse school ge-
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weest zijn. Als we nu eens een minimale schatting maken, bijvoorbeeld per jaar tien, een upper ten, die de school verlieten zonder dat
hun belangstelling voor poëzie door de dril gedood was. Dan nog
levert zo'n aantal in driehonderd jaar drieduizend liefhebbers van
de Neolatijnse poëzie op die de kunst verstonden omdat ze het dichten actief beheersten. In werkelijkheid is de markt veel en veel groter
geweest, eenvoudig omdat het hele geletterde internationale publiek
meetelde. Vandaar de grote oplagen van een Heins en een Van
Baerle. Van de verzamelde gedichten van Heinsius tel ik drukken
in 1610, 1613, 1621, 1640, 1649; van het kolossale oeuvre van Barlaeus — duizend pagina's grotendeels lange gelegenheidsgedichten:
1628, 1630, 1631, 1645, 1655, en dan een zesde druk in 1689. Je
zou kunnen zeggen dat de belangstelling dus in de tweede helft van
de zeventiende eeuw vermindert. Eerder was de markt ook voor komende generaties verzadigd, want de boeken gingen niet zo gauw
stuk. De uitgaven van de Nederlandstalige dichters komen er gewoon bij, maar de jongere dichters in het Latijn worden uitgegeven,
en hun bundels beleven ook vaak meer dan één druk; ik zal daar
voorbeelden van noemen.
We moeten, wat de populariteit van de Latijnse poëzie sinds de zeventiende eeuw betreft, een tweedeling maken tussen de katholieke
landen en de protestantse landen. Die tweedeling is van belang voor
de gescheiden ontwikkeling van de Latijnse dichtkunst in Noorden Zuid-Nederland.
In het Zuiden monopoliseren de jezuieten het onderwijs, en dus
ook de actieve beoefening van de Latijnse poëzie. Het programma
tot herstel van luister van de kerken die in de beeldenstorm beroofd
waren, is bekend — Rubens. Aan de poëzie in het Nederlands van
de contrareformatie wordt wel eens aandacht besteed. De Latijnse
poëzie is een gesloten boek. De grote genieën van de jezuietenpoezie
zijn de Pool Sarbiewski en de in Beieren werkende Elsasser Balde.
Het spijt me dat ik geen ruimte kon vinden om een ode van Jacobus Wallius (1599-1680) op te nemen; ik heb ook gedacht aan de
schandalige ode van Laevinus Torrentius (1525-1595), de veel oudere bisschop van Antwerpen, op de martelaarsdood van de tirannendoder Balthasar Gerardts. Ik heb me, wat het ongedeeld
zestiende-eeuwse Nederland betreft, moeten beperken tot de broers
Janus en Grudius Νίcοlaϊ, en verder tot de Noordnederlandse ont-
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wikkelingen, die overigens voor een groot deel door van oorsprong
Zuid-Nederlanders, als Heinsius, Barlaeus en Baudius, werden
bepaald.
Kenmerkend voor de protestantse dichters is de combinatie met
het hoogleraarschap. De ontwikkeling in Engeland en Schotland is
wat dat betreft vergelijkbaar, al valt daar meer nadruk op de 'public schools' Westminster en Eton, naast Cambridge en Oxford. Ook
daar gaat de produktie in de achttiende eeuw door. Een geliefd genre
is daar de beschrijvende en moraliserende Horatiaanse ode. Liefdeselegieën zie ik eigenlijk niet genoemd. Ι ] En dat genre bloeit nu
juist in Noord-Nederland, tot aan het begin van de negentiende
eeuw. Ik heb om die reden zoveel plaats ingeruimd voor deze lange
gedichten, maar ook omdat liefdesgedichten misschien sneller aanspreken dan andere gelegenheidsgedichten. In de Nederlandstalige
poëzie ken ik eigenlijk de beoefening van dit genre helemaal niet,
behalve bij Heinsius, en ik stootte toevallig op een heel slechte elegie van Francius. Dat verbaast me want het genre lijkt makkelijk
navolgbaar.
Een van de grote dichtende hoogleraren in Leiden is Dominique
le Bauldier (1561-1613), oorspronkelijk uit Rijssel, die vooral in jamben, waaronder moraliserende, uitmunt. Ik heb zijn allerlaatste gedicht vertaald (22), eigenlijk alleen omdat het zo kort is. In 1638 gaf
zijn vriend, de Leidse privé-geleerde Petrus Scriverius een farrago
uit, die oorspronkelijk was samengesteld om Baudius op te vrolijken ter gelegenheid van het overlijden van zijn vrouw in 1610, dat
hij toch al met opmerkelijke stoïcijnse gelijkmoedigheid had
gedragen 12. De bundel bevat een mengelmoes van brieven en vrolijke gedichten waaronder het Peruigilium Veneris, en ook liefdesgedichten van Baudius zelf, waaronder twee keer een `Lessul Amatorius', `Verliefd Rouwmisbaar', die hijzelf vanwege hun tomeloze eerlijkheid had achtergehouden; één in de vorm van een biecht
aan zijn Arminiaanse leidsman Johan Uytenbogaert. Baudii Amores is een zeldzaam boek, Peerlkamp betreurt dat het niet zeldzamer
is. Baudius munt uit in de jambe, de maat die het meest op spreektaal lijkt, en dus de door hem gewenste indruk van oprechte eenvoud suggereert. Het is fascinerend Latijn.
Tot de tweede generatie studenten in Leiden hoorden de wonderkinderen Hugo de Groot (1583-1645) en Daniël Heins (1580-1655),
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die later hoogleraar werd; een groot dichter, groter in het Latijn dan
in het Nederlands, niet omdat daar zijn talent niet naar stond, maar
het Nederlands was nog niet genoeg gevormd. Ik laat dat zien aan
de hand van het verschil tussen zijn eigen vertaling van Ad suauissimam Puellam, en een letterlijke (15 en 16) en ook aan de hand van
twee vertalingen van een sonnet van Petrarca, door Huygens (1 en
2).
De beroemde Amsterdamse zeventiende-eeuwse dichters zijn me in
hun taalgebruik te rijk, in hun vinding te arm. De eerste hoogleraar
aan het Athenaeum Illustre was Caspar Barlaeus (Van Baerle,
1584-1648), een pompeuze verzenbakker. Ik noteerde uit een van
zijn gedichten deze oudtestamentische vergelijking over de schoonheid van de kerk: `zoals de kop van een kameel, zo beukt uw kruin
de hemel' (Her. IV. c.7).
In de tweede helft van de zeventiende eeuw is Franciscus (P.
Frans, 1645-1704), ook hoogleraar in Amsterdam, bekend geweest
door zijn uit elfhonderd verzen bestaande lijkzang op De Ruyter,
die hij daags na de begrafenis op 19 maart 1677 hield in het koor
van de Nieuwe Kerk, en die zo'n toeloop veroorzaakte — althans
volgens Peerlkamp — dat Jan van Broekhuizen (1649-1707), als
dichter in het Latijn even klassiek als in het Nederlands, die hopman van een krijgsbende was, de toeloop beperkte door de mensen
aan de ingang in het Latijn toe te spreken. Deze lijkzang werd nadien tweemaal in het Nederlands vertaald, een keer door Frans zelf,
een keer door Higt. 14
In het midden van de achttiende eeuw zijn er twee centra, Amsterdam en de Universiteit van Franeker, waar Pieter Burman de Tweede (1714-1778) aan het begin van zijn carrière even hoogleraar was,
lang genoeg om Johannes Schrader (1721-1783) college te geven.
Burman wordt spoedig hoogleraar in Amsterdam. Het persoonlijk
enthousiasme van Schrader in Franeker en van Burman jr. in
Amsterdam heeft naar mijn mening meer dan iets anders bijgedragen tot de late bloei van de Latijnse poëzie in Nederland. Tijdens
het professoraat van Schrader is Franeker een klein Rome geworden. Een collega van Schrader, hoogleraar in de medicijnen,
Gadso Coopmans (1746-1810), schreef een leerdicht, in directe aansluiting op Fracastoro's Syphilis, over de inenting tegen de kinderpokken: Varis sive de Variolis, dat erg dramatisch eindigt, omdat de
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hoogleraar zijn eigen dochter ingeënt heeft, die daaraan is bezweken: `infandum renovare Tubes hic Musa dolorem'. Erg goed is het
leerdicht dus niet, maar het werd twee keer vertaald, een keer in het
Nederlands door Hoffmann, 5 een tweede keer door Goethe.
Daarna schreef Coopmans een Latijns epos over Peter de Grote. Wie
met een leerdicht begint en daarna een epos schrijft, heeft de ambitie Vergilius te evenaren. Wat het leerdicht betreft, en speciaal in
de achttiende eeuw in verband met de grote vooruitgang in de natuurwetenschappen: de wetenschappelijke waarheid is niet afgerond
zolang zij niet door de dichtkunst geheiligd is. Een medestudent van
Schrader en later ook zeer bevriend met Burman, is Higt
(1723-1762), later rector in Alkmaar, wiens Lentezang, een classicistische imitatie van Peruigilium Veneris, twee keer in het Nederlands
vertaald werd.
Leerling en opvolger van Schrader is Theodorus van Konten
(`droeve Dorus', 1749-1813), die zich verdienstelijk maakte door het
uitgeven van bloemlezingen van de moderne dichters; een paar van
zijn erotische epigrammen zijn door Bilderdijk en anderen vertaald; '7 verder onder anderen Richard van Ommeren (1758-1796,
elegieën op Sylvia) later rector van de Latijnse school in Amsterdam;
Adam Nodel (?-1814, een bundel elegieën Regina, op zijn vrouw Regina Lange of Large); 1++ Hendrik Waardenburg (1760-1812, elegieën op Glycere), die in Franeker bleef als rector van de Latijnse
school aldaar. Al deze dichters werden rectoren van de Latijnse scholen. Ik heb een elegie van Waardenburg vertaald (20), die een antwoord is op een Propertius' elegie II, 29b. (Zie Vertaalde poëzie).
Verder heb ik in het genre liefdeselegie als voorbeeld gekozen een
elegie uit de Galatea van de latere Utrechtse Oriëntalist Adriaan Beland (1676-1718), een leerling van Francius. De bundel is na twee
edities: in 1701 (zonder naam van de auteur) en in 1736, nog met
commentaar uitgegeven door P. Bosscha in 1809, en in 1837 in
alexandrijnen vertaald door R.H. Graadt Jonckers. 1 9 Die vertaling, die mij te flauw was en te kuis, heb ik niet overgenomen. Om
te laten zien hoe achttiende-eeuwse vertalingen er uit zien, nam ik
een contemporaine vertaling op (misschien van Van Santen zelf) van
een elegie uit diens Ida. Van Santen (1746-1798) studeerde eerst onder Burman in Amsterdam, en ontmoette toen hij in Leiden ging
studeren Anna Brender à Brandis, op wie hij volgens zijn biograaf
zijn gedichten schreef. Omdat Van Santens vader geruïneerd was
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en de zoon als repetitor in zijn eigen onderhoud en in dat van zijn
vader moest voorzien, is de liefde niets geworden. Ook Van Santen gaf een bloemlezing Deliciae uit (in acht afleveringen, Leiden
1783-1796). Van Santen was patriot, als Burman, en werd tijdens
de Bataafse Republiek tot curator van de Leidse Universiteit benoemd, waar hij de instelling van een hoogleraarschap in de Nederlandse Letteren heeft bevorderd. 20
Burman had ook een hele kring Latijnse dichters om zich heen
verzameld, waaronder de jong gestorven burgemeesterszoon Gerard
Hooft (1750-1768, een bundel elegieën op Julia), waarvan tenslotte Jeronimo de Bosch (1740-1811) als nestor optrad om de gedichten van de jonge Peerlkamp te beoordelen. Peerlkamp behandelt in
zijn geschiedenis tactvol en terecht geen nog levende dichters, waaronder de beste leerlingen van de beste leerlingen van Schrader. Baron Collot d'Escury (1773-1845, een Junia) was leerling van Nodel
aan het overigens tijdens zijn rectoraat praktisch uitgestorven
Erasmianum in Rotterdam. De lievelingsleerling van Van Ommeren in Amsterdam was D.J. van Lennep (1774-1853), die op zeventienjarige leeftijd debuteerde met Carmin luvenilia, erg aardige pastorale elegieën schreef op het familiebuiten bij het Manpad in
Heemstede (Rusticatio Manpadica, 1796) en die in 1849 zijn vijftigjarig professoraat aan het Athenaeum Illustre mocht vieren. Andere
dichters van stand zijn C.D. Jordens (1734-1803), burgemeester van
Deventer en als zovelen patriot (prinsgezind zijn Schrader en Collot d'Escury), die na de omwenteling van 1795 lid van de Nationale
Vergadering werd, en na soms heel vrijmoedige, zij het wat verwarde, elegieën op Caelia (1763), een epos over Jozef schreef. En dan
de Dordtenaar J.H. Hoeufft.11 Hoeufft is ook beroemd geworden
omdat hij een legaat heeft ingesteld, uit de opbrengst waarvan tot
voor kort jaarlijks een gouden medaille werd uitgereikt aan de dichter van het beste gedicht van minstens 50 regels. Tot de Nederlandse
prijswinnaars omstreeks de eeuwwisseling hoorden hoogleraren Van
der Vliet en Hartman; maar de grote sensatie zijn nog steeds de Latijnse gedichten van de Italiaan Pascoli (1855-1912), die van de opbrengst van al zijn gewonnen medailles een villa in de buurt van
Barga heeft gekocht, die nu nog als een schrijn door de Italianen
wordt vereerd.
Naast Peerlkamp is aan het begin van de negentiende eeuw de be-
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langrijkste pleitbezorger van de Latijnse poëzie Pieter Bosscha
(1798-1871), hoogleraar aan het Athenaeum in Deventer, wiens uitgaven met commentaar van Relands Galatea en van Janus Secundus' Verzamelde werken (de laatste op bais van noten van Burman) bedoeld zijn om met behulp van een grote hoeveelheid parallelplaatsen uit klassieke en Neolatijnse dichters de `studiosa iuventus' aan
te zetten in deze trant te leren dichten. Bosscha verzorgde ook een
editie van de gedichten van zijn vader, H. Bosscha, (1755-1819,
hoogleraar in Harderwijk en Deventer, elegieën op Caelia), die twee
drukken beleefde, in 1803 en 1808. Daarin wordt voor het eerst een
verbitterde toon aangeslagen. L2 Het feit dat de studie van de oudheid zijn eerste plaats heeft verloren, wijt Bosscha aan de roerige tijden, maar er zijn nu ook mensen opgestaan die zich uit materialisme
en zucht naar financieel gewin op de wis- en natuurkunde zijn gaan
toeleggen, en de elegantie van de oude letteren minachten.
Nu waren de Franse inspecteurs tijdens de inlijving door Napoleon fl ink geschrokken van het erbarmelijk peil van de Latijnse
school, en het geringe aantal leerlingen. Nog steeds werd niet meer
gedaan dan drillen zonder begrip; zelfs het bescheiden doel, dat de
leerlingen na zes jaar het Latijn van de colleges aan de Universiteit
zouden kunnen volgen, werd vaak niet bereikt. 23 De late bloei van
de Latijnse poëzie is tevens het gevolg van achterlijkheid. Aan natuurwetenschap en logica werd alleen in de hoogste klas incidenteel
aandacht besteed. Vandaar ook onze weinig verheffende of creatieve
receptie van Verlichting en Romantiek.

Echt grote dichters zijn alleen Janus, Grudius, Heinsius en Bαudius. De rest is aardig, interessant genoeg, zeker voor een jongen van
twintig, maar niet geniaal. Misschien heeft de anonieme recensent,
die in 1807 in De Recensent, ook der Recensenten de verzamelde werken van Hoeufft besprak, wel gelijk als hij klaagt dat wij ten behoeve
van het Latijn de beoefening van de dichtkunst in onze eigen taal
hebben verwaarloosd.
Het ligt voor de hand een oorzaak te zoeken in ons kleine taalgebied — wat de Friezen betreft nog kleiner. De zoon van Daniël,
Nicolaas Heinsius (1620-1681) was al in zijn jeugd internationaal
beroemd. Zijn eerste bundel was in 1646 gedrukt in Parijs, de tweede
in Padua. Hij minachtte poëzie in het Nederlands. Hij schrijft in
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een brief: `Ik heb er ook een paar in de volkstaal geschreven, waarvoor ik me allerminst zou moeten schamen. Ik veracht ze echter,
omdat ik het niet erg bewonderenswaardig vind als iemand in de
moedertaal de overhand heeft en uitblinkt.' 24 Schrader deelde nog
die mening. Het is, denk ik, overigens niet toevallig dat de pas opgerichte Koninklijke Academie te Brussel meteen in 1819 een prijsvraag uitschrijft over een geschiedenis van de Nederlandse poëzie
in het Latijn, die Peerlkamp gewonnen heeft, en dat in diezelfde tijd
de Geschiedenis van Hoeufft verschijnt. In het Verenigd Koninkrijk konden de Walen moeilijk warm lopen voor Vondel, Hooft en
Breero. Na 1840 trekt Nederlands roem zich terug op het bastion
van het echt Hollandse in onze Gouden Eeuw.
Tot slot een paar opmerkingen over mijn versvertalingen. Ik heb
de alexandrijn gekozen als klassieke weergave van het elegisch couplet. De elegische maat bestaat uit een rollende hexameter gevolgd
door een pentameter — eigenlijk twee eerste helften van een hexameter. De pentameter heeft door zijn symmetrie en zijn mannelijk
eind een afsluitend, epigrammatisch karakter. Dat effect wordt het
beste nagebootst door een alexandrijn met vrouwelijk rijm te laten
volgen door een alexandrijn met mannelijk rijm.
Ook het lezen van Nederlandse verzen moet geleerd worden. Er
zijn twee lagen accenten; een is de voorgeschreven opeenvolging van
accent en niet-accent van het metrum, de tweede laag wordt gevormd door de natuurlijk woord- en zinsaccenten, die het ritme vormen. Het oefenen gaat in drie stappen. Eerst alle metrische klemtonen lezen. Dat levert geen problemen op, "t' en "k' voor `het'
en `ik' is meestal zo geschreven. Elisie tussen klinkers is meestal niet
aangegeven. Nu moet men als tweede stap de accenten licht kwantiteren, dus eventjes aanhouden. Zo ontstaat de typische galm. Het
blijkt dan dat de eerste lettergreep van elke regel vanzelf langer wordt
aangehouden. Dat rechtvaardigt de inversie in de eerste voet. Maar
de maat gaat vaak in tegen woordaccent en zinsaccent. Dat moet,
want zo wordt de dreun vermeden. Als derde stap worden nu de natuurlijke woord- en zinsaccenten aangebracht, zodat de maat nog
een beetje door kan klinken. Het metrum (dat nog steeds licht kwantiterend wordt benadrukt) wordt dus verdoezeld ten behoeve van het
natuurlijk ritme. De alexandrijn wordt gekenmerkt door de caesuur
in het midden. Ik heb de oorspronkelijke zesvoetige zuivere jamben
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van Baudius vertaald in zesvoetige jamben zonder systematische caesuur (22). De eerste regel van dat gedicht heeft geen caesuur in het
midden, de tweede wel caesuur, maar niet op een syntactische grens;
de derde heeft er een op een syntactische grens. Die klinkt dus helemaal als een alexandrijn. Maar altijd een caesuur op een syntactische grens werkt de `Catsiaanse dreun' in de hand. Ook de caesuur moet dus, als andere metrische eenheden, verdoezeld worden;
tenzij hij op een duidelijke syntactische grens staat, dan krijgt de
versregel een afsluitend karakter, geschikt bijvoorbeeld voor een algemene conclusie. In de laatste regel bijvoorbeeld van Janus' Baslum 1 (3): van Amors nageslacht in 't zoetvloeiend Lαtίyn.
Zo eindigt het gedicht triomfantelijk afsluitend. De caesuur betekent dat er na elke zesde lettergreep een woordgrens moet vallen.
De alexandrijn is dus in twee helften verdeeld; de eerste helft eindigt altijd mannelijk na de zesde lettergreep, de tweede afwisselend
vrouwelijk en mannelijk na de twaalfde of dertiende lettergreep. Deze caesuur beperkt de mogelijkheden enorm. `En met je lieve ogen'
is al te lang. Vandaar vaak het `poetisch' enkelvoud: `en met je lieve
oog'. Omdat ik ook nog een natuurlijke syntaxis nastreefde, letterlijk
wilde vertalen, en zonder Sinterklaasachtige inversie wilde rijmen,
heb ik het rijm soms door assonantie moeten vervangen. Dat is bij
gekruist rijm niet erg, dat hoor je toch niet. Om het goed te maken
voor de luisteraar heb ik dan soms de assonantie door binnenrijm
gecompenseerd. Ik zat niet om rijmwoorden verlegen! In de elegie
van Waardenburg (20) heb ik op drie plaatsen, vs 7, 9, 16, de caesuur verwaarloosd, om het ongedwongen karakter van dit Franeker binnenhuisje te beklemtonen. Dat moet dus nu opvallen.
In Basium 12 (6) heb ik de oorspronkelijke maat, hendecasyllabi, gevolgd. In het Nederlands komt die neer op een trocheïsche maat met
vrouwelijk eind, met in de tweede voet in plaats van een trochee een
dactylus. Nederlandse hendecasyllabi zijn goed te lezen, als je maar
altijd een accent op de eerste lettergreep van de regel legt, en het
hupje van de dactylus (de Nederlandse dactylus is een huppelmaat)
duidelijk laat horen door flink te versnellen: Wdarom wendtge van hier
uw kúis gezicht af.
1. P Hofman Peerlkamß, Liber Vita, Doctrina et Facultate Nederlandorum, qui Carmina Latina
composuerunt, le druk 1822, 2e druk Haarlem 1838, erts ook een uiitreksel in het Nederlands terschenen Ιn diezelfde hid oerscheen f H Hoeufft, Parnasus Latino/belgicus sive plerique e pocus
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Belgii latinis epigrammate atque adnotatione illustrate, Amsterdam-Breda, 1819. Daarna eigentyk alleen nog maar G Ellinger, Geschichte der neulateinischen Lyrik ín den N ιederlanden,
Benzin 1933, en het orerztehl ιn J Ifsewηn, Companion to Neo-Latin Studies, Amsterdam/
New York/Oxford, 1977, blz 100-103 BloemIezzngen mel certahngen waann Nederlandse dιchters (niet
later dan de eerste helft can de zeventiende eeuw) zin opgenomen H C Schnur, Lateinische Gedichte
deutscher (1 ) Humanisten, (Reclam Universal-Bibliothek Nr 8739-45, Stuttgart 1966 (Erasmus,
Daniel Heinsius, Johannes Murmellius, Janus Secundus), P Laurens, Cl Balavoine, Mvsae Reduces, I1, Leiden 1975 (Erasmus, Janus Secundus, Janus Lernutius, Domenicus Baudius, Jacobus Eyndιus,
Daniel Heinsius, Hugo Grotius) en FJ Nichols, An Anthology of Neo-Latin Poetry, New Haven/
Londen 1979 (Janus Secundus [alle Kussen en zijn epithalamium], Janus Dousa jr) Verdere uitgaven
met vertalingen Anthologie Grotiana J Barendsen e a , red, Den Haag 1955,1 A Worp, Een
onwaerdeerlijcke Vrouw, Brieven en verzen van en aan Marra Tesselschade, Den Haag 1918
(reprint Utrecht 1976, versvertalingen van gedichten van Barlaeus), W L Grant, Neolaten Literature and the Pastoral, Chapel Hill 1965 (overzicht en versvertalingen van /fragmenten/ van De Groot,
Pieter van der Brugge, Van Schoonhoven, Francius, Van Broekhuizen)
2 Α,Μ M Dekker, Janus Secundus (1511-1536, De Tekstoverlevering van het tijdens zι jn
Leven gepubliceerde Werk, diss. Utrecht, Nieuwkoop 1986 (over 425 van de 6835 versregels);
G Schoo fτeld, Janus Secundus, TWASS 536, Bosbon 1980 (een ouderwets boek), / R C Marlyn,
7oannes Secundus Orpheus and Eurydice' Humanistica Lovanicnsia, XXXV, 1986, blz 60 e u
Op 20 september 1986 werd in Mechelen een congres ran Janus gewijd ter ere van zijn vierhonderdvijf
tigste sterfdag, waarvan de lezingen binnenkort zullen verschijnen in de Handelingen van de Koninklijke
Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, deze zomer aersch~lnt van mijn hand een volledige vertaling van de Basía, met een Inleiding, een gedeelte daarvan slaat al in het decembernummer van
de Revisor.
3 C L Heesakkers , Iam Douzae α Noortwilck, Epigrammatum l'ih 11, Textυs Minorei 1, Leiden
1976, εd `De Neolatynse historiografie —/anus Dousa', Lampas 18, 5, 1985 (1'hemanummer Neolatin), blz 384 e υ

4 D Schouten, `Die Ida von Laurens van Santen, Einleitung- Text -Kommentar', Humanistica Lcιναπίeηsια, XX, 1971, bIs 267 e υ
.5 J van der Does, J van Hout, Het Boeck der Kuskens, Maastruht-Βrusoel, 1929 (na een eerste
publikatie van de vertaling door P C' Molhuijsen in De Navorscher, 1901, aft 5, 7/8, 9/10)
6 G P Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse l'eiterkundc, 11, Den 13osih
1971, blz 39 en 302
7 C Huygens, De Vita Propria Sermonum inter Liberos Libri duo, Haarlem 1817, ‚A LoosHaarlem 1817
es,
Belgicis Versibus Adumbravit
8 HA Hofman, Constantijn Huygens (1596-1687), een christelijk-humanistisch bourgeoisgentilhomme in dienst van het Oranjehuis (doss Utrecht), Utrecht 1983

9. H. Vroom, Batavia Latina, Carmina varía Poetarum Batavorum, Leiden' 1973
10 JA van Dorsten, Poets, Patrons and Professors, Leiden/Oxford, 1962, Introduction, an Ideal
Academia', voor de eerste portretten van de verzameling van de Universiteit, waaronder van/anus en Erasmus Icones Leidenses, de portretverzameling van de Rijksunwersι teit van Leiden, Leiden 1973,
blz 11, Nrs 4, 15, Chr. Heesakkers, Praecidanea Dousiana, doss Leiden, Amsterdam 1976, LI,
II, A, `Douse and Neo-laten poetry', blz 135 e. v , en Heesakkers' lezing op het Janus Secundus congres, die in de Handelingen van het Genootschap te Mechelen zal verschijnen
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11 L Bradner, Musae Ang!icanae, a History il:Anglo-Latin Poetry 1500-1925, New York 1940
(reprint New York 1966)
,
12 D. Baudii Amores ed P Scriverius, Amsterdam 1638
13 P Francius, Epicedium . Μ . Α Ruten, Amsterdam 1677, zyn eigen prozavertaling is obgeno men in G Brandt, Het leven en Bedrijf van Michiel de Ruyter. (uilgave 1837, 5, biz 269 e υ )
Ιη het raarbeτcht ran Ε W Higt, Verzamelde Werken, ύ[z XXI λ , wordt een herijmde reno/ing renmeld die ik niet heb kunnen rinden De Poemata ran Frani ins beleefden ook al neer (wee drukken, ιη 1682
en 1697 Zijn elegie τη het Nederlands staat rerscholen in de ι los ι inst lsi he bloemlezing Ν eu we Verzameling van Nederduitsrhe Mengeldichten, Anmterdam 1727
14 C L Heesakkers )Joannes Schrader en zi]n Carmen hYcgmc υm "Pro Poetts " De zwanezaug ran de
Neolatijnse dichtkunst', 61τ 470 e υ Ιπ F R H Smid, G Th jensma (red ), Universiteit te Franeker, 1585-1811, blz 470 e υ
15 G Coopmans' Varis, stye de Varιοhs, Lati;nse tekst en rerta/ing door bi F /Jo//man, Leiden 1787
16 Σ W Htgt, Carmen trochairum in Rediium Vens, le druk Alkmaar 1758, 2e ini'! υert ran
P Huisinga Bakker, Amsterdam 1761, tweede druk daarran 1780, renta/jo g ran (R Paludamus) in
alexandnijnen, Leiden 1761 De rerzaine/de werken F W Htgt, Gedichten, ed A Ypey, Harderwijk
1803, (or'enigen niet erg bijzonder)' een dergelijk geduht met i'ertaling υιτη de latere Lite/ii' hoogleraar Fr
Oudendorp, Carmen Elegiacutmi de Vens Adventu, pul)lir" dic tun ι Harlenti A D Χ[ ΚαΙιηdas Majas MDCCXXXIV, met rent P Merkman' Haarlem 1734 Der{ehlke meizan gen rormden
een reel beoefend genre in Noord Europa
17 Th ran Koolen, Deliriae Poetirae, 7 α/1 , Duinkerken 1792, cd met rerta/ingen ran Bilderdzjk
e σ, Paur's — quae legat ipsa l'vroris (Fen paon ι1ω Ι. yι u' nu _ι[/ kan lezen), brou h Ζ t
18 One Nodel (b r anuitgegeren Basιa),,J B Kan, Grscliieclenis van het Erasmiaans Gymnas i um, Rotterdam 1876, blz 79 e r
19 Hadnianus Relandus, Galatea, ed met commentaar P Bosscha, Amsterdam 1809, rentaling R Η
GraadtJonckers, Relands Galatea, Bene dichtgerlijke speling, Utrecht 1837
20 Zie het in n 4genoemnde artikel mati D Sihiuuten San Santen debuteerde niet een i'u'mzammu'lhundu'/ met
andere Amsterdamse dichters G Hoe/i, Η Z Couderi, L Schepper, Carmina luvenilma, in 1767,
daarna rerschgnt de Ida ioor het eerst samen met een Nederlandse rertahng in alexandrzjnen, u'aarschinlijk ran de hand barn Yán Santen zelf, in Leiden, 1773 (ik heb deze renta/ing ran de Tweede Elegie, met
de tekst uit deze druk, in de Bloemlezing opgenomen) Daarna is de Ida opgenomen in zijn Carmina luventha, uitgegeven tn Pams 1775, tweede druk Landen 1792, tenslotte werden zijn rerzameldegedichten, met een biografie, verzorgd door HJ Hoeufft, Carmina, Leiden 1801 De rersthillende drukken
geien sterk afwekende rers τes
21 J Η Hoeufft, Permcula Poetica, privé uitgave twee delen, 1783-3, rerzameldegedichten, Carmina, Breda 1805
22 Η Bosscha, Poemata, ed P Bosscha, Amsterdam 1803, 1808 2, 'L S' ', blz 3 e a
23 H 11' Fortgens, Schola Latina, uít het verleden s an ons voorbereidend Hoger Onderwils,
Zwolle 1958, blz 126 e r'
24 F F Blok, Nmcolaas Hemnsmus in dienst van Christina can Zweden, Delft 1949, ble 47
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Light Verse

Rondtrekkende musici, mozaiek (Pompeii)

Zes C armina
Catullus
XIII
CeX.aaif bene, mι £ι6υυε, ιρυd me
ριυπς υ tbi d fnu't, dιebω,
~ .unlunn 6ονιø acqu ngnnm

υπdιdι pnnlln

κ deec 'cnb chmvu
baec σς mgwm, ιπηkπσ, υεωιιe νυκκ,
mιbυ bene, ωø em Cucul
φøω υεεdυσ nc ιυνοπιm.
Ø ωη Øρκ
κυ gmd ,"
ίcgeηΡvωένσ
▪ ungunucunc dabq guud mue puellae
dουιmπι Venues Cupi nuquc,
qund cu <um oIfun, dn gι6υ,
comm uc π Lcύnc, Fabulle, um

•

(Vertaling Frans ran Duoren)

13

Wanneer de goden met je zijn, Fabullus,
dan heb je zό bij mij een goed diner.
Maar breng dan wel een flinke zak met eten,
een kruikje wijn en een leuk meisje mee,
en ook de humor moet je niet vergeten.
En maak je aldus bij mij dan je entree,
dan zul je prima eten, beste kerel,
want vol met spinrag zit mijn port'monnee.
In ruil hiervoor deelt zich dan pure liefde
en hoogste zinsverrukking aan je mee
door 't goddelijk parfum dat Amor zelf
mijn meisje op haar huid en haren dee.
Als je dat ruiken zult, Fabullus, heus,
dan bid je: `O God, maak mij tot louter neus!'

LVI
Ο ιιιι ndιcuhm, Crto, ec ωεωιm,
d'unccquu u'u'biucd"uucl
πdε quιdquιd •mu, ∆cq CuiuU'cnc
πdιcuh c
ρππdι cudu ρapηΡωmρúεllιε

ds

pnu

m,hunc ego, υ ρlιcec Anne,

"gid

εκιdι

(Vertaling W. Hogendoorn)
56

Komiek en kluchtig wat ik heb beleefd!
Spits nu je oren, Cato, schater duchtig.
Lach, Cato, als je om Catullus geeft,
Wat ik beleefd heb is komiek, hoogst kluchtig:
'k Betrapte laatst een knaapje dat een maagd
Paalde — en hem, als 't Venus maar behaagt,
Heb ik over mijn stijve kling gejaagd.
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LVIII
C +ειι, Lnbu πω[ν,

Lb'

d1a,

plue quαm κ atque ιυø αmαυι[ omnιι,
m qυαdιιυιιτ et απgιροπυ
glubιt mααναυωι R" uepotse

58

Caelius, Lesbia, wat was Lesbia lief!
Tederder dan zichzelf en al de zijnen
Minde Catullus haar als zijn hartedief.
Nu, op de hoek van een steeg of midden op pleinen,
Helpt zij de telgen der oude Romeinen
Mondeling aan hun gerief.
LXXVIII
b+bet fi.vσ, quurum eet Ιeριdινωα mmuex
αltεnuι, Ιεριdυα filme αlκπυι
Gallus home est beLυι uam d'k ""g amom,
m ρυιεο ut bellu beW ρυellι '"bOt
stulmς υκ κ uιdct εσκ mαπ[υm, ς
Gallm hom
ρυrvι mousvet sdultmum
q'
G"'

78

Gallus heeft broers, met wonderfraaie echtgenote
de een, de ander met een fraaie zoon.
Gallus, een toffe knul: hij laat ze echt genieten,
legt mooie knaap bij mooie meid in bed.
Gallus, een stomme lul: vergeet dat hij getrouwd is
en leert als oom zijn neef het overspel.
(Vertaling Peter Verstegen)
LXXV
Ηνε ιst mem dεdυεtι ιø mea, Leιbu, εulρι
atque ιtα se ν&υν ρειdιdπ ιρυ suo,

υ~a

ec bcuc velle gueαt ebι, eι υρπmα 5αs,

emtem αmακ, omme„

ιae

75

Door jouw schuld, Lesbia, rest er zo weinig van mijn geest,
En door zijn toewijding aan jou richt hij zich zo te gronde,
Dat 'k niet méér van je houden zou, was je volmaakt geweest,
En nog steeds van je houden zal, al pleeg je elke zonde.
XCII
mι døπ κmρεε milε e<
umgm
L,b', mc dυρeεια
quu .'g? gum
mudemvσ' d'prccor llrn
amdυε, υεrum dupvvm mu amo
L αα

d,,,,

'"Μ

92

Altijd spreekt Lesbia kwaad van mij, daar komt geen end aan,
Toch mag ik sterven als Lesbia niet van mij houdt.
Waar dat uit blijkt? Mij gaat het net zo, ik verwens haar
Steeds opnieuw, maar mag sterven als 'k niet van haar houd.
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Twee variaties
Hadrianus
(Vertaling Frans van Duren)
Ι
O lichaams gast en metgezel,
lief zieltje, dartel en spontaan,
jij zult nu heel gauw naakt en wel
de kilte van de dood ingaan,
en ach, met al je geestig spel
is 't dan helaas voorgoed gedaan!
IV
O lichaams gast en lotgenoot,
lief zieltje, dikwijls uitgezworven,
als jij weldra lijkbleek en bloot
een kille dood zult zijn gestorven,
is al jouw spel en geestigheid
weldra voorgoed verleden tijd!

anlacula vagola bbmdula
ι a m tÌoι~a
qo
uaeα nu~cmabb
„a.
ραΙΙιdυΙαngida audois

'tac ut soles dabιa ιοεσα~

* Hadrianus (67-138), die van 117 tot 138 regeerde, was zeker niet de enige dichtende Romeinse keizer
Augustus dic/tite epzgrammen in bad, Nero verzuchtte voor zijn dood `Welk een kunstenaar gaat in mij
ten onder ' Van hen is praktisch niets over, van Hadrianus bezitten we nog dit kortegedicht met zijn curτeuze opeenstapeling van verkleinwoorden De biograaf die het citeert, zegt dat de keizer het op zijn sterfbed heeft gemaakt en voegt eraan toe 'Dergelijke gedichten schreef hτj oak in het Grieks, en die waren niet
veel beter '
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Gedicht
A.E. Housman *
(Vertaling Marko Fondse)

Ik kreeg van de sterren heus 't ergste niet mee:
Een zee van plezieren, van zorgen maar twee.
Maar oh, hoe dat tweetal mijn rust mij ontrooft,
Dat hart in mijn borst en dat brein in mijn hoofd.
Van één gulle gave, ach, kreeg ik niets mee:
Gemoedsrust, het erfgoed van 't menselijk vee,
Dat rust, als voldaan is aan honger en dorst,
Met hooi in het hoofd en een kei in de borst.
u ι d du:
the
st they
The etues haue tot deal[
plenty, my troubles a
tuo o
ly ple
etue ee of rut
But oh, my e t~ tr oubles they
The b ταιπ oo my head and the heart ou my breast
so free,
Oh frottee the ease that is gra tte
The b ι rthr ι ght uf mult ι tudes, gave
That resush the ι r v
uals asd e
t steer bed
Butt t ι sot ue the bosom απ d guts ou the head

('Add otooual Poems', MVII)

* A E Housman (1859-1936), αlιsemeen beschouwd als degrootste lahnτ t van deze eeuw, verwierf zich
een onaantastbare plaats τ n de Engelse ρoezτe door zaln twee bundels Α Shropshire Lad (1896) en Last
Poems (1922) Na zijn dood publiceerde zijn broer Laurence nog twee selecties uil de nalatenschap (More
Poems en Additional Poems, uit welke laatste boυenstaand gedτcht afkomstig is) Naast zzJn `serieuze' werk schreef hij voor huishoudelijk gebruik ook een aantal light verse Strikt genomen hoort dit in wezen desperate gedicht daar niet toe, maar de verzuchting heeft zijn komische kanten Mijn vierregeliggedicht
A E H in de rubriek Nederlandse poezie slaat uiteraard op zijn andere werk, vervuld van frustratie en ver
gankelηkheι dsbesef, dat in het werk van J C Bloem duidelijk sporen heeft achtergelaten (MF)
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Op het Colosseum
Martialis *
(Vertaling M. d'Hane Scheltema)

9

De neushoorn vocht ter ere van Uw Hoogheid
Als nooit tevoren. 't Hele Circus keek:
Een monsterdier dat woest en heet van boosheid
Afstormde op een stier die speelgoed leek.
ιχ
Ρπαυπι εαΑιhχιυ "1v "b.. ceε.r, heerx

q"'.' "„.1 ρ1".".." p1"'!l' .hl"v"&
ο ηυ.m "'"'bd,, '"'"s'" ρωm. ιη ιπυ
quantua eι.ι ι.υπς ευι ρ4ι υυmτ erü

14

Een zwanger everzwijn, door rijpe dracht wat zwaarder,
Werd door een speerwond moeder van een jong, dat niet
Bleef liggen, maar snel wegkroop en haar sterven liet.
Zo kan een onverwachte tref nog opzien baren.
, (ιπ

17

n ωι

m ,π.ιm

π ρ~ιαe ηιπ.

παπ
.. '"b."'" bd"
"cm. p."...ι
'W', ",ό,"' ""'g'""ι
«"," α ‚"b."" g"b.". „„„'„ '

De vrome olifant, die voor Uw voeten, Caesar,
Een knieval maakt, maar eerst de schrik was van een stier,
Doet dat niet na een lesje van zijn oefenmeester:
Geloof me, ook zo'n beest voelt wie de god is hier.
zvN
υιk 'I'""t ,"j'p .χ „k"""" ¢
ς Øπι
, hir mWnyυι eur
endus
ι ιι (.ι ι Μ ι.
πυΛυηéedικ
,.
"dl ""h',, "o'""""
"o'""""„„„o' „t 'Ik
en

λ \ Ιι1
lυmlκre seευn dex η
I«"”. vi' fly""'" ylure

18

ηπyιτι

ugq

'o"" I'""' ""'do l.'&c'" deg. Ιmιι
r..

σ ,
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Ze was gewend haar meesters hand heel lief te likken,
Die tijgerin, de trots van het Kaukasisch woud,
En kijk, nu scheurt ze een felle leeuw finaal aan stukken,
Iets ongekends, iets wat nog nooit zo is gebeurd.
Ze hield zich koest, zo lang ze in hoge bossen woonde,
Maar sinds ze hier bij ons is, wordt ze aardig woest.
* larlialis (40-100 na Chr ) is de be/iendsIe epigrammendichter oan Rome Toen ι n 80 het Cο(adeυm
ιn gebruιk werd genomen' schreef Martinus ter gelegenheid van de opening zijn Liber Spectaculorum,
opgedragen aan keizer Titus
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Vijf epigrammen
Martialis
(Vertaling EB. de Bruyn)

II, 20

Paulus koopt verzen. Paulus declameert
zin verzen. Immers, wat je koopt kun je echt
het jouwe noemen volgens 't handelsrecht.
II, 55

XX
Grmuu Paulus ems, mmu
na Paulus
mim que, emu pmsu t ιe +more toom

f j wenst dat men je eert.
LV

Υυ

Χ. Sem. 111. .Ikb&l" emem

φrenαm m eat Sb gmmd ttb; 151111
eed τι t rvlo, $1.14 Ø υmια

En ik wou van je houden.
Ik heb je les geleerd
en eer je zoals jij gebiedt.
Maar van je houden doe ik niet.

II, 88
Nooit lees je ons gedichten voor
II I 1111
en wilt toch dichter wezen.
Wees wat je wilt maar ga ook door
met nooit iets voor te lezen.
VIII , 5*

LXXΧV,,,
x

d°Oe"

« °~""

rem.

am drams, Mew eπulms p
devØ Meo.. 51511$ ~berc

υιc

Doordat jij al te vaak bij meisjes hoogstand maakt
ben je uit de hoge stand der equites geraakt:
wie elke mooie meid de duurste ringen gaf
hem gleed de riddersring glad van de vinger af.
XII, 51
't Verbaast jou, Aulus, dat die vent
zo dikwijls wordt bedot.
Kijk, als je zelf fatsoenlijk bent
is dupe-zijn je lot.

LI
'S'pe 5511151' deáp FabuWnum
lItS" flub? •115Ρ11 hmmm butt Ø Μ

TISI

• De stand van ridder was aan een zeker vermogen gebonden en had αls kenteken een ring (cf wapenring)
Martialis zegt, reel beknopter
Sinds je maar ringen geeft aan elke meid
bene nu, Macer, alle ringen kwikt
De geexpliciteerde tekst poogt de voor het begrip nodige realo in de vertaling te verwerken (de Br )
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Uit `Amores'
midius
(Vertaling Daan den Hengst)

ΙΙ,7

Moet ik dan elke dag voor het gerecht verschijnen?
Ik win wel steeds, maar werd dat procederen moe.
Kijk ik in het theater naar de damesrijen,
dan voeg jij dat weer aan je lijst met grieven toe.
Een mooie vrouw bekijkt mij met neutrale ogen?
Jij ziet er verre van neutrale tekens in.
Prijs ik een vrouw, dan klauw jij in mijn arme haren,
zeg ik iets lelijks, dan verberg ik een vriendin.
Oog ik gezond, dan vrij ik ook met jou te weinig,
maar zie ik bleek, dan sterf ik voor een and're vrouw.
Veel liever had ik echt iets slechts op mijn geweten;
wie straf verdient, draagt die gelaten, vol berouw.
Met die beschuldigingen, door dat dom geloven
van elk gerucht verspeelt je woede elk krediet.
Langoor de ezel kun je duizend klappen geven,
het stomme dier, maar harder lopen doet hij niet.
Alweer wat nieuws. Nu zou Cypassis, knappe kapster,
met mij het bed bezoedeld hebben van mevrouw!
Maar God verhoede, ook al zou ik nog zo moeten,
dat ik me tot zo'n paria verlagen zou!
Wie wil in vrijheid Venus dienen met slavinnen
en met zijn hand de striemen voelen op haar rug?
En bovendien, zij leeft ervoor om jou te kappen
en jij geeft voor haar kunst genegenheid terug.
Zou ik een slavenmeisje, jou zo trouw, belagen?
Opdat ze jou vertelt dat ze heeft `nee' gezegd?
Ik zweer bij Venus en Cupido's snelle pijlen:
ik heb geen schuld aan wat ten laste wordt gelegd.
VII
h~o vfi~u ~en
v~er m~~g~ τ m~n
τ dιm~ε
e ego mámoreι ιεsρεαι summa ιhιαιri,
~ elegu e mυΙπτ υπ d< dol<τε υιlιτ,
andιda
υιdιs e (e m πα υulιυ,
υυΙιυ
α αιgυιτ
u quern Ιαudαm, 5m ιαmα ρεrω υπgυε εαριlΙστ,
αι ευιρο, επmεπ mααιmυΙαιε ρυτατ,

υε δοπue εοlοι αι, ιπ Υ ‚„η'5' Γπgιdυι ειυ,
malus, ilιcπυι 'Υ amorc mοιι
a uellem mιhι εσπτ
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ΙΙ,8
Cypassis, wonderbaarlijk creatieve kapster,
— enkel godinnen moest jij hebben als cliënt —
Corinna kan je kunst niet missen, ik nog minder,
na 't steels genieten van je andere talent.
Maar wie verklapte onze liefdesescapades?
Hoe weet mevrouw dat jij met mij geslapen hebt?
Heb ik gebloosd, me blootgegeven of versproken?
Heb ik van ons geheim met één woord maar gerept?
Wel nee, ik heb beweerd dat wie met een slavin vrijt
een grote dwaas is, zonder hersens of moraal.
Toch gold Achilles' hartstocht de slavin Briseïs
en was Cassandra 't liefje van een generaal.
Wat voor Achilles en voor koning Agamemnon
geen schande was, daar schaam ik mij nog minder voor.
Maar toen zij jou met felle ogen woedend aankeek,
kleurden je wangen purperrood van oor tot oor.
Hoeveel koelbloediger, niet dan? was mijn reactie!
Ik zwoer dat ik onschuldig was, in Venus' naam.
Ach Venus, laat die meineed van Uw reine dienaar
door zwoele wind verwaaien naar de Oceaan!
Voor deze vriendendienst ben jij me wel iets schuldig
dat je, Cypassis, kroeskop, 't best in bed vergeldt.
Je spartelt tegen, harteloze, zou niet durven?
Het is genoeg als je één baas tevreden stelt.
En als je domweg weigert, ga ik alles zeggen
van eigen overspel word ik de informant:
hoe vaak ik bij je was en waar dat was — ik meld het
aan je mevrouw, en hoeveel keer, in welke stand.

il
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Uit: `Ars Amandi'
Ouidius
(Vertaling M. d'Hane-Scheltema)
II, 461 e.v.
Als ze goed kwaad is en je ergste vijand lijkt te worden,
doe dan een vredesbod in bed, dat stemt haar zacht.
In bed rust eendracht. Wapens rusten op de grond ernaast en
geloof me, al wat lief is, wordt in bed verwekt.
Vechtende duiven zie je na een poosje snavelzoenen,
hun zoet gekoer is dan alleen nog liefdespraat.
Zo was ook onze wereld eerst een rommelige massa
en sterren, aarde, zee, toonden maar één gelaat,
maar lucht steeg boven aarde uit, land werd omringd door zeevlak
en holle chaos viel in delen uit elkaar.
Het bos kreeg wilde dieren, lucht kreeg vogels als bewoners,
in waterstromen schuilt sindsdien de vissenschaar.
Het mensdom doolde toen nog rond in afgelegen velden,
hun plompe lijven opgevuld met dommekracht;
hun woonplaats was het bos, hun voedsel gras, hun bed van takken,
en heel lang had geen mens met anderen contact,
tot zoete wellust, zegt men, in hun woeste ziel kwam wonen
en man en vrouw zich samen troffen op één plek.
Wat zij dan moesten doen, wisten zij zelf al, zonder meesters:
Venus volbrengt ook zonder kunst haar zoete werk.
m άνε ueutσg cum απ, mdebnur hwm,
m ptt' """""btw' („„ό"' mt'" "n"
Ib" d"p"..w b'b"w" Cοηεοιdη ιε1υ,
"Ib", „„„dt """b", Gr+m mta Ιοεο eιt
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Κε

De Bello Phallíco
(Graffiti, door Drs. P toegeschreven aan
Octavianus: 63 v. C. - 14. n. C.)

DE BELLO PHALLICO
MARCVS ANTONIVS
GRANDILOQVISIMVS
VICTOR IN SPE
GLORIA SVA NVNC
EIACVLATIO
HINC ILLAF LACRIMAE
VANITAS! VAE!

(Vertaling Peter Verstegen)
Fallische oorlog, ach
Marcus Antonius
Hoor hem eens pochen, die
Winnaar in spe
Hij zocht zijn glorie in
Ejaculatievocht
Daarom die tranen nu
IJdelheid! Wee!
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Kees Stip P rijs *

20 november 1986

Op Drs. P

Kees Stip
(ter gelegenheid van zin bekroning met
de Kees Stip-prjs voor Light Verse)
Geen ereprijs, beminde doctorandus
Vituperandus neque superandus,
Eert U afdoende, maar een blij publiek
Erkent Uw kwaliteiten en dat kan dus.

Ne/is Klokkenist
Een onzer nationale schandes
is wel de titel doctorandus,
want die beduidt dat wie hem draagt
nog niet voor doctor is geslaagd.
Fij, wat te denken van een man dus
die P zich noemt èn doctorandus...
De titel èn de naam beknot —
Zoiets onafs, dat schreeuwt om spot!
Doch neen hoor, als een doctorandus
in dit ons vaderland de hand es
slaat aan de lier van 't luchte lied,
dan héérst hij in ons rijksgebied.
Dan slaat de vlam fl ux in de pan, dus
wordt hij beprijsd, de doctorandus.
Of hij 't verdient? Ja, dat betwist
het laatste wel
Nelis Klokkenist.

Envoy
Ach, goede Heinz en grote doctorandus,
er is helaas zoiets als rang en stand, dus
zit ik eerweg in Tilburg, alwaar Geert
van Oorschot thans tot doctor wordt geëerd.
* Op 20 november 1986 werd de Kees Stτρ-pr js (voorheen: Tweede Ronde Ρr js) voor Light Verse voor
de eerste maal uitgereikt, aan Drs Ρ De prijs bestond uit een edeistalen trofeebokaal met lauwerkrans en
inscriptie. Kees Stip tekende voor de inscriptie een erudiet kwatrijn (zie boven). Nelís Klokkenist, die
Heet aanwezig kon zijn (zie Envoy), moest zijn huldigingsvers laten voorlezen Jean Pierre Rawie hield de
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Dankdicht
Ik stond op een trottoir bij een rotonde
En hoorde niet ver achter me, bij monde
Van een verloren Vijftiger: `Verhip!
Zie jij die man daar voor ons? Ja, die blonde
Die wordt eerstdaags een literaire VIP
En om die reden trilt mijn onderlip
Hij krijgt — dat heb ik uit de beste bron — de
De, eh, de, kom, o ja, de Prijs van Stip'

Drs. P

Dit nieuws was pijnlijk als een open wonde
En hij die het vernam riep knorrig: `Nonde...'
Maar hield zich in en zei toen: `Krijg de pip
Die interesse voor light verse — 't is zonde
Vormvast en zinnig als een paperclip
Dat moet het zijn, en smakelijk als kip...
Zo gaat de ware poëzie te gronde
Het is een sluipend gif, die Prijs van Stip'
Zo spraken zij. Maar in dezelfde stonde
Dacht een geneesheer tijdens prik of sonde
Een zoöloog bij 't loeren naar een snip
Een kwijnende actrice op haar sponde —
Dacht menigeen, tehuis of op een trip
En dan vooral (ik zeg 't voor goed begrip)
De lezer, c.q. beboekenbonde:
Dat is nog eens een prijs, die Prijs van Stip!'
O, reisgenoten op dit narrenschip
Voordat ik aañ mijn glaasje feestdrank nip
Wil ik de Muze en De Tweede Ronde
Bedanken voor die gift — de Prijs van Stip
lofrede waaruit een citaat Het is wel vreemd in de wereldliteratuur is vrijwel geen groot dichter aan le
wezen die zich voor zijn gevoel voor humor geneerde Van Catullus tot Eliot, van Villon tot Roland Holst,
bij allen gaat de ernst geenszins ten koste van de scherts Vaak is de scheidslijn trouwens nauwelijks te trekken,
als bij Heine Ιn de Nederlandse literaire achtertuin is het echter af te raden geestig uit de hoek te komen
want heb je eenmaal het odium `humorist opjegeladen, dan kun je naderhand desnoods in Schiedam
verhangen, maar echt serieus neemt menie nooit meer ' Drs P reageerde spontaan met een hartverwarmend
Dankdicht
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Vertaald proza

Vrouwenportret, muurschildering (Pompeii)

Het feest van de lach
(Metamorfosen III)
Apuleius *
(Vertaling Rudi van der Paardt)

`Nog maar juist reed met purperend span Aurora,schuddend met
haar rozenrede arm, de hemel in' of de Nacht gaf mij, ontrukt
aan de veilige slaap, aan de Dag terug. Koortsige hitte beving mij
bij de herinnering aan de gebeurtenis van de avond tevoren.
Mijn benen onder me, mijn handen met verstrengelde vingers om
mijn knieën gevouwen — zo zat ik gehurkt op mijn slaapzak en liet
ik mijn tranen stromen: het forum, de rechtszitting, het vonnis, ja
zelfs de beul zag ik al voor me. `Mij zal wel niet een zo zachtmoedige en welwillende rechter te beurt vallen dat hij mij, met het bloed
van een drievoudige moord besmeurd, met de dood van zo vele burgers bevlekt, onschuldig zou kunnen verklaren? Dit zou dus die
roemvolle reis zijn die de Chaldeër Diοphanes'' mij met zoveel stelligheid had voorspeld!' Telkens wanneer deze gedachten bij mij opkwamen, bejammerde ik mijn lot.
Plotseling werd er op de deur getimmerd, geschreeuw klonk van
buiten! Meteen daarop was het huis vol met magistraten, hun dienaren en mensen van de straat. Onmiddellijk werd ik op bevel van
de magistraten gearresteerd door twee lictoren die aan mij begonnen te sleuren — ik stribbelde hoegenaamd niet tegen. En toen wij
de eerste de beste steeg insloegen, kwam meteen de hele stad achter ons aan. En hoewel ik met mijn hoofd naar beneden, ja, naar
de onderwereld, in ellende verzonken voortliep, zag ik toch vanuit
mijn ooghoeken een wonderbaarlijk schouwspel: onder die duizenden mensen om mij heen was er niemand die er niet in blééf van het
lachen.
* In zijn roman De metamorfosen of De gouden ezel laat de Afrikaan Apuleιus van Madαuros
(125-185) zt~n protagonist Lucius eertellen hoe ń~~ in Hgpata (Thessalie) tot ezel werd en later door de
genade van de godin Isis weer tot mens Ιn het hier vertaalde gedeelte, dat onmiddellijk aan de metamorfosepassage voorafgaat, dient Lucius zich te verantwoorden voor een in dronkenschap begane 'moord' terugkerend van een feestmaal in het huls waar hij logeert — bij Milo, zijn gouw Pamphile en hun lieftallige
dienstmusje Fotis — heeft hij drie 'personen' neergestoken
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Eindelijk hadden wij alle straten gehad en was ik van hoek tot hoek
meegevoerd als een offerdier, waarmee men de dreiging van onheilspellende voortekens tracht af te wenden; men liet mij halt houden bij het forum en het spreekgestoelte. De magistraten namen al
plaats op hun hoge zetels, de stadsomroeper riep al om stilte, toen
plotseling alle aanwezigen, vanwege de grote toeloop en het gevaar
in de knel te komen, éénstemmig eisten, dat zo'n belangrijk proces
in het theater gehouden zou worden. Direct renden de mensen daar
allemaal naar toe en vulden met wonderbaarlijke snelheid de toeschouwersruimten, zelfs de toegangspaden en de buitenmuur waren volgepakt; heel wat mensen hingen tegen een zuil, anderen waren op de standbeelden geklommen, sommigen waren maar half
zichtbaar in vensters en muuropeningen — niemand scheen om zijn
leven te geven, als men dit spectakel maar kon zien. Toen geleidden de stadsdienaren mij als een offerdier over het toneel en zetten
mij midden in de arena neer.
Met luide stem kondigde de omroeper wederom de aanklager aan:
een oudere man stond op. Om zijn spreektijd te bepalen had men
water gedaan in een flesje, als een zeefje geperforeerd, waaruit het
vocht druppelsgewijs kon wegvloeien. Hij sprak de menigte als
volgt toe: 4
`De zaak die hier dient, hoogvereerde stadsgenoten, is niet zonder gewicht: zij betreft eerst en vooral de veiligheid van ons allen;
strengheid is thans met het oog op de toekomst geboden. Des te meer
past het u, als individu en als collectief, ijverig te waken voor de reputatie van onze stad: voorkomt dat een afzichtelijke moordenaar
de slachting van zovele burgers, zo bloedig volvoerd, ongestraft kan
hebben bedreven! Ge moet niet denken dat ik uit persoonlijke vijandschap de teugels van mijn toorn laat vieren: ik sta aan het hoofd
van de nachtelijke bewakingsdienst en tot op de dag van vandaag
heeft niemand, dunkt me, iets aan te merken gehad op mijn taakopvatting. Terzake dan: ik zal u naar waarheid berichten wat er vannacht is voorgevallen.
Toen ik, al na het middernachtelijk uur, met stipte nauwgezetheid alles inspecteerde, waarbij ik van deur tot deur de hele stad
rondging, zag ik die bloeddorstige jongeman daar met getrokken
zwaard moorddadig aan het werk. Drie slachtoffers van zijn woeste
optreden lagen al aan zijn voeten, nog ademend, stuiptrekkend in
een bloedplas. In het besef van zijn afschuwelijke daad ging hij, toen
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hij mij zag, uiteraard meteen op de loop; beschermd door het duister
vluchtte hij een huis binnen en hield zich er de gehele nacht schuil.
Maar de voorzienigheid der goden laat geen schuldige ongestraft!
Voordat hij zich langs slinkse wegen in veiligheid kon brengen, heb
ik hem in alle vroegte opgewacht en voor uw streng en verheven college laten voorgeleiden. Hier hebt gij dus een beklaagde, besmeurd
met het bloed van zovele slachtoffers, op heterdaad betrapt, een
vreemdeling! Velt dus zonder aarzeling uw vonnis over deze man
van buiten onze stad, waar het een misdaad betreft die gij bij een
medeburger streng zou straffen.' Zo, in de allerheftigste bewoordingen, sprak de aanklager — nu zweeg zijn stem. '
En onmiddellijk verzocht de omroeper mij om, als ik hierop iets
wilde antwoorden, het woord te nemen. Op dat moment kon ik niets
anders uitbrengen dan gejammer, niet zo zeer, verdomme, met het
oog op deze jammerlijke aanklacht, als wel door mijn slechte geweten. Maar door goddelijke bijstand kreeg ik toch moed en ik sprak
hierop als volgt: `Ik besef maar al te goed hoe moeilijk het is voor
iemand die van moord beschuldigd wordt, zelfs al spreekt hij de
waarheid en bekent hij zijn daad, om een zo grote menigte van zijn
onschuld te overtuigen — er liggen hier immers drie ontzielde lichamen van uw medeburgers! Maar als ge in uw goedertierenheid mij
enige tijd het oor wilt lenen, kan ik u zonder veel moeite in laten
zien, dat ik niet door eigen schuld nu gevaar loop voor mijn leven,
maar dat ik door de gevolgen van motiveerbaar gewelddadig gedrag
de verdenking van een verschrikkelijke misdaad op mij heb geladen.
Toen ik nogal laat van een maaltijd terugkeerde, in beschonken
toestand — zeker, dat bezwaarlijke feit zal ik niet ontkennen — zag
ik voor de deur van mijn gastheer — ik logeer bij uw goede medeburger Milo — enige boeven van kerels die probeerden binnen te
dringen. Zij waren bezig de scharnieren te forceren en de deur los
te rukken; zij hadden al de sluitbalken, die zeer zorgvuldig bevestigd
waren, losgewrongen en waren nu met elkaar aan het overleggen
hoe de inwoners uit de weg te ruimen. Eén van hen, de energiekste
en krachtigste, hitste de anderen met aansporingen als deze op:
"Vooruit, jongens, met mannenmoed en frisse kracht grijpen we
ze aan in hun slaap. `' Laat elke aarzeling, elke traagheid varen:
laat moordlust met getrokken zwaard rondwaren door het gehele
huis. Wie ligt te slapen, wordt doorstoken; wie tegenstand wil bieden, neergeveld. Pas dan zullen wij heelhuids terugkeren als wij nie-
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mand in huis heelhuids hebben achtergelaten!" Tegen deze schurken, ik beken het, mijne Heren — ik achtte het mijn burgerplicht
en was buitengewoon bezorgd voor mijn gastvrienden en mijzelve
— tegen hen trok ik mijn dolk, die mij vanwege dergelijke gevaren
vergezelde, en probeerde hen af te schrikken en te verjagen. Maar
die barbaarse ellendelingen gingen niet op de vlucht: toen zij mij
met het wapen zagen, boden zij vermetel tegenstand.
Ze stelden zich in slagorde op. Hun aanvoerder zelve stortte zich
meteen met alle kracht op mij, greep me met beide handen bij mijn
haar, trok mij achterover en wilde mij het hoofd inslaan. Terwijl hij
riep om een steen plantte ik mijn dolk met vaste hand in zijn
lichaam: feilloos legde ik hem neer. Een tweede, die zich in mijn
benen had vastgebeten, trof ik daarna met een welgemikte stoot
tussen de schouders en een derde, die blindelings op mij af kwam
rennen, diende ik een dodelijke stoot in de borst toe. Nadat ik zo
de vrede had hersteld en het huis van mijn gastheer én de openbare
veiligheid had verdedigd, geloofde ik niet alleen van straf gevrijwaard te worden, maar zelfs van overheidswege lof en eer te mogen ontvangen. Zelfs niet voor het geringste vergrijp ben ik ooit aangeklaagd. Ik ben in mijn omgeving algemeen gerespecteerd en ik
heb altijd een zuiver geweten gesteld boven al het aardse slijk. Ik
kan dan ook niet inzien waarom ik voor dit geval van noodweer tegenover deze aartsschurken terecht moet staan. Niemand toch kan
aantonen dat er tussen hen en mij persoonlijke vetes hebben bestaan
en dat ik die bandieten überhaupt heb gekend. Laat men dan tenminste iets van buit tonen, terwille waarvan ik zo'n schanddaad zou
kunnen hebben begaan!'
Na deze woorden welden mij de tranen opnieuw naar de ogen.
Ik strekte mijn handen als in gebed uit en smeekte de toehoorders
om genade, waarbij ik met omfloerste stem een beroep deed op hun
humaniteit en naastenliefde. En toen ik dacht dat allen toch wel door
hun betere gevoelens waren meegesleept en door medelijden met
mijn tranen overmand, riep ik de ogen van de Zon en de Gerechtigheid tot getuige en beval ik mijn lot aan de goddelijke Voorzienigheid aan. Ik richtte mijn blik iets hoger en wat zag ik... alle aanwezigen waren slap van het lachen en ook mijn goede gastheer Milo
lag in een stuip. Toen zei ik stil bij mezelf: `Dat is nu ware trouw,
dat is medeleven! Om mijn gastheer te redden, werd ik tot moordenaar en staat mij de doodstraf te wachten. Maar hij, niet tevre-
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den met het mij onthouden van troostrijke bijstand, schatert nog
over mijn ongeluk!'
Ondertussen kwam een vrouw midden door het theater aanlopen,
hevig snikkend, in het zwart gehuld, met een kindje aan de borst.
Achter haar nog een vrouw, een oudere, in weerzinwekkende lompen, eveneens jammerend. Beiden zwaaiden met een olijftak. Zij
bleven staan aan weerszijden van de baar, waarop de lijken van de
slachtoffers onder een mantel lagen, sloegen zich op de borst en riepen steunend en klagend: `Wij hebben toch zeker recht op medelijden en barmhartigheid! Hebt mededogen met deze mannen, zo
onverdiend omgebracht; troost ons in ons verlies van man en kinderen door uw wrekende straf! Komt ten minste de belangen van
deze kleine te hulp, die in zijn prilste jaren onverzorgd achterblijft,
en brengt met het bloed van deze schurk een offer aan uw wetten
en de openbare orde.'
Hierna stond de oudste magistraat op en zei tot het volk het volgende: `Dat deze misdaad een strenge straf vereist, kan zelfs degeen
die haar bedreven heeft niet ontkennen. Maar één zorg blijft ons
nog: de medeplichtigen op te sporen. Het is immers onwaarschijnlijk
dat een man alléén drie sterke kerels om het leven heeft gebracht.
Door foltering dus moet de waarheid aan het licht komen. De slaaf
die hem vergezelde is namelijk ontsnapt, zodat hij zelf geprest moet
worden zijn medeplichtigen te noemen. Pas dan kan onze vrees voor
deze boevenbende worden geëlimineerd.'
Onmiddellijk werden naar Grieks gebruik kooltjes vuur en het folterrad en allerlei andere martelwerktuigen binnengebracht. Mijn
ontzetting groeide, ja verdubbelde zich, omdat het mij zelfs niet vergund was zonder verminking te sterven. Maar die oude vrouw, die
met haar gejammer algemene onrust had verwekt, zei: `Voordat u,
burgers, die boef, die moordenaar van mijn ongelukkige lievelingen aan het kruis nagelt, moet u hun lijken laten onthullen. Door
de aanblik van hun jeugdige gestalte zal uw gerechtvaardigde wraakzucht toenemen en zult u om een straf roepen die bij deze misdaad
past!'
Applaus volgde op deze woorden. Terstond beval de magistraat
mij de lichamen die op de baar lagen eigenhandig te onthullen. Ik
spartelde tegen, ik wilde door deze vertoning niet opnieuw met mijn
daad geconfronteerd worden, maar op ambtelijk bevel dwongen de
lictoren er mij hardhandig toe: zij grepen mijn hand beet, die ik te-
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gen mijn zij had gedrukt, en strekten hem uit in de richting van de
lijken om me mijn ondergang te laten bezegelen. Uiteindelijk bezweek ik voor de overmacht, greep met weerzin de mantel en trok
die weg. Grote goden, wat zag ik daar! Ongelooflijk wat een plotselinge wending van mijn lot! Ik had me al gezien als een personeelslid van de firma 'Proserpina', maar nu verstomde ik doordat
alles heel anders leek. Ik kon en kan nog steeds niet de juiste woorden vinden om deze gewaarwording weer te geven. De drie lijken
bleken namelijk drie opgeblazen zakken, met verschillende gaten
doorboord en, voorzover ik mij het gevecht van de avond tevoren
herinnerde, zaten die daar waar ik de boeven had doorstoken.
Toen breidde het onderdrukte gelach van sommigen zich vrijelijk uit over alle toeschouwers. Sommigen kraaiden van pure pret,
anderen hielden hun handen op de buik, schuddend van de lach.
Vrolijkheid heerste in ieder geval alom, en met een laatste blik in
mijn richting verlieten nu allen het theater. Maar vanaf het ogenblik dat ik de mantel had beetgepakt, stond ik daar koud en versteend, als een van de beelden of zuilen in het theater. Niet eerder
keerde ik uit het dodenrijk weer, dan toen mijn gastheer Milo op
mij afkwam, zijn hand op me legde en mij met zachte drang met zich
meetrok, al stribbelde ik wel tegen — de tranen sprongen weer in
mijn ogen en vaak snikte ik het uit. Hij bracht mij langs stille straatjes, via een omweg, naar zijn huis en probeerde mij in mijn ellende en zenuwen steeds weer te troosten. Toch kon hij mijn boosheid
over het mij aangedane onrecht, die heel diep zat, niet wegmasseren.
Nauwelijks waren we thuis of daar kwamen de magistraten aan,
met hun ambtsketenen behangen, en ook zij probeerden mij met
hun adviezen te kalmeren: `Heer Lucius, wij kennen uw afkomst
en sociale positie; uw roemrijke familie is in de hele provincie een
begrip. Het was dus niet om u te krenken dat wij u als slachtoffer
kozen. U hebt het hier kennelijk heel moeilijk mee, maar laat uw
verdriet nu varen en verdrijf uw benauwenis. De situatie is deze:
elk jaar vieren wij met de hele stad het Feest van de Lach, en altijd
bedenken wij iets nieuws om die populaire god te eren. Nu was u
het middelpunt van het feest; 8 van nu af aan zal de god u overal
vol liefde begeleiden en niet dulden dat het u droef te moede is, maar
steeds zal hij uw voorhoofd verhelderen met rimpelloze blijdschap.
Wat het stadsbestuur betreft, het wil u voor bewezen diensten op
passende wijze bedanken: het heeft besloten u tot ereburger te be-
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noemen en een bronzen standbeeld voor u op te richten.' Hierop
repliceerde ik als volgt: `Aan u, burgers van deze unieke stad, parel van Thessalië, betuig ik dank voor deze eerbewijzen, maar ik
raad u aan standbeelden en dergelijke te reserveren voor mensen van
meer niveau en kwaliteit dan ik te bieden heb.'
Zo probeerde ik beleefd te antwoorden. Ik forceerde mij tot een
glimlach en nam vriendelijk afscheid van de magistraten, die daarop
vertrokken. Opeens kwam een huisknecht binnenhollen, en hij zei:
`Mevrouw uw tante Byrrhena vraagt naar u: zij wijst u erop dat de
maaltijd, waarbij u gisteravond beloofd hebt aanwezig te zijn, aanstonds begint.' Alleen al bij de gedachte aan dat huis van haar werd
ik doodsbang en ik dicteerde de volgende boodschap: `Lieve tante,
hoe gaarne zou ik aan uw uitnodiging gevolg geven! Ik kan zulks
echter niet doen zonder mijn verplichtingen alhier te verzaken. Mijn
gastheer Milo heeft namelijk, zwerend bij de god die deze dag centraal staat, zo op mij ingepraat dat ik beloofd heb vandaag bij hem
te dineren. Ik kom hier onmogelijk onderuit. Laten wij deze eetafspraak dus uitstellen.'
Ik was nog niet uitgesproken toen Milo krachtig de hand op mijn
schouder legde en me meenam naar het dichtstbijzijnde badhuis;
badspullen werden ons op zijn bevel achterna gebracht. Ik probeerde
aller blikken te ontwijken, me niet te storen aan het gelach van passanten dat ik zelf had opgeroepen, en verschool me achter zijn brede
rug. Hoe ik mij gewassen en gedroogd heb, hoe ik weer ben thuisgekomen — van schaamte kan ik mij het niet meer herinneren. Ik
was de kluts helemaal kwijt, doordat aller ogen, knikjes en vingers
in mijn richting gingen. Ik verorberde dan ook snel het karig maal
van Milo, verontschuldigde mij vanwege een hevige hoofdpijn, gevolg van mijn langdurig huilen, en kreeg door dit excuus gelegenheid om vroeg naar bed te gaan. Neerliggend op mijn brits overdacht ik treurig wat er allemaal was gebeurd, totdat eindelijk Fitis, die haar meesteres naar bed had gebracht, verscheen. Zij was
bijna onherkenbaar: geen blij gezicht, geen vrolijk gesnap, maar ernstige rimpels in een somber gezicht. Aarzelend en timide zei ze na
een lange stilte: `Ik moet iets bekennen; fk ben verantwoordelijk voor
de ellende die je vandaag hebt meegemaakt.' Zij haalde een zweep
uit haar kleed tevoorschijn, gaf mij die en zei: `Alsjeblieft, neem die
en straf mij, trouweloze, zo hardvochtig als je kunt. Maar denk in
godsnaam niet dat ik je opzettelijk die angstige uren heb bezorgd.
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Ik kan me niets ergers indenken dan dat jij voor mij zelfs maar het
geringste ongemak moet verduren. Ik zou met mijn bloed willen betalen als ik wist dat ik daarmee voor jou onheil kon voorkomen.
Maar hier was ik de dupe van mijn ongelukkig gesternte: iets dat
ik op bevel in heel ander verband deed, is uitgelopen op ellende voor
jou.
Mijn aangeboren nieuwsgierigheid was gewekt; ik zat te springen om een verklaring van het gebeurde en antwoordde: `Weg met
die gemene, verschrikkelijke zweep! Jij wilt, dat ikje daarmee gesel?! Ik breek hem nog liever in duizend stukken dan dat ik jouw
fluweelzachte, witte huidje ermee aanraak. Maar zeg mij eerlijk: wat
heb je gedaan dat die perverse vrouwe Fortuna heeft aangegrepen
om mij in het ongeluk te storten. Want ik zweer je, lieveling, dat
ik niemand kan geloven, ook jouzelf niet, die beweert dat jij mij opzettelijk zou willen krenken. Bovendien, alleen intenties tellen, de
effecten van het boze Lot kan men niemand aanrekenen.' Na deze
woorden kuste ik innig en onstuimig haar ogen, vochtig en al half
geloken van verlangen.
Ze hervond haar vrolijkheid en zei: `Laat ik toch maar eerst de
deur van de kamer zorgvuldig dicht doen; niemand hoeft te weten
wat wij hier bepraten, dat kan ons in grote problemen brengen!'
Meteen schoof ze de grendels toe en maakte de deurhaak stevig vast.
Toen kwam ze weer bij me, sloeg haar beide armen om mijn nek
en zei, zo zacht als ze kon fluisteren: `Ik zou doodsbang zijn om de
mysteries van dit huis te openbaren en de geheimen van mijn
meesters te onthullen als ik niet zo'n vertrouwen in je had. Je bent
van voorname afkomst, je hebt een grote culturele bagage en je bent
ingewijd in diverse mysteriën: je kent stellig de plicht van geheimhouding. Al wat ik dus toevertrouw aan het heiligdom van je hart,
bewaar dat alsjeblieft in veilige beslotenheid en beloon mijn openhartigheid met hardnekkige zwijgzaamheid. Dat ik dingen die ik als
enige van alle stervelingen weet aan jou bekend maak, komt door
de liefde die mij aan jou bindt. Je zult horen hoe het in dit huis toegaat, leren kennen de wonderbaarlijke geheimen van mijn meesteres, waardoor de schimmen voor haar kruipen, de sterren een andere loop krijgen, de goden zich laten dreigen, de elementen zich
laten gebruiken. `' En nooit maakt zij intensiever gebruik van haar
kunsten dan wanneer zij het oog heeft laten vallen op een knappe
jonge vent — en dat gebeurt haar nogal eens.
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Ook nu is zij weer smoorverliefd, op een beeldschone jongen uit
Boeotië en wendt zij al haar middelen aan om hem te verschalken.
Gisteravond hoorde ik (je gelooft het niet!), dat zij de zon dreigde
te hullen in nevel en eeuwige duisternis als hij niet snel uit de hemel daalde en plaats maakte voor de nacht, om haar in staat te stellen
de lokmiddelen der magie te gebruiken. Deze jongen heeft zij gisteren, toen zij uit het badhuis kwam, bij de kapper zien zitten; zij gaf
mij bevel zijn haren, die afgeknipt her en der op de grond lagen, zonder dat iemand het merkte mee te nemen. Ik was bezig ze stilletjes
te verzamelen, toen de kapper mij betrapte. Nu zijn we toch al in
de hele stad berucht om onze zwarte kunst, dus hij pakte me beet
en beet mij toe: `Kreng! Wil je wel eens ophouden steeds haren van
mijn goede klanten mee te roven! Alsje hiermee doorgaat, zal ikje
meteen aan de magistraten uitleveren.' En ogenblikkelijk stak hij
zijn hand tussen mijn borsten, en haalde woedend de daar verborgen haren te voorschijn. Ik was ontzet; ik ken mijn meesteres maar
al te goed, als het haar tegen zit, gaat ze vreselijk te keer en krijg
ik een enorm pak slaag. Ik dacht al aan vluchten, maar met het oog
op jou verwierp ik dat plan onmiddellijk.
Verslagen ging ik heen; ik zag al voor me dat ik met lege handen
thuis zou komen, maar toen zag ik iemand bezig met het scheren
van geitenellen. Ik wachtte tot hij ze als zakken had opgehangen en
pakte toen wat op de grond liggende haren mee: ze leken precies op
die van de jongen uit Boeotië (hij was ook blond) en ik gaf ze zonder commentaar aan mijn meesteres. In het begin van de nacht,
voordat jij van je diner terugkeerde, ging Pamphile al helemaal in
trance naar haar dakkamertje. Dat ligt aan de andere kant van dit
huis; de wind heeft er vrij spel en het geeft uitzicht op alle windstreken, speciaal het oosten. Ze gaat daar vaak stilletjes naar toe; het
is ook zeer geschikt voor haar toverkunsten. Deze helse werkplek
voorzag zij van de gebruikelijke attributen: allerlei specerijen, metalen plaatjes met onbegrijpelijke tekens, wrakstukken van vergane schepen, ledematen van doden (soms zelfs opgegraven); neuzen,
vingers, galgespijkers met lichaamsresten, opgevangen bloed van
haar eigen slachtoffers en schedels waarin wilde dieren hun tanden
hadden gezet.
Toen sprak zij toverformules uit over een hoop trillende ingewanden en sprenkelde daar successievelijk bronwater, koeiemelk, berghoning en wijn-mede overheen. Daarna wierp zij de door mij ver-
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zamelde haren, verstrengeld en verknoopt, met reukwerk op een kolenvuurtje. Plotseling, door de onweerstaanbare kracht van haar magie en de geleide energie van onzichtbare geesten, namen die geiteichen, waarvan de haren knetterend rookten, menselijke gestalte aan: ze konden ruiken, horen en lopen en gingen daarheen, waar
de geur van brandend haar hen lokte. In plaats van die Boeotier
stonden zij voor de deur te springen om naar binnen te komen. Op
dat ogenblik heb jij, beneveld door wijn en misleid door het dichte
duister van de nacht, dapper je dolk getrokken. Anders dan de waanzinnige Ajax hakte je niet in op een kudde vee, nee, jouw daad was
grootser: je velde drie opgeblazen geitenzakken, zonder vijandelijk
bloed te vergieten. Nu lig je in mijn armen, op je brits, na een moord
op een zakkentrits. 10
Ik moest lachen om dit grapje van Fotis en schertste op mijn beurt:
`Dat was dan mijn eerste heldendaad in een serie van twaalf, als ik
deze drie zakken mag vergelijken met de drievoudige Geryon of de
driekoppige Cerberus, die beiden hun meester moesten erkennen
in Herakles. Maar alsje wilt dat ik je van ganser harte de fout waarmee je me de stuipen op het lijf hebt gejaagd vergeef, vervul dan
mijn grootste wens: geef me gelegenheid je meesteres in vol bedrijf
te zien, wanneer ze de goden aanroept, of nog beter, wanneer ze van
gedaante verandert. Ik zou dolgraag met eigen ogen willen zien hoe
die magie werkt. Trouwens, jij kunt er ook wat van! Dat kan ik duidelijk voelen. Op verleidingspogingen van getrouwde vrouwen ben
ik nooit ingegaan, maar met je glinsterende ogen, blozende wangen, glanzend haar, kusgrage lippen en verrukkelijke boezem houd
jij mij als je slaaf gevangen. Niet dat ik het betreur: ik verlang niet
meer naar huis en haard, niets verkies ik boven een nacht met jou!'
`Hoe graag,' zei ze, `zou ik aan je wens willen voldoen. Maar ze
is erg jaloers en zoekt altijd de eenzaamheid om zonder pottekijkers
haar toverkunst te bedrijven. Goed dan, ik denk niet aan het gevaar
dat ik loop en kom aan je wens tegemoet: ik zal een gunstig moment
afwachten en mijn best doen om het voor elkaar te krijgen. Alleen
dit, wat ik in het begin al zei: bewaar hierover een absoluut stilzwijgen.'
Terwijl we deze dingen bespraken, raakten wij in dubbele zin opgewonden. We gooiden onze kleren uit en bedreven als in bacchantische vervoering de liefde. Toen ik van vermoeidheid niet meer kon,
draaide Fotis mij royaal haar jongenszijde toe voor een kleine toe-
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gift. Eindelijk overdekte de slaap onze matte ogen en hij hield ons
nog in zijn greep, toen de dag allang was aangebroken.
1 Parodie op de in eρτek gebruτkelτjke οmschrιj νιng van het aanbreken van de dag
2 Chaldeers stonden bekend als astrologen, de naam van deze voorspeller betekent zoveel als `die met Zeus'
hulp de toekomst kent'
3 Nogal precieuze omschrwing van de clepsydra, een bj processen gebruzkelzjk 'waterklokje'
4 De toespraak van de aanklager es geheel en forensτsche' stejl (Αρuleτus was zelf jurist,)
5 Aan epische formules herinnerende overgangszin
6 De uitdrukkingen van deze boevenleader worden steeds bloemrijker en bevatten reminescenties aan bekende dichtregels (Ennius, Vergilius)
7 Vredessymbool, volgens antieke grammatici waren de Griekse woorden voor `olijf' (claw) en `medelijden (eiv os) met elkaar verwant
8 De tekst vertoont hier een vrijwel onvertaalbare dubbelzinnigheid auctorem et actorem, zowel regisseur en acteur', als 'schrijver en personage'
9 De taal van Fortes rejst hier tot `grote hoogte', zoals vaker wanneer in de Met de macht der magie wordt
beschreven, het omarmend rr uit de vertaling staat ook in de Latijnse tekst
10 Poging om het vrijwel onvertaalbaregrapje non hoioeicecla, sed utrir irla (gent minsen-, maar zakkendoder') weer te geven

Stilleven, muurschildering (Herculaneum
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schrijft Vergilius zijn Aeneis publiceert Horatius zijn
Ιn een zeer korte periode, van plm 40v Chr tot plm
10 na Chr , politiek gedomineerd door keizer Augustus, oden en debuteren Propertius en Tibullus als dichters van
zijn in verschillende genres literaire werken geschreven lεefdeselegieen Ιη hetzelfde decennium werkt Livius aan
zijn Geschiedenis van de Romeinse republiek lets jonger
die als evenzoveel hoogtepunten van de Latijnse l εtera
tuur gelden Binnen deze periode zijn het met name de is Ovidius, die τη zijn Autobiografie vertelt dat hij de
uren twintig die een grote creativiteit te zien geven Dan genoemde dichters nog heeft gekend

Vertaalde poëzie

Vrouw met lauwerkrans, muurschildering (Pompeii)

Drie C arming
Catullus *
(Vertaling Jean Pierre Razzie)

LXX
Ννιιι se dmn muller meα πυ6ειε malle
quαm mώς πον αι σe Ιυρριreι ιρ+ε ρεπα
dιcιε .scd muber ευριdσ quod dιcιr αmzµ,
m υεπαο ετ εαριdα sεπδυε οροπeε αgυα
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Gen, dat verzekert mijn lief mij voortdurend, gen gaat er
haar boven mij, ook al werd ze door Zeus zelf begeerd.
Dat zegt ze: maar wat een vrouw tot haar minnaar beweert
schrijft men het best in de wind en het vluchtige water.
(Vertaling Peter Verstegen)
LX XXV
Oui m amo quαεe ~d fscmm, for~αsse εequmσ
ves , sed fieπ sevm et mecu~..
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Haat en liefde voel ik, en waarom weet ik niet: het gebeurt me.
't Gaat niet uit van mezelf; 't is iets dat me verscheurt!
CI

Μ? " per gεπευ er mulm ρει ιεqυvεα υeετuι
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(Vertaling W. Hogendoorn)
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Gereisd langs stromen ver en afgelegen wegen,
Broeder, kom ik bij jouw ellendig graf,
Om je als laatste eer de dodengift te geven,
Vruchteloos sprekend tot je stomme as,
Naardien, ach arme broer, het lot dat geeft en neemt,
Jou onrechtvaardig aan mij heeft ontvreemd.
Middelerwijl wat ik naar oud gebruik aan gaven
Als dodenoffer droef hier bij je stel,
Aanvaard dat, gans besproeid met broederlijke tranen,
En broeder, voor altoos, gegroet, vaarwel.
* Catullus (c 84 - c 54 1) Chr ) τs een generatie ouder dan de duhters ult de zg Augusteasche perfide Η j
1s aoornamelυk beroemdgeworden om zijn hefdespoezze, τνααϊIn ZlJfl υerhoudhng met Lesboa met haar hoogteen dieptepunten (nr 58 1) centraal staat Daarnaast schreejC'alul/us nog een aantal langeregedlchten in erudletAlexandrτ~Ρ nse trant (hier neet υertegenwwoordτgd) en koriegedichlen 10 versthIllende versmaten met geesllge,
vaak scabreuze schimpscheuten op mensen uit zijn omgeving Meer von Catullus in Light Verse
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Zes oden
Horatius *
(Vertaling P. H. Schrj υers)
Ι, 5
Welke tengere knaap onder de rozenhaag,
overgoten met geur, poogt in het tuinprieel,
Pyrrha, jou te belagen?
Voor wie vlecht je het blonde haar,
argeloos prachtvertoon? Ach, hij zal al te vaak
tranen storten om trouw, godlijke grilligheid;
zeeën zwart van de stormen
zal hij verbijsterd gadeslaan,
die goedhartig geniet van je vergulde glans,
die jou altijd verliefd, altijd de zijne waant,
onbekend met de draaiwind.
Deerniswekkend is wie zich zont
in jouw stralende schijn. Ik heb de tempelwand
een votiefplaat gewijd, waar ik als drenkeling
al mijn druipnatte kleren
geofferd heb aan de god der zee.
Qnu multa greulιe te ρner ιν rοη
ι " lιgσιdu ωget odb"s
gεαι, pyrrha, sub eνtro+
ιω O&' rebges ømem
„ dίιί, t heu quoιιem fidem
αιmρlε
aιstoαΡque ά θαδιι et υρεη
mgεια sequo
emνιb~turιóleσe,
qυι πυπι 4(rwtur eredulue aures,
semper vacuam, ωøραε amebdem
.-, ueeo
mι~auιee
(el4cu
n, gmbae

q"

αmpυts mtee me tsbuln ewer
σοtινα penes ινdιøι uvιde
eωpeudιeee patevtι
vmtιmevte mans dw

* Van Horatius (65-8 υ C) zin Oden opgenomen, sommige in twee vertalingen, ιn een bewust eenzijdige selectie Politieke gedichten bijvoorbeeld ontbreken geheel Horatius zag als zin grootste cerdienste dat
hij de gecompliceerde metra van oude Griekse lyrici als Sappho en Alcaeus in de Latijnse literatuur had geintroduceerd Het is niet gemakkelijk de formele perfectie van zijn Oden in het origineel geheel naar waarde
te schatten en bona ondoenlijk deze in een vertaling tot haar recht te laten komen
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Ι, 9
Zie je hoe zilverwit zich verheft Soracte's
besneeuwde bergtop, de zwoegende bomenrij
de last niet meer omhoog kan beuren,
hoe de rivieren door kou zijn gestremd?
Verjaag de kilte, vul nog eens rijkelijk
de haard met hout en haal een gulhartige
Sabijnse wijnkruik na vier jaren,
o Thaliarchus, vanuit de kelder.
En voor de rest, de goden bezien het maar.
Is door hun toedoen eenmaal de strijd beslecht
der stormen op het bruisend zeevlak:
stil staan cypressen en oude olmen.
Vraag niet naar morgen wat er gebeuren gaat,
maar boek de dagen die de fortuin je biedt
per stuk als winst en, jong van jaren,
mijd niet de dans en het liefdesspel,
zolang nog niet tot gemelijk grijs je fleur
verbleekt. Zoek nu de pleinen en parken op,
zoek in de nacht het zacht gefluister
tijdens het afgesproken uur,
het vrolijk lachen dat het verborgen liefje
vanuit haar verre schuilhoek verraden zal,
en grijp het pand weg van de vinger
die slechts weifelend weerstand biedt.

π
Ιό. ‚tt "'t. ebt o,.. ηοmανη
moe mei
Sonete oe
σlηe Ιιbοιeπω geωgm
θυωιm aomυtenot emb.

&melee fugue hgm eupee bum
lerg. npmem argo. bmgnίΥ.
deponi. gØmum Sebum,
o Th.i. h., mecum diete
genoot" dιeeι """n', gm σmd

"'unen' eeυω eφυση kn"d"
depηluotu mo '"pon.'"
ωσ vebme .g'O.0100 οøε

qωδ ut futunm orm, fuge quaeceιe, et
que" Foιe do"n'e" aamgw debιt, lνωσ
'dpoon", uσο ddeu emmee
η'",'. puer eegm t" ohαeυ,

do".' ""oto «"'k". .beet
ο σι aempm et emes
ieveegu. nb '"ei'.'. """'t«'
øupeøte nptmtur hem,
et k"""'. pido'"' mtnmo
glutei ρeilω .wo ο6 eogdo
φgσueque denpb m "'"'0,
eut d,g000 mde p"ol0000"
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II, 14
Ach, vluchtig glijden, Postumus, Postumus,
de jaren heen, geen vroomheid vertraagt de komst
van rimpels en de druk der jaren
en het onstuitbare uur van sterven,
neen, zelfs wanneer met driehonderd stieren, vriend,
je elke dag Pluto vermurwen wou,
de tranenloze, die de drievoudige
Geryones, Tityos door sombere
golven vasthoudt, eenmaal door elk van ons,
elk van ons die de gave der aarde voedt,
over te steken met de veerboot
of wij nu koningen zijn of boeren.
Vergeefs mijdt men de bloedige oorlogsgod,
de branding van de bruisende Hadria,
vergeefs beschutten wij ons lichaam
tegen de kwalijke najaarswinden.
Bezoeken moet men het trage waterzwart,
Cocytus' zwerfstroom, en de beruchte drom
van Danaüs' dochters, Sisyphus,
die tot een eeuwig gezwoeg gedoemd is,
verlaten moet men hof, huis en geliefde
vrouw, van deze gekoesterde bomenrij
zullen jou, kortstondige bezitter,
slechts de gehate cypressen volgen.
Erven, drinken zal met meer recht een ander
je honderdmaal vergrendelde erewijn,
hij zal de vloer van drank doordrenken,
die nog te prijzig is voor prelaten.

Εheu fug. , Pαtume, Poetarne,
óbuntm mm uσο pets monco
ruga et mIant ανemee
ed(ent adonuttequn muet'
π treαuu gaotgυυt euut dιeι,
α, Planen m4ιπσυ6ιΙσm
~ Plutoσa tufl&. gm te' emplum
Geryovev T'tyoeqae tflet'
eon
unde, el" „"„"b'.,
q"'O'rq"e terms munen remmur,
aνιπαπαa, eme 'egs
an
pen enmm nolom
(metre cruent" Merte oe'"b».
q". mugm gu'llbte Hedos,
(r at & per autumuα 'σαutem
'orpσbue metuemυe ban""

'ardan &ter Βυσιιπε (e'go'd'
Cooyts εε
ει Denα' gεπω
m("me dαøπ&twque liep'
Iiypbaa AnilIne l.bi'.,
l'nq"e'de te11w et domus αΕ pl.'"'.
hum qus 'il', „bin""
υα nequebaai'
ι praeter mvuea ouproeoe
υ1Ι& brevem dommum eequetur.
ebeumei hers Cani'b. dιgmor

srvet& 'ri"" cbnbuσ ει mero
tιπgυε4 pen'o"e"t"'" συρε6ο,
povιιθoum p""'. ανυ
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O Bandusische bron glanzender dan kristal,
waardig de zoete wijn niet zonder bloemenkrans,
morgen krijg je een bokje
dat door bultige horentjes
pril op de kop tot strijd, liefde is voorbestemd;
vergeefs, immers dit jong, dartelend kuddedier
zal jouw ijskoude water
kleuren met zijn robijnen bloed.
De ziedende Hondsster weet op het wrede uur
jou niet te raken, jij deelt het dwalend vee,
stieren moe van het ploegen,
zoete troost van de koelte toe.
Nu ik de eik verwoord die zich geworteld heeft
boven de holle rots waaruit jouw waterstroom
kletst en klaterend wegspringt,
word jij ook een beroemde bron.

X,t
0 f"!'" Bt"d"t!"", tpId!d'"?'!Q",
d"I" dQ"" merv ποπ sme θσπbυs,
e s dοπθbeπ9 heedo,
t"' frees turgιde „„„„‚b""
"et aeιιerem et p""'I'"dt.I"'&t —
p
(πι
uι µσΙιdrε ιπθιιeι υδι
rubro eιπµυιπα rιιη
lescn ι subolee grcgm

οτ δυη Gmmlιe
te θιgιιπ
vmmt teugere ~ tυ &tg"t .t"'.b't"
re teune
1αα+
praebø cE p"""" vego

t" ""»'It"" t" »„„que t"tt'tt"t
me d't"'tt" ravm „p"""'"" 'I'""""

„„ό" laqueces
lymphαe dnWUVt Eu.e
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▪

(Vertaling Peter Verstegen)

Ι, 4
Winterse starheid wijkt nu de zoelere lentewind gaat waaien,
De vloot die droog stond, wordt in zee getakeld;
't Vee is de stal goed zat en de boer is het zat bij 't vuur te zitten.
De wei is niet meer blinkend wit beijzeld.
Nu leidt de liefdesgodin, de Cytherische, in het hoge maanlicht
De reidans; krachtig stampt de driekwartsmaat van
Nimfen en gratiën; vuurgod Vulcanus is ter inspectie bij zijn
Cyclopen, werkzaam in hun zware smidsen.
Nu is het tijd om je glanzend haar met wat mirtegroen te kransen —
Of bloemen waar 't ontdooide land mee vol staat;
Nu is het tijd voor de offers aan Faunus in schaduwrijke bossen:
Een lam of, als hij liever wil, een bokje.
Overal komt, m'n gezegende Sestius, stampend aan de deur van
Paleis of pover krot, de vale dood langs;
't Leven is kort en verbiedt ons te hopen op iets van langer adem,
Weldra ben jij aan nacht ten prooi en aan de
Mythische schimmen in 't vreugdeloos huis van Pluto; treed daar
binnen,
En jij verspeelt je kans op Bacchus' scepter;
Nooit meer bewonder je tedere Lycidas, die nu elke jongen
In vlam zet, maar ook meisjes straks niet koud laat.

Iv

$"ib"&"" 6ιεmσ gretu πø νεπα et F«""I

4ahu"tqua „‚O"" """h"". mome:
ω "eque um etubdu gaudet ρ"". αι „„t" 'g"'

"eσ pmts asme "Ib'.."" T."'".
mm Cytheu. "hus dumt νem. '""'"I'".,
'""'"'.η"Nymph'. „„I"' d"""t"
"'w" ώ""." q"""' pde, dam g""'". Cydopm
Ν"'..." ld."'. π•ι dθmvv.
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.

"σ d."'»t .ut '"'ώ „da" sput mιpdbe myrto
ot Τ"", "'C"""" q"."" lermt ιoietue
umbraue Fauno dest ιmmulero luau,
υ poest agns "νσ „„h' "„do.
οules' pede ριυραιυm tubnιs
p"II'd. M"" vqao p
ιυnu bstu Smtι,

„„„„‚„ b""'. epem "‚„„„„t moboue Ioug.m, υ
ι„‚„‚ tu psmet „„‚„ I"b"I""q", Meus
σι J'"'". „„„I. P"""'", quo "mul mew,
neo ισgπ. σø srtιeu tube
'‚„„t"""""' Ly"'d"" numbn, q."".k""?..U.
o»" „‚a"" σ ι mοτ „‚g'"" t.p"b""l,
•

Ι, 5
Wat voor jongeling, slank, en in parfum gedrenkt,
Reikt naar jou in een grot, fris op een rozenbed?
Pyrrha, zeg eens voor wie jij
Jouw rood haar in een wrong opsteekt?
Simpel raffinement! Wat zal hij kermen straks
(Trouweloos als jij bent) om zijn gekeerde kans:
Niet begrijpend beziet hij
't Zwarte stormen, de woeste zee.
Wie van jou nu geniet, jij met je gouden haar,
Denkt naïef dat je steeds vrij voor hem blijft, steeds lief.
Hij weet niet hoe de wind kan
Omslaan; wat een tragiek voor wie
Jij nog rimpelloos blinkt; lees op mijn wijtablet
Aan de heilige wand hoe 'k mijn kleren, nog nat,
Aan de machtige Zeegod
Heb gewijd, die mij heeft gered.

Υ

Q". "'h& gmmb. te ρ αr

φΡrΓuaue l'qt.d. urg.t „d"',b"
geew. Py"h&, "b οπιø i
σω fiesem nbgee ømem

smιple: '""'dit".' h." quntιem θdem
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υιgrισ κqυσn mσιυ
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(υυr øιας qwbr

q" "e"

νmρυυ ωιω me υbυµ σιαπ
πχ "di"' υνιdα
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νχtιmυ
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Ι, 9
Je ziet hoe blinkend wit, door de diepe sneeuw,
Soracte zich verheft, hoe het kreunend bos
niet meer de vracht kan torsen, hoe de
bijtende kou de rivieren stremde.
Verdrijf de kou door gul op het vuur nieuw hout
te leggen, wees eens extra royaal, door die
Sabijnse kruik met vier jaar oude
wijn aan te breken, want jij bent gastheer.
Vertrouw de rest nu maar aan de goden toe,
als zij de wind kalmeren waardoor de zee
nu woest tekeer gaat, staan de oude
es en cypres straks weer even roerloos.
Verdiep je niet in wat jou de morgen brengt,
zie elke dag als winst, wat het lot er ook
mee wil, versmaad geen tere liefde
zolang je jong bent, en schuw de dans niet.
Je bent nog fris, nog ver is de somberheid
der ouderdom, zoek nu op het Marsveld of
het plein bij avond zoet gefluister:
denk aan het uur dat je met haar afsprak.
En zoek het vrolijk lachen dat haar verraadt,
waar zij zich schuilhoudt, stil op haar plekje, zoek
dat wat ze van haar arm of grage
vinger laat roven, het pand der liefde.
Ιχ
νιαm ηι .ια ααι mve oenmdmm
σπω
Sorιeι
mΙνκ Iabor.ntu gelυque
eυmmαΡ conαΡutσmt ewιo
ώ &4. [ngu

‚g!" "g" f""
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veutσe κquore fervιdo
deprcehαυhαΡ, uee "ρ"'"'
νee "'Ι!"' ‚g!!'"I". σιπι
guld mt futurum t"'' fuge q"$".'t", et

quern F"" d"'"' ""'q'.' "b"'' "t".

edge, oeo dulcu αΡmeree
'p"'" puer ηeque tu chorus,
deee νυ
t ι ωmtιυ ebut
m
α et"'p".
"'p". 't „'„r
lemmgve eub moe4m αωυεrι
""p"t& „pgt't'tt" h""',
αι letevtu podιtor "'t"""
gutω p"!!" t'!" π6 engulo
p'gt"tq" d"'"pt"' ""r'!"
"ε d'g't" mαle p"t'"."

182

Ι, 25
Niet zo vaak meer gooien beluste minnaars
Stenen, handenvol, naar de dichte luiken,
Niet zo vaak meer word je uit slaap gehouden.
Drempel en deur (die
Vroeger vlot bewoog om het willig hengsel)
Lijken niet te scheiden, je hoort steeds minder:
Slaap je? Laat jij, Lydia, heel de nachtje
Minnaar versmachten?
Als je oud bent, niet meer in tel bent, in een
Kale steeg woont, ween je op jouw beurt ('t is haast
Nieuwe maan, de noordenwind raast) om hanig
Smalende geilaards.
Als in jou het hitsige vuur der liefde
Woedt, als bronst die merries tot razernij brengt
Jou de ingewanden verteert, dan zul je
Vaak genoeg klagen
Dat de jeugd geniet van de jonge klimop
Of het donkergroen van de mirte, maar het
Dorre loof graag wijdt aan de Oostenwind, de
Vriend van de winter.

xxv
Pucιus ιυπeøα q"b'"'t Γσσøιιm
ειιbua erebrιe ιυπσαe protern
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Uit `Tristia'

(Boek IV)
Ovidius
(Vertaling M. d'Hane-Scheltema)

Wie ik geweest ben, ik, de speelse dichter van de liefde —
luister, dan weet u wie u leest, ook na mijn dood:
Sulmo was mijn geboorteplaats, omringd door koele stromen,
zo'n tienmaal negen mijl verwijderd van de Stad.
Daar zag ik dus het levenslicht en vraagt u naar een jaartal:
dat jaar stierven twee consuls in eenzelfde strijd.'
Van ouds behoorde mijn familie tot de ridderklasse,
wat dat ook zegt... Ik was bepaald geen parvenu,
ook niet de oudste zoon: toen ik verscheen, was er een broertje
dat vier kwartalen voor mijn komst geboren was;
onze verjaardag mocht dezelfde Morgenster begroeten
en één dag werd met tweemaal offerkoek gevierd
tijdens de feestweek van de wapendragende Minerva,
en wel de eerste dag met gladiatorenbloed.2
ιlkegoqw Γm, ιεπειυmmlueur αmarυm,
qkg,s,
π,. ειιφ Øιιr
Sulmamιhιφιπαιτι, gεΙιdιcuberrιmuιιυπJιc,
""ί'" η" ''ιια dιαι ,, ‚I' 'J' J"
'ό"" h"'g , . 's' ποπ "' νmpura 's"
avm αιπdιι Γαm ινπιυΙ υνρχ φrι
ιι gυd dκς υτgχα pmανιι νιιυιυιduuι hεπτ
π modo Γοrιυπχ mυneν Gcma εgυει
πκ ηυριιmα ευι, g'"f'«s"'s";
q π6υιαπνgυαιει „„b"'""""
Lunkr ""b"'" '"'"lib'." "W".' 'd"'
. kbm'" ρΤ dunlιb dκι,
h"" εκ "„ k"k""&qωπgχ Μιχινχ,
qs"'lk' p"g'"p""s "s"wltt

m

1. 43 υ. Chr.
2. 20 maart.
* Informatie over Ovidius' leven (43 u. C. -c.17 n C.) is ruimschoots te vinden tn zijn αutοbwgrafie (Tristia
4.10), de eerste autobiografie in dúhtaorm. Zin Amores (zie Light Verse) behoren tot hetzelfde genre als
de elegieén ion Propertius, maar de verschillen zήn opvallend Propertius s erudiet, gepassioneerd en duo ter,
Ouídíus erudiet, onserieus en gemakkelijk leesbaar. De Ars amandi' waaruit eveneens een fragment is opgenomen zn Light Verse, is quasi-didactische poezie over de liefde Misnoegen van Augustus, met wiens
Ethisch Réueil dit wufte leerdicht zich slecht aerdroeg, is een van de redenen geweest waarom Ouidius in
8 na Chr. verbannen werd naar Roemenie, waar hί o.a zijn Tristia schreef Ouidius' bekendste werk
z jn de Metamorfosen, een epos in 15 boeken, waarin alle mythologische verhalen zijn verwerkt waarin
een gedaanteverwisseling voorkomt. Dit omvangrijke gedicht is als een soort heidense bibel een onuítputtehjke bron van inspiratie geweest voor dichters' schilders en beeldhouwers tot in de negentiende eeuw Momenteel werkt M d'Hane Scheltema aan een integrale vertaling van dit werk.
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Wij kregen al van jongsaf lessen en mijn ouders stuurden
ons naar bekende professoren in de stad,
alwaar mijn broer direct geschikt bleek voor 't beroep van rhetor,
voor scherpgewapend woordgevecht en Forumtaal,
maar ik zat al als jongen vaak in veel hogere sferen
en stiekem nam de dichtersmuze mij in dienst.
Dan riep mijn vader: `Wat jij doet is energie verspillen,
Homerus zelf heeft toch ook nooit een cent gehad!'
Die woorden raakten mij. Ik liet de Helicon dus achter
en deed mijn best proza te schrijven, metrumloos,
maar steeds ontstond vanzelf een dichtvorm in gepaste voetmaat
en iedere regel die ik opschreef werd een vers.
Omdat de jaren onderwijl met stille tred vergleden
kregen mijn broer en ik de mannentoga aan,
van onze schouders hing het breedgezoomde kleed met purper
en onze dagbesteding bleef zoals zij was.
Maar toen mijn broer tien jaren van zijn leven had verdubbeld,
stierf hij. Het voelde of ik zelf een beetje stierf...
Daarna kreeg ik de eerste posten passend bij mijn leeftijd,
een tijdje maakte ik deel uit van een driemanschap,
en daarna wachtte de senaat, maar ik koos voor smaller purper,
omdat zo'n zware taak mijn kracht te boven ging:
ik was niet sterk van bouw, miste de aanleg voor hard zwoegen
en voelde niet voor ambitieuze politiek,
en bovendien, de Muzenzusters lokten mij nog altijd
naar hun ontspannen, vaak door mij begeerde rust.
Ik eerde in die jaren onze dichters, ik aanbad ze
en zag poëten stuk voor stuk voor goden aan.
Vaak heeft de oude Macer mij zijn `Vogels' voorgelezen,
zijn leerdicht over slangengif, zijn Kruidenboek;
ρmππυι exεσLmυι κπεπ ευιαgυε ραπmιτ
ιαJ ιπsιgπε υιδιτα6αι
mdι rενdεδαιαδαι ,
Γυπια νειδυπ υιusaJ ermv furs,
α mιhιιαm ρυεmεαεΙαπαταεm ρΙαεσ6υπς
ιπqυε suum ευmm htu.sa ιrahebas upus
αaeςe ραιεr døs assudmm gmd ιπυ:ιΙe semρsαs ?
ΜχυπιdεινυΙΙατιρε reLgms σριs η
m
mmdιεuτ, sus φυe ΗεΙιευπεεεLειυ
scnbcre emρubam9ει6ατπΙυι modu
επιεδιιαd αριυ,
,ρσπs
ει gυodrεmρmbams~crιbere eιsus ιms
ιsσρατ,υΙσδεπsιδυs απι,υ
ιπ6δειιοιΓrαιι,.υmρια mιhψυειυgσστι,
ιπdu~s υrgσe umcns cum Ιαω ρuερυsa εΙαs σ ,
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vaak zat Propertius zijn hartekreten voor te dragen
in onze dichterskring, waar ik hem had ontmoet;
ook Ponticus, epos-poëet, en Bassus met zijn jamben
waren dierbare leden van mijn vriendenclub;
Horatius streelde mijn oren met zijn rijke ritmen,
prachtige oden zong hij bij Romeinse lier;
ik heb Vergilius slechts gezien; mijn vriendschap met Tibullus
kreeg door 't jaloerse levenslot maar weinig kans;
Tibullus volgde Gallus op, Propertius Tibullus,
ik zelf werd na een tijdje nummer vier van hen,
geëerd door jongeren zoals ik ouderen geëerd had
want spoedig werd mijn dichtersmuze goed bekend.
Toen ik voor 't eerst in 't openbaar mijn jeugdgedichten voorlas
had ik me pas één keer geschoren, hooguit twee,
maar mijn Corinna maakte indruk, overal in Rome
werd zij gevierd met die door mij verzonnen naam.
Heel veel heb ik geschreven en wat slecht was naar mijn oordeel
deed ik mijn haard cadeau als leesstof voor het vuur.
Ook heb ik, toen ik werd verbannen, werk verbrand dat gόed was,
verbitterd over mijn bestaan en poëzie.
Ik was nu eenmaal een gevoelsmens, prooi voor Amors pijlen
en opgewonden bij de kleinste kleinigheid
en toch, hoewel 'k zo was, en bij het minste vuur in brand stond,
gaf mijn gedrag nooit verder stof tot roddelpraat.
Ik was nog bijna kind, toen ik al trouwde met een saaie
lastige vrouw; dat huwelijk duurde dan ook kort.
Mijn tweede vrouw was weliswaar een onbesproken dame,
maar zou toch ook niet hecht aan mij verbonden zijn;
de laatste, die mij tot mijn ouderdom trouw is gebleven,
moest vrouw zijn van een echtgenoot in ballingschap!
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Twee kleinzoons kreeg ik, want mijn dochter werd al jong gezegend
met moederschap, alleen niet door eenzelfde man.
Mijn eigen vader had toen al zijn eind bereikt door negen
met nog eens negen lustra te vermeerderen
en 'k heb om hem getreurd zoals hij zelf getreurd zou hebben
over mijn dood; mijn moeders as volgde hem snel...
Maar dat ze beiden vόόr de dag van mijn verbanning stierven
is hun geluk geweest, hun dood kwam niet te vroeg,
en mijn geluk is, dat ze niet mijn ongeluk beleefden
en om hun zoon geen groot verdriet hebben gehad.
Toch, als van doden meer bestaan blijft dan hun naam en toenaam
en als hun ijle schim ontsnapt aan 't dodenvuur,
zeg ik tot mijn gestorven ouders: `Als mijn slechte daden
u daar bereiken op het Forum van de Styx,
weet dan, dat mijn gedwongen vlucht — en heus, ik mag niet liegen —
niet door een misdaad komt, maar door een misverstand.'
Aldus mijn boodschap voor de doden. Nu weer naar mijn lezers
die zo aandachtig luisteren naar mijn levensloop.
Een grijze haardos had zich, toen de betere jaren sleten,
al aangediend en mij het oude haar gekleurd,
en tienmaal had sinds mijn geboorte een Olympisch winnaar
de eerste prijs behaald, laurierkrans op het hoofd,
toen de gekwetste toorn des keizers mij gebood te reizen
naar Tori, links gelegen aan de Zwarte Zee.
Omdat de oorzaak van mijn straf alom overbekend is,
voeg ik hier verder geen verklaring meer aan toe;
waarom weer spreken van 't verraad van personeel, van vrienden?
En dan het weggaan zelf, het viel verschrikkelijk zwaar.
Maar mijn karakter was te trots om voor dit kwaad te knielen
en gaf zich niet gewonnen dankzij eigen kracht,
en niet meer denkend aan mijn vorig, o zo rustig leven
greep ik, onwennig eerst, naar wapens tegen tijd
waarmee 'k te land en zee evenveel rampen heb bevochten
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als dat er sterren tussen nacht- en dagpool zijn.
Want hier, — na lang gezwerf dan toch beland, waar de Sarmaten
en pijldragende Geten elkaars buren zijn,
hier troost ik, ook al schalt hun burenstrijd mij om de oren,
mijn trieste lot met poëzie, zoveel ik kan.
En ook al is hier niemand die mijn verzen aan wil horen,
toch breng ik zo mijn dag door en misleid de tijd.
Daarom, omdat ik leef en zware moeilijkheden aankan
en dit mistroostig daglicht mij nog niet benauwt,
ben ik mijn Muze dankbaar: zij komt steeds weer met vertroosting,
zij geeft mijn onrust rust, zij is mijn trouwe arts,
mijn leidsvrouw, mijn vriendin; zij voert mij mee, weg van de Donau
en biedt mij 'n zetel midden op de Helicon;
zij gaf mij zelfs al bij mijn leven — en dat is vrij zeldzaam! —
verheven roem, zoals vaak opklinkt ná de dood;
en nooit heeft Afgunst, die de werkelijkheid kleineert, haar scherpe
jaloerse tanden in mijn poëzie gezet,
want al mijn levensdagen — toch een tijd van grote dichters —
is geen kwaadaardig woord gezegd over mijn werk.
Ik mag dan opzien tegen velen, maar word zelf niet lager
dan hen geschat; de hele wereld leest mij graag.
Welaan dan, als voorspellingen van zangers waarheid zingen,
zal ik, al sterf ik wel, niet echt begraven zijn
en of ik deze roem nu dank aan dichttalent of goodwill,
de meest verdiende dank geldt, lieve lezer, u!
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Dromen *
Petronius
(Vertaling Frans van Duoren)
(Somnia, quae mentes ludunt vulitantibus umbris)
Dromen, die mensen misleiden met beelden die aan komen waaien,
zijn niet afkomstig uit heilige tempels of hemelse sferen
maar uit de geest van de mens. Want wanneer de bedwelmende
nachtrust
't slapende lichaam beheerst en de geest zich ontdoet van zijn zorgen,
dan beleeft ieder in 't donker opnieuw wat in 't licht al gebeurd is.
Iemand die steden met oorlog bestookt en met vlammen vernietigt,
droomt van vijandige wapens. van vluchtende troepen, van vorsten
die in de strijd zijn gedood, en van velden met bloed overgoten.
Zij die gewoon zijn een zaak te bepleiten, zien bang in hun dromen
wetboek en rechtbank en forum en mensen die dringen en dreigen.
Vrekken die schatten begraven ontdekken dat alles ontvreemd is.
Jagers met honden doorzwoegen de wouden. En zeelui in doodsangst
klampen zich vast aan hun schip, dat vergaat in de kolkende golven.
Hoeren en vrouwen die vreemdgaan verlangen wanhopig naar liefde.
Ja, zelfs ook honden zien slapend nog sporen van herten en hazen.
Tot in 't holst van de nacht wordt de geest door ellende geteisterd.
Saiiiaia, qoae mentes "fiait aalilaalibaa iimbri,
ση delubre driiia "ra ab aalflrrg πυmιπe mκtun!,
lad albi q'asipir fail ham com praairalaaapiaaa
urgrt membra filias ¢1 mevs αιπε guidare "dii,
6 quiequid Wee fail, laurIna agil Oppida bello
pii quell! ε! flicamia miaaraadaa eruit urbes,
tela uιdet
ralaque anice et luliana regali'
πlηυε cauad"clne perfusa aaiiguiuue "taigas
ρυι ceuses orare so1¢σ!, legeeque forumque
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ραυιd ι ernaast ιηαlυeυm charte tnbunal
Cliadil tasnus apes αeιae mque υ σιι eυυ,
vetar sallas ε νιbυs qu etιt, rapii
α
sul premul cuerear peruhunus παυιtα puppem,
scrlbil arafani meretrιx, dat adullara mυιιυs,
1b let "arie 'a αοκνισ IspIda usetigla letretl
Ifl ηοcbe epallum ‚aαιorum uulνere diaraal
et

* Pel rοnί υ ( t 66 n C) werd na een gelaagde polltzeke carruère door keizer Nero τn zujn υruendenkrznξ
opgenomen, waar huj gold als aulorutezi op het gebied van νeΨjndegenιet ιngen, elegantiae arbiter Later viel Petronius τ n ongenade en pleegde zelfmoord op suρerueure weze, zoals beschreven τn l acτlus' Annalen (16 18-19) Zijn schelmenroman Satyrica is un vermunkle staat overgeleverd De fragmenten zijn
nog wel zo substantueel dat we de u ntruge υαn de roman kunnen volgen Εr bestaat een Nederlandse vertahng υαn Petronius door A D Leeman
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Zeven elegieën
Propertius
(Vertaling Rudi van der Paardt)
Ι, 7
Terwijl jij, Ponticus, zingt van Cadmeïsch Thebe
En van geweld, als droef gevolg van broederstrijd,
Waarbij je, God nog toe, Homerus naar de kroon steekt
(Ik hoop maar dat het Lot niet jouw succes benijdt),
Ben ik, gewoontedier, weer met de liefde bezig:
Ik wil het koude hart vermurwen van mijn lief.
Geen kleine slaaf van taal ben ik, maar knecht van Amor,
En ik weet me geen raad met 's werelds ongerief.
Mijn leven slijt ik zo, men kent mij ook niet anders,
Ik wil slechts roem die 'k met het liefdeslied vergaar.
Mijn lof zij: `Slechts aan hem gaf zich een dichteresje,
Hij kreeg op de koop toe die nukkigheid van haar!'
Minnaars ná mij, maar ook versmaad, moeten mij lezen,
Die kunnen hopelijk wat leren van mijn smart.
Als ooit de Liefdesgod jou met zijn pijl zou treffen
(Ach, trof hij, Ponticus, toch anderen in 't hart),
Dan geef je wenend toe: `Zo'n werk als de Thebaïs,
Dat is, met kamp en al, iets slaps, zonder formaat.'
En dan kies jij vergeefs voor verzen over liefde:
Er komt niets uit, je dienst aan Amor is te laat.
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* De lτefdeselegιeen can Properizus (c 50 - c 15 υ Chr ) zyn moezIijk toegankelηk Dat ίτgt allereerst aan
het frequente gebruik υαn mythologische uergeIykingen, uiaarbzj de dτchteτ in Alexandrηnse tranijufst de
mznder bekende mythen kiesi Verder is de gedachtengang bznnen de afzonderlijke elegieen vaak moeilijk te
volgen, omdat Propertius noga[ associalief te werk gaat en abrupte overgangen επ zijn gedichten niet schuwt
Elegi e 1 3 is wel zijn bekendste gedicht Goethe heeft het nagevolgd in `Der Besuch' De elegieen 1.7 en
1.9 zijn gericht aan zijn vriend Ponticus, een episch dichter' die van Propertius de waarschuwi ng krijgt
met neer te zi en op lτefdespoezτe en ni el geringschatlend te spreken over de lτefde zelf Met het duif-orakel
τη 1 9 wordt het orakel van Dodona bedoeld, waarvan de priesteressen 'dui ven 'genoemd werden Μιmneτmus (7e eeuw υ Chr ) is de eerste dichter υαn lτefdeselegεeen
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Al schrijf ik geen epiek, toch zul je mij waarderen,
Zelfs meer dan dichters die echte Romeinen zijn.
Straks aan mijn graf zal geen verliefd man kunnen zwijgen:
`Hier rust jij, dichtersvorst van onze liefdespijn.'
Versmaad mijn verzen niet, van eigen kunnen vol,
Komt liefde laat, dan eist ze des te zwaarder tol.
me οο humdem muιbειe υερε ραum,
egο Ιι
οmιυ
ο ριιεΓειαε ιπgεmπ,

χρul~rο
«υροπ
π 'Αιdοπµ πm[ιιεmαgπε σραπcιυεη '
nι Γατ[
uepe υc.ι[αmαgπο Γαeποπτιαιdυτ Amoru

Ι, 9
Ik zei het toch: jou treft nog eens de pijl van Amor,
Spotter, dat zal het eind zijn van jouw trotse taal;
En zie, je ligt temeer, een smekeling bij haar die,
Pas nog slavin, nu heerst gelijk een generaal.
In liefde evenaar ik zelfs het duif-orakel,
Van elk die Amor temt, voorspel ik je de naam.
Door tranen en verdriet ben ik gewoon ervaren,
Was ik maar niet verliefd, al kost me dat mijn faam!
Wat helpt het jou nu nog een epos te volbrengen,
Te wenen om geweld onder Amphions muur?
Mimnermus' vers baat meer bij liefde dan Homerus,
De god der liefde heeft niets op met oorlogsvuur.
Kom, stop nu alsjeblieft met al die droeve dingen,
Schrijf maar eens een gedicht dat elke vrouw behaagt.
En als ze je niet moet? Je lijkt waarachtig iemand
Die midden in de stroom — de dwaas! — om water vraagt.
Je bent nog niet wasbleek, het ware vuur ontbreekt nog,
Dit is pas het begin van 't leed dat je straks smaakt;
Dan zul je liever nog Armeense tijgers naderen,
Ervaren 't helse rad waarop je wordt gebraakt,
Dan steeds opnieuw de pijn van Amors pijl te voelen,
Steeds toe te geven, wat je driftig lief ook vraagt.
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ι,

Die godenknaap gaf jou 't idee te kunnen vliegen,
Maar trekt hij aan het touw, dan stort je prompt omlaag.
Dat ze gewillig is, dat moet jou niet misleiden,
Is ze van jou alleen: te scherper is de pijn;
Alleen op haar mag jij dan nog je ogen richten,
Alleen voor liefde mag je dan nog wakker zijn.
Je voelt de liefdesgod pas als je diep gewond bent:
Ontvlucht dus hoe dan ook het lokkend lispelwoord.
Daartegen blijken eik en steen zelfs niet bestendig,
Laat staan een ziel zo zwak als jij, zo snel bekoord.
Als je nog wat fatsoen bezit, biecht snel je zonde:
Je liefde uiten blijkt vaak het verlossend woord.
σιqυα m 4ει1υ α ρrσeε u n έ$,
πυυυs Am
αlrerηα ρεετseιιι υ1<ιmιηυ
π<ε ε d<ειρυς quοd π τ+ υ ιø ραι ι
αε rιυτιllα sυδις Ρ@'"", q ua ιυα σι,
qu ιppe υδι ποπ Ιιεcαι υαευοα seducere αellσs~
ε mgιlare αl ια nomme cedαt Α '
q υι ποπ απιc ριιe ι, dοπeε mαπυ+ι[ιιgη οττι
qυιτq υιτ e; „„du" luge bl"'d,""'
ΙΙ" et ,lttts ee ροssιπ[ cedere quercu+,
nedum ιυ ρευι, ιριιι[υι υκ Ιευυ
quue, +ι pudor ας q "'p""ttt!tt&t't' f'""
dκει< q uo ρ"rw ν<ρε ιπ .mo re Ieuat

(Vertaling Karel van Eerd)
II, 14
Agamemnon was minder verheugd over de behaalde zege,
toen Troje's macht en rijkdom viel;
Odysseus minder blij na 't voltooien van zijn zwerftocht,
toen hij landde op de kust van dierbaar Ithaka;
Elektra minder, toen zij Orestes in leven zag, wiens asurn
zogenaamd zij in tranen omarmd had — haar broer!
Ariadne minder, toen zij Theseus ongedeerd zag, nadat hij
door de draad geleid de weg uit het Labyrint vond,
dan ik afgelopen nacht aan plezier vergaard heb:
komt er nog eens zo een, dan ontkom ik aan de dood!
Ν",, ι' D'td"tt" g"tt"" Α 'J

ιrmmρho εις
caderena magna" Lιomedontu op",
"[ο ιι" υι Ν1 ,
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•

Zo lang ik als een schuwe hond liep te bedelen,
gaf men minder voor mij dan voor een lekke emmer,
maar nu zit zij me niet meer dwars met haar gemeen dédain,
nu kan zij wat ik wil niet kalmpjes negeren.
Ach, had het maar niet zo lang geduurd eer ik te weten kwam
waar het op staat! Nu zijn het pillen voorbij het graf.
Niets zag ik, terwijl ik het lichtend pad zό kon betreden:
jawel, in liefde's gekte is iedereen stekeblind.
Dit was, merkte ik, 't beter recept: trots doen als minnaar!
Die gisteren nee zei, geeft dan vandaag nog toe.
Vergeefs klopten anderen aan en riepen om Mevrouw,
maar dat meisje lag kalmpjes naast mij op één kussen.
Deze overwinning is mij meer waard dan een op de Perzen:
wapenbuit, prinsenslaven, zegekar wordt dit voor mij.
Een rijke gift hang ik, Afrodite, aan een zuil voor uw tempel
en bij mijn naamopschrift voeg ik nog deze regels:
VOOR UW HEILIGDOM, GODIN, OFFER IK, PROPERTIUS, U DIT
WAPENKLEED: EEN LIEFDESNACHT LANG WAS IK WELKOM.

Mag ik van jou nu, lieveling, mijn schip veilig meren,
of zinkt het zwaarbevracht in 't zicht van de haven?
Nee, mocht ik iets misdoen, waardoor jij me niet meer mag,
dan ligt, zweer ik, mijn lijk voor jouw stoep!
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Geluk, geluk! Zo'n stralende nacht! En jij dan,
heerlijk bed, mijn liefdesparadijs!
Lange verhalen dat we houden, zo lang het licht nog brandt;
en toen de lamp was weggehaald, een vechtpartij!
Het ene moment worstelde zij met me, borsten ontbloot;
af en toe trok ze 't hemd ervoor, om te rekken.
Vielen mijn ogen dicht van de slaap, dan opende zij ze
met die mond van haar: `Uitgeteld, luilak?'
Steeds een andere houdgreep voor onze omhelzing! Eindeloos
draalden mijn kussen op die lippen van jou!
Het is niet fijn in den blinde tastend eros te verdoen:
het oog, moet je weten, is bij liefde de gids.
Paris werd, naar verluidt, verliefd op Helena's naaktheid,
toen zij tevoorschijn kwam uit Menelaos' slaapvertrek;
naakt was ook, heet het, Endymion, toen hij Apollo's zuster
verraste, en naakt zij, toen hij met haar sliep.
Als jij nu, koppig van zin, te bed in je kleren blijft,
scheurt er kleding, en ervaar je mijn handen;
erger nog, als mijn boosheid me nog verder doet gaan,
laat jij straks Mama een paar beurse armen zien.
Jij hebt nog geen slappe memmen, die je de sport beletten:
dat is de zorg van een met gêne dat ze al een kind heeft.
Zo lang het ons is gegund, verzadigen we 't oog in liefde:
eens komt de lange nacht, dat het daglicht uitblijft.
Als jij nu maar ons tweeën zo hecht aaneen wilde ketenen,
dat er nooit een dag zou komen die ons los zou maken!
Neem een voorbeeld aan de liefdesband van de duiven,
doffer en vrouwtje, één trouw koppel.
Of er een grens is aan liefde's hartstocht? Domme vraag:
de ware liefde weet niet van enige beperking.
xv
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't Zal eerder zo zijn dat men tarwe oogst uit haver,
dat de zon een zwart span paarden ment,
dat rivieren hun water terug naar de bron gaan manen,
dat er vis leeft zonder water in een droge zee,
dan dat ik mijn verliefdheid naar elders kan overdragen:
van haar blijf ik heel mijn leven, na mijn dood van haar.
Gunt zij mij nu af en toe dergelijke nachten,
dan wordt één levensjaar de eeuwigheid;
en schenkt ze mij er veel, dan ontkom ik daarmee aan de dood:
één zo'n nacht, en iedereen kan een god zijn!
Als alle mensen nu eens zo hun leven wilden leiden,
lekker niets doen onder invloed van veel wijn,
dan bestond er geen moordend staal en geen oorlogsvloot,
dan spoelde niet uit Actiums zee Romeins gebeente aan,
dan zou niet, zo vaak belaagd door zege op eigen burgers,
Rome het moe zijn in zak en as te gaan.
Hiervoor heeft straks terecht het nageslacht woorden van lof;
het was niet ons glas wijn dat de goden heeft gekwetst.
Laat jij, zo lang het licht, 's levens winst niet schieten!
Al geef je me al je kussen, dan nog zijn dat er weinig.
Zoals nu de verdorde kransen hun bloemblaadjes lieten vallen,
die je hier boven op alle kommen ziet drijven,
zo zal voor ons, nu trots vervuld van de adem der liefde,
de dag van morgen wellicht het slot zijn van 't bestaan.
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(Vertaling J. P. Guépin)
ΙΙ, 29b
't Was ochtend en ik was gaan kijken, heel toevallig,
of Cynthia alleen sliep. Ja, ze sliep alleen.
Ik stond versteld, want nooit zag ik haar zo bevallig.
Niet eens toen zij voor mij in 't rood gekleed verscheen,
van plan om Vesta voor een droom, die angstig maakte,
om hulp te bidden: dat ons beí geen kwaad geschied!
Nog mooier was ze toen ze uit de slaap ontwaakte,
ach wat vermag op zich de pure schoonheid niet!
`Waarom,' zei ze, `zo vroeg, soms om mij te bespieden?
Of denk je dat ik net zo slecht als jij ben, man?
Zo maklijk ben ik niet, één mag mij alles bieden,
of jij, of minder vals een vriend, als 't even kan.
En het beslapen bed toont je geen diepe sporen,
geen indruk dat er meer dan één in heeft gewoeld.
Kijk maar, of ook, je kunt het aan mijn adem horen,
want 't is bekend dat het gehijg op echtbreuk doelt.'
Zo sprak ze, duwde weg mijn kus die ze niet bliefde;
sprong op en stond, met los de slippers aan haar voet.
Ik sta voor gek, hoeder van heiligende liefde;
sindsdien is er geen nacht die mij de slaap verzoet.
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III, 24
Vals is het vrouw, dat vast vertrouwen op uw schoonheid;
het was mijn blik waardoor u trots geworden bent.
Mijn liefde treft de schuld als gij aan lof gewoon zijt,
het spijt me, door mijn vers alleen werd u bekend.
Steeds anders prees ik u in wisselende zangen,
mijn liefde vond in u iets wat ge nimmer waart:
uw blos heb ik te vaak door `Dageraad' vervangen,
het was gekochte rouge en nog geen regel waard.
Geen vaderlijke raad van vrienden kon mij remmen,
geen heks kon deze waan afwassen met de zee.
Ik hoef nu door geen dwang van vuur of zwaard bekennen,
de waarheid zeg ik vrij, na schipbreuk, op de ree:
ik ziedde in de gloed van Venus' wilde oven,
mijn handen waren mij gebonden op de rug.
Nu is mijn schip bekranst de haven in gestoven,
de bank voorbij, uit is het anker, ik ben terug!
Herademing nu ik vermoeid van wilde baren
mijn wonden helen zie, ik ben een ander mens.
Gezond Verstand, ik wijd mijn dienst aan uw altaren,
want Jupiter was doof en gaf niet om mijn wens.
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III, 25
Gelachen werd er aan de tafels bij het eten,
en ieder, ongestraft, dreef daar de spot met mij.
Ik hield het vijf jaar vol uw trouwe vriend te heten,
bijt op uw nagels nu, beklaag mijn trouw nu vrij.
Geen tranen roeren mij: zo kwam ik in uw kerker,
uit arglist, Cynthia, werd steeds door u geweend.
Ik ween bij 't afscheid, maar belediging is sterker,
het juk verdraagt ge niet, uw trouw is niet gemeend.
Vaarwel dan, drempel, nog in tranen om mijn kwijnen,
en deur, hoe wreed ook, nooit gebroken evenwel.
De ouderdom, hoe ook verborgen, zal u pijnen,
en onheilspellend komt de rimpel op uw vel.
Dan wilt ge van uw kruin de witte haren rukken,
ah! rimpels lachen u dan in de spiegel uit!
Verstoten op uw beurt verdraagt ge iemands nukken,
een oude vrouw heeft spijt van wat ze heeft verbruid.
Nu kunt ge hier in dicht deze vervloeking lezen:
`Uw schoonheid gaat teloor, leer dat moment te vrezen!'
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De verzen
Sulpicia *
(Vertaling Paul Claes)

Tandem verni amor, qualem taxasse pudon
Quarr uudssse ahem sir mdu Lanen magre.
Euoento niais ilium Cytisessu Camais
Adsulat io nostrum deposurque canoni.
S Essoluu pmmusa Venus: mn gaudir narret,
Dicetue tiquis ποπ hahmsse sun.
Non ego signets quicquam mandare tabeWs,
Νε legaidnemoquam meus arate, velu»,
Sed peccasse ιυνας νο1Νs cnnponrrr (amar
ιο Turdet. cum digno digna fuisse fame.

1

Tenslotte kwam de liefde toch, al zou haar aard
beter verborgen worden dan geopenbaard.
De mingodin was door mijn liedjes zo ontroerd
dat zij die man recht in mijn armen heeft gevoerd.
Venus heeft mij verhoord: mijn vreugde mag bekend
worden gemaakt door wie die zelf nooit heeft gekend.
Ik wil mijn brieven niet verzegelen, zodat
geen ander ze zou kunnen lezen vόόr mijn schat.
Mijn misstap spijt me niet, komedie spelen stoort
me wel. Ik was hem waard en hij mij, zeg het voort!

Invuusnatulisadest, qui tute mοιετΝ
Ει sme Ceuntho κΡmsu ageudus ceO.
Dol nias urqcrd esa λ αη villa su apte puellae
Arque Areetinu frigidot arms ugru ?
s lam, mrιum Messalla mm seudiosr, quiescau,
Heu tempesnvae, smite penpanque, νιαε I
Hic uumum sensusque meus abducn eelinquo,
Arbitrio qnamvis ποπ mit esse meo.

2

Stomme verjaardag op een somber buitengoed
die ik ver van Cerinthus treurig vieren moet!
Leve de stad! Een hoeve ligt een meisje niet,
en ook geen kille beek in Arretijns gebied.
Messalla, zet je zorgen voor me aan de kant,
jouw uitstapjes, oom, zijn vaak oninteressant.
Jij voert me weg, ik blijf met hart en zinnen hier,
ook al verbied je mij nog zo alle plezier!
Sulpicia (eerste eeuw u C ), de enige vrouw uit de Romeinse oudheld van wτegedτ chten zyn bewaard
Naar Romeinse gewoonte werd dit meiske uit de upperclassgenoemd naar haar vader Servius Sulpicius Na
zijn dood werd zij opgevoed door haar oom Marcus Valerius Messalla, de patroon van een groep dichters
Zes kortegedichien beschrijven haar verhouding met de jongeman 'Cerinthus (misschien Tibullus vriend
Cornutus) Zij zijn opgenomen in het Corpus Tibullianum (ed J Postgate, Oxford 1915) (P C)
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Wist je 't? Geen uitstap maakt je meisje nog bevreesd:
ze mag in Rome zijn op haar verjaardagsfeest.
Wij zullen samen zijn bij die gebeurtenis
die onverwacht nu ook voor jou gekomen is!
Scia ιιeε ex animo sublamm reiste podar
Natali Romae am licei esse suo
Omnibus Ile dies fobie natalie agarur,
Qm ncc opmann flanc ribi forte venir

4

Mooi dat je tegenover mij je dit nu al
veroorlooft, zo loop ik niet domweg in de val!
Loop jij die plompe lichtekooi maar liever na
dan 't dochtertje van Servius, Sulpicia.
Het is mijn vrienden helemaal niet naar de zin
dat ik moet wijken voor zo'n bedvriendin.
5

s

Gramm est, secums multar quid am ribi dime
Permiois, sabiru ne male inepta αααm.
Sir riSe eues sogne pinne prasumque quasdlo
Sconum quam Servi lIlia Salpican.
Sουιση snor pro nubi, qnibus ills dοlοει esr.
Ne cedar ignoro, minimi cause, rom

Cerinthus, krijgt je meisje geen genegenheid
nu haar door koorts gekwelde lichaam zoveel lijdt?
Ik heb niet eens de hoop om ooit mijn ziekte door
te komen als ik niet jouw medeleven hoor.
Mijn ziekte door te komen? Wat heb ik daaraan
als jij met een kil hart mijn lijden kunt doorstaan?
s

6

Esme nbj, Ceund se, urne pianura pudiu,
Quod men nunc vexat corpuea fessa calve ι
Α ego non slter tensa s evincere morbos
Optanim, quam re si quoque celle pusem
Ar motu quid prime murbus evincere, si m
Νοsεrι pom lento peotnre frene mala ι

Ik wíl niet langer zulke vurige liefde, schat,
als jij een week of wat geleden voor me had,
indien ik in mijn hele jeugd een stommiteit
begaan heb die me nu, ik geef het toe, meer spijt
dan dat ik jou liet gaan de afgelopen nacht
om te verbergen hoe ik naar jou had gesmacht.
Ne nbi aim, mm lux, argue am fervida cuts
An vadene pansus ante fwsse dies,
5ι gιucquun tote tovnist stilnu inventa,
Cris me firene pacnanmssemagis,
s "estema quem te solom quod notte eeLgm,
Ardorem topien disaimalaer meum.
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