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Voorwoord
Met dit Lentenummer begint een reeks van zeven Doodzondenummers die wij, met de frequentie van elk jaar één, in alfabetische volgorde hopen uit te brengen. Onze eerste doodzonde is
lnvidia, de afgunst (nijd, naijver, ijverzucht, kif(t)), maar wij hebben
het begrip uitgebreid met jaloezie, omdat de termen door elkaar
worden gebruikt, al is er een verschil: Het gebod 'Gij zult niet begeren uws naasten vrouw,' verbiedt de afgunst, maar de naaste die
bang is dat iemand zijn vrouw begeert, lijdt aan jaloezie. Jaloezie
en afgunst zijn beide kinderen van gekrenkte eigenliefde: afgunst is
beschamend voor wie benijdt, maar kan vleiend zijn voor wie
wordt benijd; jaloezie is een aandoening die door de zieke normaal
wordt gevonden.
Dit kaleidoskopische thema heeft tweeëntwintig medewerkers
van ons blad geïnspireerd tot een bijdrage aan Nederlands proza,
Nederlandse poëzie of Light Verse, en een onvermoed scala aan finesses
van afgunst en jaloezie komt erin tot uiting. Vertalingen uit het
Deens, Duits, Engels, Frans, Hebreeuws, Italiaans, Latijn, Pools,
Russisch, Spaans en Zweeds vullen de overige rubrieken. De oude
klassieken zijn vertegenwoordigd met Propertius, de moderne klassieken met Dante en Milton, Vega, Donne, Gongora,Voltaire,
Poesjkin en Hazlitt. Graag attenderen wij onze lezers speciaal op
twee jonge Nederlandse dichters: Alexander Smarius die voor het
eerst sinds lange tijd in Nederland Latijnse poëzie schrijft, zodat
J.P. Guépin hem vertaalt, en Meindert Burger die met zijn 'sonnettenkroon' een perfect specimen van rederijkerij heeft geleverd,
zoals in de Nederlandse letteren niet meer is vertoond sinds de
dagen van Matthijs de Casteleyn.
Redactie

Nederlands proza

Zijn broer
Jean-Paul Franssens
Er woont in mijn Spaanse dorpssteeg een gekkin. Een heks die ook
's nachts in de weer is. Ze is niet ouder dan dertig jaar, maar je
moet uit haar buurt blijven, want ze slingert je de ene verwensing
na de andere toe. Ze gooit met stenen. Ik ben doodsbang. Als ik
haar zie, loop ik om. Ze komt ook wel eens beneden in het dorp,
ze kennen haar. Ze zeggen dat ze gevaarlijk is. Ik mag haar vooral
niet aankijken. Maar er brandt hier in dit vervloekte nest immers
amper licht. Kun je je voorstellen als je halfdronken door een steeg
loopt en dat mens springt voor je voeten, krijsend en wel? Niemand die je gelooft als je het vertelt. Ik ben voor haar een keer op
de vlucht geslagen. Naar het dal beneden het dorp waar ik veel
wandel om mijn eenzaamheid weg te lopen. Maar 's nachts ken ik
daar de weg niet. Er hing een stuk maan boven mijn kop maar er
kwamen wolken opzetten. Ik zag amper waar ik liep. Maar ik
hoorde dat monster in mijn buurt. Dat kwam steeds dichterbij. Ik
ben veel te log en te zwaar. Ik kan amper een stukje berg oplopen.
Ja, op mijn gemak. Bij een wandeling overdag maar met een gek
wijf dat je elk ogenblik in een spelonk zal kwakken of van een rots
naar beneden kan gooien, daar ben ik hoegenaamd niet op gebouwd. Ga daar maar eens aan staan. Op een gegeven moment
kon ik niet meer. Ik had van vrees en schrik geen enkele macht
meer over mijn voeten en benen. Verstard van angst, zoals dat
heet.
Daar kwam mijn maan weer tevoorschijn. Zij liep boven me. Ik
keek natuurlijk niet. Ik hoorde haar voorbijschuifelen. Die kon elk
moment boven op me springen. Ik was niet van plan me als een
willoze prooi te laten vermoorden in dit vervloekte, godverlaten
oord. Ga nooit weg. Ga nooit op reis. Blijf waar je bent, het is nergens beter dan in je eigen huis bij je eigen open haard. Ik begon in
het Nederlands naar haar te roepen. Laat me met rust, kreng dat
je er bent. Als je in mijn buurt komt maak ik je koud. Ze was weg.
En toch kon ik me nog steeds niet bewegen. Zo heb ik daar misschien wel een half uur, misschien wel langer gestaan. Er kropen
beestjes mijn broekspijpen binnen. Ik voelde ze kriebelen over mijn
kuiten in de richting van mijn kruis. Maar ik bleef star en stram.
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Eindelijk kon ik weer lopen en ben voetje voor voetje teruggekrabbeld, naar boven, om in mijn bed te vallen. Ja, ja, leuk bedacht
maar slecht gedaan. Ik had mijn voordeur niet afgesloten. Dit is
hier een kleine gemeenschap van hooguit een paar honderd inwoners. Er is een grote sociale controle. Niets ontgaat ze. Er lopen
hier Bernarda Alba's die alles in de gaten houden. Je hoeft je deur
niet af te sluiten. Dat is mij dus bijna noodlottig geworden.
Weliswaar schuifelend en geheel op mijn hoede kon ik de weg
naar boven in het licht van de maan terugvinden. Mijn deur stond
wagenwijd open. Dat deed ik nooit. De deur klemde dus ik deed
hem wel dicht maar ik liet hem nooit in het slot vallen. Een lichte
duwen hij was open. Toen ik de kleine hal binnenging voelde ik
haar aanwezigheid. Waarom ben ik niet naar beneden gegaan
naar het dorp om een van de mannen uit het café om hulp te vragen bij mijn zoektocht door dit godvergeten huis? Boven is een terras. Er is een wc. Er zijn twee kleine kamers. Beneden een keuken,
een slaapkamer en een stenen trap uit de moorse Middeleeuwen
die naar een bergruimte voert met een deur die uitkomt op de verwilderde tuin, genoeg plek voor een krankzinnige om je te verstoppen, om vervolgens, wanneer het in haar maffe kop opkomt, gewapend met een bijl of een zaag tevoorschijn te komen en je de
hersens in te slaan of je in stukken te zagen. Als ik haar hier ergens
zou vinden, zou ze ogenblikkelijk toeslaan. Geen twijfel mogelijk.
Wat doe ik? Ik kijk onder mijn bed. Ik kijk in de wc beneden. Ik
doe alle lichten aan, ook in het trappenhuis naar de tuin. Op het
elektriciteitskastje ligt altijd een hamer, die neem ik mee. Ga in
vredesnaam naar je café, haal een fatsoenlijk Spaans sprekende
klant. Dat maakt indruk op een wezen dat allang in een dwangbuis
in een isoleercel had moeten liggen. Hé, hé, rustig aan, het gaat
om een medemens, zo iemand is heus niet voor haar lol gek. Nee,
nee, wacht dan maar af als ze boven op je ligt en op je los hakt. Ik
ga naar boven. Ik doorzoek de kamertjes. Ik laat alle lichten branden. Ik kijk in kasten, in alle hoeken en gaten, ik kijk onder de bedden. Ik hoor iets beneden. Ik hoor iemand lachen. Een lage mannenstem. Dat kan mijn gek niet zijn. Dat komt van buiten, van de
straat. Dan staat de deur dus weer open die ik heel bewust heb
dichtgedaan. Maar als daarbuiten iemand staat te lachen, dan kan
die persoon mij te hulp komen. Naar beneden. Tussen het trappenhuis en de hal is een deur. Die valt door de tocht vaak met een
knal achter je dicht als er boven ook een deur openstaat. Ik hoor
6

hem dichtslaan. Die deur was gesloten. Dat weet ik zeker. Verrek,
ik krijg het weer. Ik kan me niet meer bewegen. Precies als daareven in het dal. Ik heb het gevoel dat er in deze onheilskrot twee
gewapende gekken jacht op elkaar maken waarvan er duidelijk een
in de minderheid is, en dat ben ik. Ik sta boven aan de trap. Het
licht gaat uit. Nergens is meer een streepje licht te bekennen. Het
elektriciteitskas~e. Als je de ene stop die daar in zit losdraait, wordt
de stroom uitgeschakeld. Omdat ik in God geloof, begin ik maar
vast te bidden. Mijn verstarring breidt zich nu over mijn hele
lichaam uit. Ik kan mijn armen, mijn handen, mijn hoofd niet
meer bewegen. Als die verstarring zich naar binnen keert, komen
mijn longen vast te zitten en zullen mijn hartspieren verharden en
zal mijn hart ophouden met pompen. Hemelse vader, help uw
kind. Mooi niet, ik val voorover het trappenhuis in. De deur naar
de hal vliegt door mijn gewicht open en ik lig voor de geopende
voordeur. Kan ik nog roepen? Ja, ik kan nog roepen, ik weet
ondanks mijn benauwenis zelfs wat 'help' in het Spaans is:
Socorro! Socorro, socorro! Het is mijn buurman. De man met de
lage stem. Geen heks. Geen bijl, alleen mijn hamer waarover hij in
het donker struikelt. Hij stapt over me heen, drukt een knop in van
de elektriciteitskast, het licht floept weer aan en ik kan overeind
komen; mijn verstarring is verdwenen. Het net is overbelast omdat
ik alle lichten in huis heb ontstoken. Die kan uit en die en die.
Vanaf de straat horen we haar gillen. Mijn buurman wijst op zijn
hoofd en heeft het over 'casa de locos'. Gekkenhuis. De volgende
dag hoor ik bijna tot mijn opluchting dat mijn heks is gevonden in
het ravijn waar ik mijn eerste verstarringsaanval kreeg. Strop om
haar hals waar een dorre tak aan vast zat. Ze had zich opgehangen. De tak knapte af en ze was naar beneden gestort. Haar
schedel was op een rots verpletterd. Als je van zo hoog naar beneden komt, kun je lelijk terechtkomen. Ja, bij een gek is alles mogelijk. Ze gaan haar met z'n allen begraven, een fatsoenlijke gemeenschap komt voor z'n gekken op. Zalig zijn de eenvoudigen van
geest. Gevaarlijk? Nee, gevaarlijk was ze niet, eerder wat lastig,
sinds die kerel van haar er met een ander vandoor is gegaan. Je
kon zijn broer zijn.
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De kif
Een familieverhaal in drie taferelen
Dorinde van Gort
I. Zondagmiddag, herfst 1953. De hal van Vosseveld
Oma Pop zetelt achter haar zilveren theeblad. De thee trekt al op
het lich~e, citroen, suiker, melk en het kanne~e met rum staan in
slagorde gereed. De geur van versgebakken appeltaart mengt zich
met die van de sudderlapjes die klaar staan op het fornuis, de
stoofpeer~es, met foelie en vanillesuiker tot zachte, zoete rode tongen gestoofd, en de schotel met puree die, met zijn dikke laag
paneermeel, straks de oven in gaat, om er zo gloeiend uit te komen
dat je je tong eraan brandt.
'Oma Pops eten is nu eenmaal heter,' zegt Lepel altijd. Hij vindt
dat oma Pop er vuurvaste slokdarmpjes bij zou moeten serveren.
Die van oma Pop zijn zeker vuurvast, net als haar sterke, eeltige
handen, waarmee ze de heetste pannen zonder pannelap oppakt.
Lepel zit in opa's leunstoel. Ze praten over het huis. Het rieten
dak, dat lekt. Het kozijn in de erker dat moet worden vervangen.
De kieren in het parket.
'Als opa heen is, is Vosseveld voor jullie,' heeft oma Pop altijd
gezegd. Maar opa is nu al weken dood, en oma Pop doet nog
steeds 'of haar neus bloedt' (zegt Lepel). Terwijl wij - zeker nu het
kleine broer~e erbij is gekomen - 'uit ons rij~eshuisje knappen'
(klaagt Mary).
Mary zit met de slapende Jaapje op schoot. Bennie scheurt
behangsel uit het stalenboekje. Anneke en ik spelen ziekenhuisje.
Oma Pops rijdende buffet is omgebouwd tot poppenbrancard, volgeladen met attributen uit oma Pops verpleegsterstijd: thermometer en spuugbakjes, jodium, gaasjes en rolle*s verband; po~es met
suikerpepermun~es en wyber~es, waarmee wij de afgrijselijkste
ziekten in een oogwenk genezen. Natuurlijk ook met de irUectiespuit. Slappe Lijs, die zich het best tot prikken leent, zit al vol gaatjes van de dikke, holle naald met de gemene, schuine punt.
Oma Pop heeft schorten voor ons gemaakt, precies zoals zij ze
zelf als verpleegster droeg. Je ziet het op de foto's in haar album.
De Couveusekamer, 1915: oma Pop, mooi, jong en slank, die een piepklein baby'~e omhoog houdt, nog veel kleiner danJaapje was toen
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hij kwam. Examengroep De Ooievaars, 1916: oma Pop zit, donker, tenger, temidden van struisere collega's op het gras voor het ziekenhuis. 'Dat is Baars,' wijst ze altijd, ten overvloede. We kennen
Baars' prominente rol in de ziekenhuisverhalen. Kraamrifdeling, 1917:
oma Pop aan het kraambed van een dikke vrouw met lang, los
haar. Op de pagina's die volgen zie je oma Pop in lange, elegante
rokken, met telkens andere baby's op schoot, terwijl stralende moeders toekijken vanaf hun kraambed. 1917, 1918. 'Mijn bakerjaren,'
zegt oma Pop. Ze kan er kostelijk over vertellen.
De jaartallen interesseren ons niet; het is hoogstens koddig dat
mensen toen al zo jong konden zijn. We hebben voornamelijk oog
voor haar schort. En voor het Witte Kruisje, dat nu op het mijne,
en het zwarte, dat nu op dat van Anneke prijkt.
'Lees nog wat voor uit je cursus!' zeuren we. Cursus 1914, het
minuscule zwarte boekje vol hanepoten, waaruit oma Pop regelmatig haar kennis opfrist, bevat een schat aan medische gegevens,
onontbeerlijk voor onze diagnoses. We herinneren ons saillante
details.
' ... blijft een galbuis steken dan hoopt zich de gal in de lever op en komt zoo
ten slotte in het bloed, ontlasting ziet dan wit... Is traag en stinkend, pot ziet
erg geel. Ijs, warme omslagen ... niersteen, typhus ... bindweifsel, witte bloedlichaampjes .. .'
Maar oma Pop heeft nu geen tijd. Het theeritueel is gestart. Wij
krijgen melk in de onze, Mary citroen in de hare, Lepel en oma
Pop een scheu~e rum uit het blauwe kanne~e met de kurk. En,
hoera! De appeltaart wordt aangesneden.
Anneke eet eerst haar korst, dan pas de appel. Ik bewaar mijn
korst voor het laatst. Bennie propt alles in één hap naar binnen.
Zijn snoet zit onder de appel. Hij heeft genoeg van het behangsel.
Hij wil bij Mary op schoot.
'Bennie, toe. Nu even niet. Je ziet toch dat ik,Jaapje ... Au! Hou
op, Bennie! Mijn arm .. .'
Mary heeft een zenuwontsteking overgehouden aan het wassen,
wringen, strijken, het gesjouw met boodschappen, het torsen van
Bennie en de nieuwe baby. Die het nu ook nog op een brullen zet.
Oma Pop is opgestaan om Jaapje van Mary over te nemen.
'Geef maar, liefje,' zegt ze. 'Kom maar hier, hoor, jongske.'
Op haar schoot komtJaapje zowaar tot bedaren. Maar Mary is
geïrriteerd. Ze tikt met haar voet op de tegels. Ze maakt de loze,
snelle kauwbeweging met haar kaken die nooit veel goeds voor9

spelt. Ze was al uit haar humeur op de wandeling van ons nieuwbouwhuisje naar Vosseveld. Bennie zeurde dat hij gedragen wilde
worden. Anneke en ik ruzieden om wie Jaapjes wagen mocht
duwen.
'Kinderen zijn hinderen,' zei ze, grappend, of in ernst.
Zelfs oma Pop houdtJaapje niet lang rustig. Hij zet alweer een
ven~e,' zegt oma Pop wetend.
keel op. 'Hij heeft honger, het ventje,'
Mary zegt veelbetekenend: 'Tja, lieve tante. Dan zul je hem
toch even moeten afstaan! Dat zal ik toch zelf moeten doen!'
'Stil maar, liefje,' zegt oma Pop, op de zangerige toon die ze
reserveert om de vrede te bewaren. Ze draagt Jaapje naar Mary
terug. Die heeft haar blouse losgeknoopt. Oma Pop schiktjaapjes
knikkebollende, topzware hoofd tegen Mary's bovenarm.
'Ik zou het kopje meer zó leggen,' zegt ze erbij. 'En wat meer
steun in het ruggetje.
rugge~e. De werveltjes
wervel~es zijn nog ... '
Maar Mary weert haar af. 'Ik zal zo langzamerhand wel weten
hoe ik mijn eigen kind moet vasthouden!'
Jaapjes open mondje zoekt, hapt mis, dan raak. Kreunend
begint hij te drinken, uit de volle, witte borst waarop blauwe ader~es staan. Als je goed kijkt, kun je de fontanel zien kloppen - het
tjes
luikje in het schedeldak, dat dichtgroeit als de baby groter wordt,
heeft oma Pop ons uitgelegd.
Oma Pop neuriet een van haar wijsjes. Het zijn wijsjes zonder
kop of staart. Lepel heeft vaak haar muzikale onbegrip bespot: 'En
dat voor de echtgenote van een zanger!'
zanger.'
Oma Pops handen strelen de handvaten van haar theeblad. Ze
strijken denkbeeldige plooien weg uit het dikke Perzische tafelkleed. Ze tuurt uit het raam. Het waait. De dennen om Vosseveld
kreunen. Oma Pops lange bloedkoralen oorbellen glanzen dof in
het laatste licht. Haar ogen, onder de zware oogleden, zijn twee
scheve, neerwaartse driehoekjes. Waarom kijkt ze zo vreemd? De
trieste ogen, de krampachtig opgetrokken mondhoekjes? Waarom
\Vaarom
hoort ze niet eens dat Anneke haar roept?
Ik begrijp het wel. Het is om opa, die dood is. Alles in huis herinnert nog aan hem. Zijn laatste schilderij staat nog onvoltooid op
zijn ezel. Een bosgezicht is het. De wanden van Vosseveld hangen
er vol mee: stammen, aan één kant beschenen door zonlicht. Soms
schemert er een huisje tussen het groen; nooit zie je de lucht, of de
kruinen van de bomen. Op geen ervan is een mens te zien. Op de
vleugel liggen nog zijn stapels muziek. De deur naar de voorkamer
10
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is dicht. Juist daarom is het of opa daar elk moment kan beginnen
te spelen - sombere, zware handwandelingen over de toetsen.
Waarna dan het zingen begon. Schuberts Atlas, 'bijvoorbeeld, mijn
lievelingslied. Al kon ik de woorden niet volgen, opa's onvaste bas,
het woeste gefladder van haren en handen, en het geweldige
vleugelgedreun lieten geen twijfel waar het lied over ging. Een leed
dat niet te torsen viel, een hart dat brak.
Ich trage unerträgliches
Und brechen wilt mir das Her:;: im Lei-ei-ei-be!
Met, in het zachte staccato-midden deel, zoveel spijt, zoveel verdriet om verloren geluk dat opa's stem het bijna begaf.
Du wolttest glücklich sein, unendlich glücklich!
Oder unendlich elend...
Onder het zingen werd er in de hal gefluisterd.
'Is het weer mis?'
'Dokter zei, een rustige fase ... '
' ... toch wel achteruit ... '
Toen het zingen ophield, dempten de stemmen nog meer. In de
voorkamer was geschuifel te horen, gekraak van parket als opa
rondscharrelde met stapels muziek die hij van de ene hoek naar de
andere droeg.
Lepel en Mary zeggen dat we niet moeten treuren. Dat het een
opluchting is dat opa dood is. Hij was immers al zo lang 'niet
goed'. Toch heeft Lepel gehuild. Mary ook. Zou oma Pop nu misschien ook moeten huilen?
Oma Pop was strikt genomen stief. Maar het begrip was op haar
niet van toepassing, daar zij behalve onze stiefoma tevens onze
oudtante was - de zuster van Ommie, Mary's moeder. Dat niet
alleen. Zij is het die, in de oertijd voor onze geboorte, haar lievelingsnich~e, Mary, in contact bracht met haar kersverse schoonzoon: Lepel, onze latere vader. Het prille huwelijk volgde het rijpe.
Oma Pop werd de schoonmoeder van haar nich~e, de architecte
van haar huwelijk - en wij kunnen zonder overdrijving stellen dat
we zonder oma Pop niet hadden bestaan. De onontwarbare verstrengeling van schoon en stief die dat opleverde, heeft oma Pop
een onwrikbare centrumpositie bezorgd in de verenigde families,
die oma Overtoom, onze echte oma, bij voorbaat kansloos liet.
Zelf niemands moeder, is ze met iedereen verwant - met banden
even taai en onontwarbaar als de klimopranken die de gevel van
Vosseveld overwoekeren. Die zich, als ze hun kans schoon zien,
II

door de buitenmuur naar binnen wringen, en in de voorkamer
hun kop opsteken door de kier~es in het parket.
Maar naderhand, op de terugweg naar ons rij~eshuisje, zegt
Mary: 'Wat ze nou weer had! Snap je dat nou? Wat heb ik nu weer
misdaan?'
Wat Lepel zegt is niet te verstaan.
'0, jawel! De kif!'
kifl' zegt Mary schamper, haar spitse neusje in de
lucht.
We begrijpen natuurlijk wat daarmee bedoeld wordt. Jaloezie.
Dat is als iemand iets heeft wat jij graag zou willen, maar wat je nu
eenmaal niet hebt, heeft Mary ons uitgelegd.
Waar we vooralsnog minder zicht op hebben, is wie er precies
jaloers is op wie, en nog minder waarom.
II. 1964. De flat in Baarn
Oma Pop is in de zeventig als ze, na een desastreuze periode van
samenwoning, Vosseveld eindelijk prijsgeeft en met frisse tegenzin
verhuist naar een fla~e in Baarn. Ik ga daar op school en bezoek
haar regelmatig. Later, als ik al studeer, doe ik het fla~e aan op
mijn route naar Soest.
Vanaf de straat zie je haar theelich~e al branden. Achter het
raam doemt het kleine grijze
gr~jze hoofd op achter de cyclamen, om te
kijken of je al komt.
Het trappenhuis staat mij tegen. Het ruikt alsof de muffe cement
nooit is opgedroogd. Bovendien staat er een weeë, lauwe tocht.
Maar de flat zelf is licht, gemakkelijk te onderhouden, en met het
uitzicht heeft oma Pop ronduit geboft. In plaats van de sombere
dennen rondom Vosseveld, een weiland met koeien, daarachter de
snelweg, erboven de wijde wolkenlucht.
Maar oma Pop blijft verongelijkt. Ze troont achter haar theeblad als een verjaagde koningin. Haar krimpend universum is volgestouwd met Vosseveld-relikwieën. Het is waar dat ze hier allure
missen. Zelfs opa's leunstoel lijkt gekrompen. Maar haar zilveren
theeblad staat nog in volle glorie, compleet met rum, citroen,
kaneelbeschui~es. Ook liggen de speelkaarten al klaar. Ik ben hier
kaneelbeschuities.
aan het goede adres voor mijn zorgen en liefdesperikelen.
'Wordt het iets -~ met Leo (met Karel, met Dick)?' vraag ikangik angstig. Of: 'Is Gerard wel de ware?'
Oma Pop schudt de kaarten, lang. Ik moet driemaal trekken.
Dan nog eens driemaal.
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Ruitenboer ..... ' Ze kucht. 'Wel heb ik zo erg
'De ware ... Hmm ... Ruitenboer.
het idee, meisje, dat je jong zult trouwen ... '
Ze belooft me de hemel, de wereld, rijkdom. Ze voorspelt me
kinderen, huwelijksgeluk. Maar met het klimmen van mijn tienerjaren vind ik dat het maar traag op gang komt.
' ... hij is wat besluiteloos - slap misschien. Schoppenvier. Tja.
Maar je bent nog zo jong... '
Ik weet genoeg. Het wordt niets met Leo, met Arnold, met wie
het mag zijn. Teleurstelling wringt mijn keel.
Oma Pop troost me. 'Eén ding weet ik heel zeker, liefje. Het
komt allemaal zoals het komen moet.'
Maar is het wel troost?
'Is bij jou alles gekomen zoals het moest?' vraag ik eens na een
séance.
Oma Pop staart naar buiten, naar bloedrode wolken waarachter
de zon is ondergegaan. Haar handen omklemmen de handvaten
van haar theeblad. Haar zware oogleden zijn over haar ogen
gezakt. Ze schudt haar hoofd, alsof ze iets van zich af wil zetten.
'Het is een schip vol tranen geweest.'
Nu, op dat schip heb ik zo langzamerhand wel enig zicht
gekregen. De V osseveld-episode bijvoorbeeld. Hoe lang heeft die
niet geduurd. De foto op de schouw, wanneer is die gemaakt, heb
ik eens gevraagd. Opa staat in de tuin van V osseveld, groot en
onvast in een ouderwetse regenjas, zijn overbelichte haar een woeste witte vlek. Oom Johan steekt een hand naar hem uit, en lacht
bemoedigend, als naar een kind. Tante Bea heeft hem bij een arm
gepakt. Ze kijkt naar hem op, liefdevol, eerbiedig. Maar opa's blik
is wild en zonder herkenning. Rijziger zelfs dan oom Johan, kijkt
hij over beiden heen. Een topzware, sombere, gevaarlijke reus.
'We waren pas getrouwd,' mompelde oma Pop. 'Wel het gelukkigste jaar van m'n huwelijk.' Maar opa is hier duidelijk al 'niet
goed'. Als er al sprake van geluk was, dan heeft het wel heel erg
kort geduurd!
Geen wonder dus misschien, dat opa's portret tegenwoordig
openlijk door dat van de Benen wordt geflankeerd. Alleen al de
naam - 'Been' - weet een geheimzinnige uitdrukking op oma Pops
gezicht te toveren, een zweem van romantische herinnering. Mijn
interesse voor de ziekenhuisfoto's is geleidelijk verschoven naar de
jaren daarna.
Oma Pop heeft een kwart eeuw met de oude Been samenge13

leefd. Ongetrouwd, zoals ik nu pas begrijp. Dat was me wat, in die
tijd! Al was het toch nogal in het beschaafde. Er was een mevrouw
Been, die jarenlang in een inrichting zat, en die oma Pop een blauwe maandag had verpleegd. Zo ging dat toen - je kon niet scheiden als je echtgenote krankzinnig was.
Maar de oude Been was rijk. Het was in de roaring twenties en roaring waren ze, getuige de foto's. Oma Pop naast een open
limousine, in zwierige lange jurk met kantjes. Oma Pop, schrijdend
over de Overtoom, in veterlaarsjes en elegante mantel. Oma Pop
naast oom Been op een plezierjacht, in witte matrozenjurk en een
hoedje! Oma Pop op het strand, haar rug naar de zee, haar ogen
in schaduw, temidden van zomers geklede Benen en Been~es.
In het luxueuze interieur op de Overtoom verschijnt Mary als
snoezige kleuter, logerend bij haar tante, tussen overbekend Vosseveld-meubilair. Dat heeft oma Pop dus blijkbaar geërfd. En die
spannende, beroemde zoons! De jongste bankdirecteur, de tweede
een veel geroemd wetenschapsman, de oudste - inmiddels bejaard
- de beroemde politicus, die nog steeds de kranten haalt. Oma Pop
bewaart de knipsels. Ze correspondeert nog met Lous Been, de
echtgenote van de jongste zoon. Zo blijft zij op de hoogte van
huwelijken en aanwas van klein- en achterkleinbeen~es. De nieuwste is een blote baby op een onbekende moederarm. De ansicht die
oma Pop haar terug heeft geschreven, of ik die zo meteen op de
bus wil doen?
Wat een engeltje! Wonderlijk, maar de Moeder zou ik graag gelukkiger zien,
als je toch zoiets dierbaars in je arm hebt dan moet naar mijn gevoel de weelde
van je af stralen!! - maar ik weet zelf dat ik me alleen maar verheug in zo'n
klein wonder - dat blote kopje op die stoelkant zou ik niet doen ...
Zo intiem als we waren - eind jaren zestig zette een verkoeling in,
die nooit meer helemaal is bijgetrokken. Het was de tijd van de
Dolle Mina's. Aanleiding was een foto in de krant van meiden met
blote buiken die uit spijkerbroeken puilden. Baas in eigen Buik. Ik
zie oma Pop er nog mee in haar handen staan: sprakeloos, haar
gezicht vertrokken van afgrijzen en ongeloof.
Ik zal een lans voor de Mina's hebben gebroken. Er moet een
briefwisseling zijn gevolgd. In een van haar opruimbuien, waarin
oma Pop gewoon was afzenders hun post terug te geven, kreeg ik
tenminste dit schrijven terug.
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Lieve oma Pop,
Het SP?jt
spijt me dat onze woordenwisseling van zondag zo stormachtig verliep.
Laat ik je toch geruststellen: ik heb me nooit gemengd in Dolle Mina-bewetype niet voor. Maar voor
gingen met blote buiken, daar ben ik eenvoudig het rype
deze strijdlustige dames heb ik toch wel bewondering, al was het maar omdat ze
zich inzetten voor veranderingen waar ook ik van kan prqfiteren.
prrftteren. Je zei in je
briif dat je hoopte dat deze stormen een verbetering zullen brengen. Nu ik geloqf
gelorif
zeker dat dat zo is, al lijken
l?jken de middelen jou misschien cru en overdreven. Nee,
ik denk echt niet dat de oude waarden verloren gaan, wel dat er gezocht moet
worden naar nieuwe vormen. Heus, ik vind deze tijd even chaotisch en onbeg,y·onbegrijpelijk als jij!
jbi Ook jonge mensen tasten in het duister hoe hun toekomst zal zb·n,
zijn,
waar ze zich aan vast moeten houden. Al die protesten en demonstraties zijn
ook geen hoogmoedswaanzin, zoals jij.
jb· denkt, maar de. tegenwoordig gangbare
methode om mensen wakker te schudden. Natuurlijk ben je niet (te
'te oud om de
jeugd te beg,ypen'.
begrijpen'. Wie begrijpt
begrbpt er nou wat er gaande is? Misschien dat over
vijftig jaar duidelijk wordt qf
rif al die drukte nuttig is geweest. Lieve oma Pop, ik
hoop dat je een beeije aanvoelt wat ik bedoel, anders kletsen we nog wel eens
hierover.
Heel veelliifs,
veelliif,s, een dikke zoen op je lieve gezich?je.
gezichije. Dorinde
De brief mocht niet baten. Misschien waren het niet alleen de dolle
Mina's. Ik maakte haar verwachtingen niet waar; haar voorspellingen waren niet uitgekomen! Ik trouwde niet jong, maar pas veel
later - na jaren van relationeel geschutter. Van kinderen is het
helemaal nooit gekomen. Wel kreeg ik een lange brief van haar,
toen onze hoop daarop definitief was vervlogen. Haar 'schip vol
tranen' passeert daarin nog eens de revue, zij het in raadselachtige
gedaante.
Zelf heb ik eens het grootste verdriet gekregen, ik dacht dat ik hier nooit overheen zou komen - omdat ik er niet alleen bij
bb· betrokken was. Later zag ik
klaar m'nfout:
m'nJout: ik was bezig geweest om barsten in een ander gezin te maken ...
Ik begreep werkelijk niet waarop ze doelde. Ik had mijn handen
vol aan mijn eigen schip. Wel heb ik gedacht: bedoelt ze haar
huwelijk
huwel~jk met opa? Boze tongen hebben wel beweerd dat ze hem
van oma Overtoom heeft afgetroggeld. Dat hij spijt heeft gekregen.
Dat hij daarom krankzinnig is geworden. Maar barsten in een
gezin ... Lepel was toen al achttien, negentien. En die heeft voor
zijn echte moeder nooit een goed woord over gehad.
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111.
lIl. December 1985. Het bejaardentehuis
Het is de week voor kerst, als ik oma Pop voor het laatst bezoek.
Ze is bijna honderd. Ze is ingehaald door zoveel doden - Ommie
gestorven, begin van het jaar, enkele maanden later Mary - dat ze
zelf als potentieel sterfgeval uitgerangeerd lijkt geraakt. De dood is
haar blijkbaar gepasseerd.
Het tehuis maakt zich op voor de feestdagen. In de conversatiezaal wordt een kerstboom versierd. Een kleffe galm van elektroherder~es bij nachte vullen oververhitte
nisch gesynchroniseerde herdertjes
gangen waardoor bejaarden strompelen. Ik ren de trap op naar
driehoog. Bij de klapdeuren staat een rolstoel met een ontredderd
oudje. Ze klampt mij aan: 'Weet u waar ik heen moet? Ik weet niet
meer in welke gang ik woon!'
Gelukkig nadert er een meisje op gezondheidskleppers. 'Mevrouw Biesterveld! Ja, zo gaat dat niet hoor. U mocht niet alleen
de gang op ... ' Het besje wordt uit het zicht gereden.
Ik druk op de bel van kamer 345. Dat hoort ze niet. Ik klop,
hard. Ook dat hoort ze niet. Ik open de deur, en roep.
'Oma Pop!'
Als ze opdoemt uit haar hoekje - verschrikt, argwanend, ongelovig - zie ik hoe lang ik niet ben geweest. Zo gekrompen! Het spitse,
altijd nog knappe gezicht is verschrompeld tot een lubberend hulsje van kreukels en vouwen. De luikjes van haar oogleden zijn zo
diep over haar ogen gezakt dat ze met moeite twee driehoekjes
open kan houden. Het witte haar, altijd zo kunstig opgestoken,
hangt in vergeelde pieken los.
Als mijn geroep haar oren bereikt, breekt eindelijk herkenning
door.
'Ach, Mary. Fijn om je nog eenmaal te zien.' Haar nog krachtige
stem begint als op commando te bibberen. 'Het zal niet lang meer
duren, kind.'
'Maar oma Pop. Ik ben het.' Heeft ze echt niet begrepen dat
Mary dood is?
'M'n bril,' mompelt ze, wegstommelend, en vergeet al zoekend
wat zij zoekt.
bloeme~e voor de kerst.' Ik zet gegeneerd mijn kerstster
'Een bloemetje
voor haar op het ronde tafel~e, waarop haar zilveren theeblad nog
troont.
'Ach. Van Mary, , zegt ze, zangerig. Scheef, door een heup
gezakt, loopt ze naar haar gootsteen~e, waar ze met ferme, gerour6
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tineerde greep de kraan wijd open draait.
'Ik zou tekenen voor zo'n uitzicht,' zei Lepel, toen ze het tehuis
voor haar gevonden hadden. Een park, een vijver, bankjes, paadjes
met langs schuifelende bejaarden. Maar oma Pop heeft er nooit
een goed woord voor over gehad.
Nu sterft het licht achter de natte kale bomen, stramme wachters om de vijver. Het is het schemeruur dat geen lamplicht ver\'\1 aarin alleen oma Pops theelichtje brandde. Maar oma
draagt. Waarin
Pop mag geen water meer koken van het huis. Haar gasstel is afgesloten: te veel risico voor een oudje dat kranen opendraait en vervolgens vergeet.
Steels sluip ik achter haar langs om hem dicht te draaien.
'Gut meisje. Nuje er toch bent. Ik heb een brief
... wacht.'
brief...
Ze zoekt in stapels paperassen, beschreven enveloppen, giroafschrijvingen, briefkaarten, alles voorzien van kanttekeningen in
steeds warriger hanepoten. Wenken, instructies, voor veronderstelde nabestaanden, al zijn de meesten daarvan al gestorven.
'Mary, dit graag verzorgen.' 'Dit alsjebliift
al.ijeblil!fi even doorkijken na m'n inslapen ... '
Vaak echter is niet duidelijk aan wie de boodschap is gericht.
MEST, bijvoorbeeld, op een giro naast de radio. Of
1'v100RDENAAR, onderaan een boodschappenbriefje.
MOORDENAAR,
AAN DE DATA KAN MEN DE WAARHEID ZIEN,
ZJEf'{, staat achterop een belastingenvelop, in een nog aardig kras handschrift. Het kan jaren
geleden zijn geschreven. Ze betaalt immers al zo lang geen belasVARA-gids draagt cryptische tekting meer. Maar ook de nieuwe vARA-gids
sten.
Je kunt met twee woorden niet begrypen
begrijpen wat ik voor moeily"ks
moeilijks heb heb m'n
zo, zo
Vandaag
ik was niet voor m'n genoegen niet voor voor m'n ... moet doen
Dat ziet er aanzienlijk recenter uit.
Maar warempel, ze heeft de brief gevonden. Ik zie het al: van
Lous Been. Zeker weer een Beentje
Beenge geboren.
Wat een hummelije... De moeder... Àlles
Alles zou ik zelf willen hebben, maar
gelukkig hoor - staat er op de envelop.
Ik begin haar de brief voor te lezen.

Lieve Pop - naar voor je, dat je soms angstig bent en steeds denkt geld kwijt te
zijn. Ik denk, en dat is het geval bij veel mensen, dat je het zelf ergens verstopt,
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omdat je bang bent dat het weg zal raken - goed dat je Mary hebt, die toch
trouw komt en je goed begrijpt...
Verbaasd stop ik met lezen. Draai de envelop om. Hij is gestempeld op 7 juli 1979.
'Oma Pop, dit is een oude brief
brief. Zal ik de ... eh ... nieuwe voor je
zoeken?'
'Nee, ik wil hem wel graag horen.'
Ik haal mijn schouders op en lees verder.

Wat betrtji
betrift wat je zei door de telifóon:
telifàon: haal je toch geen muizenissen in je
hoqfdje. Die geschiedenis? Baars? Wat was dat dan? Daar praat dan toch
hoqfrije.
allang niemand meer over. En -- vergeif me dat ik het zeg - al met al is toch
goed aan je gedaan. Je hebt van Vosseveld genoten zo lang als het mocht duren,
eens komt er en eind aan alles - je had het toch allang niet meer in je een?je
eenije aan
gekund...
Maar ik kan mijn corvee gevoeglijk staken. Oma Pop staat uit het
raam te staren. Of ze iets van Lous' relaas heeft verstaan? Baars.
Was
vVas dat niet een van de ooievaars? De struise vrouw naast wie
oma Pop zo frêle afstak, op een van haar verpleegstersfoto's?

EPILOOG
Oma Pop stierf kort na mijn laatste bezoek. Toen ik met Lepel
samen haar kamer leegruimde, dook het fotoalbum op, en stapels
brieven, rekeningen, boodschappenlijs~es,
boodschappenlijsties, met al haar commentaar. Lepel pakte de stapels bij handenvol op en wilde ze in de
afvalemmer proppen. Ik heb nog zo veel mogelijk gered. Ook bonkaarten van na de oorlog, haar paspoort, haar verpleegstersdiploma, het eigendomsbewijs van Vosseveld. Nooit geweten, overigens,
dat Vosseveld haar toebehoorde. Wij wisten niet beter of het was
opa's huis!
Verder pakken brieven van Lous, en dozijnen foto's van Been~es
ties en Benen.
Het formuliertie
formulier~e zat waar het hoorde - in haar paspoort. Gedateerd 17 februari 1916. Half ingevuld; geen naam van de moedermoeder wel van de vader. Met moeite kun je erin lezen: Been, al kloppen
de voorletters niet.
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De naam van
\!an het kind (dat wel niet lang geleefd heeft): Willem.
Wiliem.
DE DATA VERTEllEN
VERTELLEN DE WAARHEID, schreeuwt het me toe van de

envelop.
Data ... jaartallen. Een bevalling, abortus? Van die ouwe Been ...
Maar 1916 - dat was drie jaar voor de kwart eeuw begon die ze met
Been heeft samengewoond. Het was midden in haar verpleegsterstijd! Haar schip met tranen ... de Dolle Mina's ...
Koortsachtig begin ik te rekenen.
Ze moet ergens in 1915 zwanger zijn geraakt. Foto's vind ik niet
uit dat jaar, wel een briefje van haar hoofdzuster, die haar jonge
verpleegster sterkte wenst:
' ... misschien misère, ik weet het niet? Werk je er maar weer flink bovenop,
en kom dan in ieder geval voor verloskamer en je examen terug, 't zou heel jammer zijn, zoo je dit liet loopen. Wanneer je weer flink en krachtig bent, heb je je
diploma zeeker noodig.'
Het commentaar op de envelop:
'Van m'n hoqfdzuster, een hele bijzondere vrouw. Was ziek geworden, overwerkt. Bergen was weer my·n
mffn toevlucht. Gelukkig vlak voor m'n examen weer
opgeknapt.
Haar Ooievaars-examen, in maart 1916, was dus een maand na
haar eigen - bevalling? Abortus? Het moet het drama zijn waaraan ze refereerde, toen mijn eigen schip vol tranen kwam. De oude
Been? Maar die barsten in een ander gezin?
De ziekenhuisfoto's. Ik bekijk ze opnieuw, met andere ogen.
Waarom heb ik nooit gelet op haar gezicht? Daar zijn geen woorden meer bij nodig.
Ik ben inmiddels zelf de vijftig gepasseerd - ik nader de leeftijd van
oma Pop, op Vosseveld, aan het begin van dit verhaal. De jaartallen die we toen veronachtzaamden, zijn nu mijn enige houvast.
Alles in de geschiedenis hangt immers af van volgorde, ordening;
de enige logica is die van oorzaak en gevolg.
Ik heb oma Pops enveloppen en brieven op datum gelegd, ontcijferd, uitgetikt. Daarbij deed ik nog onverwachte vondsten. Zoals,
fotoo~e van
tussen de textielbonnen achterin haar paspoort, een fotootje
ongeïdentificeerde
een tot dan toe on
geïdentificeerde Been. De oudste, de briljantste;
de politicus, gestorven lang voor oma Pop. Oma Pops 'stiefzoon',
twee jaar ouder dan zij; en in het bewuste jaar 1915 lang en breed
getrouwd.
Daarmee krijgt het schip contouren.
I9
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De overbekende foto op het strand. Oma Pop, ool1;\. Been, en tot
nu toe evenmin geïdentificeerde overige Benen. Geheel links zit
hij: de briljante oudste zoon, wiens carrière in 1915, toen hun affaire plaatsvond, als een komeet de lucht in schoot.
Hier is het Scheveningen, 1920. Vier jaar na oma Pops drama.
Misschien was het wel het eerste weerzien met de minnaar, die ze
haar leven lang niet vergeten kon. Oma Pop zit in het midden,
haar ogen in schaduw. Waar kijkt ze zo schuin naar, met een uitdrukking die ik zo goed van haar ken?
Naar de jonge moeder van het kleine Beenue - lachend, stralend, gezond. Of naar het zoonue van vijf, zes - iets ouder maar
dan Willem zou zijn geweest - dat speelt aan haar voeten.
Die uitdrukking op haar gezicht. Jaloezie. Ja - ongetwijfeld. 'De
kif, zoals Mary zo minachtend zei. Maar het is erger. Het is vernedering, machteloosheid. De vader ontfermde zich over haar - misschien om haar zwijgen te kopen? Over een schandaal dat de zoon
de kop kon hebben gekost?
Het is de blik van toen, op Vosseveld. De blik die ik, nu ik erop
let, overal terugzie in
oma Pops album. Als
kraamverpleegster.
Als
baker, met de baby's van
anderen op schoot.
Als er jaloezie was,
was daarvoor wel een
heel goede reden.
En de jonge mevrouw
Been? Wist ze van niets?
Of... wel?
Die stralende lach van
gelukkige moeder - van
wettige, ooit bedrogen
echtgenote. Is dat de lach
van het geluk dat oma
Pop mij beloofde, maar
dat niet ieder van ons
beschoren is? Of is het
tevens de lach van triomf?
1914
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Zij

wel!
Monika Sauwer
'ft should have been me, riding that big sports car... '
Ray Charles

Het tweede uur vrij! Ik wilde zonder omwegen naar de snackbar,
maar mijn vriendin Hillie trok me mee naar de parkeerplaats van
de leraren. Ze moest me iets laten zien, ze praatte schor van
geheimzinnigheid.
Het kwam er op neer dat ze de leraar Engels, meneer Kloosterboer gisteren met een rode sportauto over de Grindweg had zien
'scheuren'. Hij had naar haar getoeterd.
Nu wilde ze controleren of hij ook met dat ding naar school was
gekomen.
En jawel, daar stond hij te blinken in de zon, naast de Kever
van de leraar Duits. Hij viel me tegen, ik vond hem maar ouderwets om te zien. Maar Hillie kon niet van hem afblijven. Haar
mollige handjes met roze nagels betastten de motorkap, het
chroom van de koplampen en het witte linnen dakje. 'Het is een
Austin Healy,' zei ze deskundig. 'Een cabriolet. Hij kan loeihard.'
Wat was een cabriolet? Ik had geen idee. 'Hoe hard dan?' vroeg
ik sceptisch. '0, weet ik niet precies. Knoerthard gewoon.' Ik zag
haar kleine lichte ogen glimmen van ontzag.
'Mooi hè,' zei ze toen met een diepe zucht.
ja, mooi,' zei ik toen ook maar. 'Wel een bee~e oud.'
Ook ik was nu, ondanks mijn teleurstelling, bezig de zwijgende
motorkap te strelen. Hard, koud, glad en licht weerzinwekkend
voelde hij aan. Een dood ding aaien, alleen maar om niet bij Hillie
achter te blijven, ik leek wel gek. Ik huiverde hoewel ik het eerder
warm dan koud had. Mijn skibroek begon zonder duidelijke reden
te schuren tussen mijn benen. Was ik soms dikker geworden?
'Zou de kap omlaag kunnen?' vroeg Hillie zich af. Ze rukte aan
het portier, alsof ze in wilde stappen. Goddank zat het stevig op
slot. Toen voelde ze aan het linnen dak. 'Blijf nou af,' zei ik. 'Als
we gesnapt worden ... '
Inmiddels zat Hillie als een seksbom met hoog opgeschorte
strakke rok op de motorkap. Ik beet op mijn wangen toen ik het
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bleke vlees boven de nylonkousranden zag. Waarom droeg ze uitgerekend een roze jarretelgordel? Hoe kon ik met zo iemand
omgaan? Gegeneerd wendde ik mijn hoofd af.
'Kijk mij eens!' riep Hillie. 'Hop, paardje hop!' zong ze extatisch. Daar zat ze bovenop de Austin van meneer Kloosterboer en
ze leek waarachtig wel niet goed snik. 'Hop paardje hop!' schalde
ze nogmaals. Haar snerpende stemgeluid sneed me door de ziel.
Het moest ophouden! Ze zat voor gek. 'Kom van dat ding af, Hil.
Doe gewoon,' smeekte ik, maar ze leek me niet te horen. 'Vroem,
vroemmm,' gromde ze diep in haar keel. Haar geluid had maar
heel in de verte met het ronken van een echte motor te maken. Ze
was zo méidig, Hillie.
'Dacht je soms dat je een fotomodel was?' riep ik in een laatste
pogmg.
'Vroemm, vroemm.' Ze sputterde nog wat na voordat ze zich
eindelijk van de kap liet zakken.
Het was een zwaar jaar geweest voor ik werd toegelaten tot het
Stedelijk Gymnasium. Het ongenaakbare bakstenen gebouw met
de lange rijen hoge ramen"
ramen, het gotische toren~e
torentje op het steile leien
dak boezemde afkeer en ontzag in. De muren waren zwartig rood
als gebakken bloedworst, gedeeltelijk aan het oog onttrokken door
grillige vlammen wingerd. In de herfst verkleurde de wingerd purperrood en stond het hele Stedelijk Gymnasium in een duivelse
gloed.
Hoe vaak was ik niet langs het gebouw gefietst en had het letterlijk om genade gesmeekt: Of het alsjeblieft zijn poorten voor mij
wilde openen, na het in de maand juni af te leggen toelatingsexamen? Soms zelfs was ik zo wanhopig van examenvrees dat ik God
aanriep. 'Als u mij laat slagen zal ik de rest van mijn leven in u
geloven.'
In die tijd moet God, zij het bij vlagen, van mij gehouden hebben. Hij liet mij, een eenvoudige leerling van de Gooilandschool
Gooilandsehooi te
B. met achten en negens slagen. Was ik hem voldoende dankbaar?
Ik had de fel begeerde uitslag nog niet binnen of ik liet de zondagsschool voor wat hij was. Nieuwe donkere wolken pakten zich
samen boven mijn horizon. Mijn beste vriendin Carola Meyer had
me in de steek gelaten. Op het allerlaatste nipper~e
nippertje hadden haar
ouders gekozen voor het in haar woorden 'hartstikke gezellige'
Gooise Lyceum. Geestdriftig beschreef ze het moderne gebouw als
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een mekka van licht en lucht, een lustoord vol jonge, vlotte leraren.
Alle leerlingen van dit rijkeluislyceum kwamen vanaf hun zestiende
op brommers naar school, ze tennisten, hockeyden, zeilden en
reden paard.
Voor al die activiteiten werd de leerlingen ruimschoots de tijd
gegund, want het rooster liet ruimte voor allerhande 'creativiteit en
sport' en heette te streven naar 'maximale ontplooiing van de jonge mens.'
En nu was mijn beloning voor het harde zwoegen dat ik elke
dag een halfuur moest fietsen naar het Stedelijk Gymnasium dat er
uitzag alsof het niet anders te bieden had dan dodelijke sleur en
plicht.
Strenge, stokoude leraren zwaaiden er de scepter. Een enkele
onvoldoende op het herfstrapport was voldoende om van school
getrapt te worden. Faalangst vergalde mijn zomervakantie.
Ik had één lotgenote. Ook Hillie Holtrop was zo onverstandig
geweest zich te laten inschrijven voor het Gymnasium. En dat terwijl het hoofd van de school vaak genoeg had laten blijken 'het
gym' juist voor Hillie te hoog gegrepen te achten. Ook ik keek heimelijk op Hillie neer. Slim was ze niet, mooi al evenmin. Maar
haar ouders waren eerzuchtig, net als de mijne.
Op een mooie dinsdag in september fietsten wij zwijgend over het
lange fietspad langs de Grindweg, voor het eerst naar de nieuwe,
gevreesde school.
We hadden een monsterverbond moeten sluiten, Hillie en ik,
voor de dagelijkse fietstochten door weer en wind, voor het overblijven in een onguur lokaal, ook wel aula genaamd, met glas-inloodramen die de buitenwereld rood en geel vervormden. Glazen
goden: de uilogige Pallas Athene, godin der wijsheid, de fluitspelende Pan, en een gebaarde grijsaard, Zeus naar men zei, hielden
de brood met pindakaas en hagelslag kauwende kinderen scherp in
het oog.
In alle lokalen waar we vrij onze plaats mochten kiezen kropen
Hillie en ik dicht tegen elkaar in de nauwe, kaalgesleten banken. In
het verlichte Goois Lyceum hadden ze tafelges
tafel1jes en stoelen, van
blond, glimmend gelakt hout. Daar zaten ze in wisselende groepjes, had ik van Carola gehoord.
Het was een wonder dat Hillie mij niet diep haatte, of op zijn
minst wantrouwde. Krap twee maanden geleden hadden Carola
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en ik haar nog week in week uit gepest tijdens de gymnastiekles.
Hillie was dik, een zacht en intens bleek soort dik. Steeds had ik tijdens het uitkleden mijn blikken met kracht moeten afwenden van
het weke, naakte vlees van haar vrouwendijen, haar buik en borsten. Mijn nagels moest ik in mijn handpalmen drukken, omdat die
haar hadden willen krabben. Dát was het, Hillies lichaam smeekte
erom gekrabd en geknepen te worden. Carola deed dit dan ook
met grote regelmaat. Ik beperkte me tot flauwe opmerkingen over
haar bustehouder van verwassen katoen, die vast wel van haar
moeder zou zijn geweest. We lachten ons slap als Hillie machteloos
aan de ringen hing te zwabberen omdat ze de toch zo simpele
zwaai niet te pakken kon krijgen, of zich op nog geen anderhalve
meter boven de grond moedeloos uit het klimtouw liet zakken.
'Mijn armen zijn te zwak, kan ik 't helpen' jammerde ze, maar we
lieten onze pret niet bederven, gingen met verse moed door met
sarren.
Het was waar, Hillie had in verhouding tot haar lichaam merkwaardig fragiele armen en onderbenen. Dat kon ze niet helpen, net
zomin als ze er iets aan kon doen dat haar dunne witblonde haar
alleen op maandag niet donker van het vet tegen haar schedel
plakte. Vanwege de hoge gasprijs mocht ze thuis maar één keer
per week in bad. Niets kon Hillie helpen, en haar weerloosheid
maakte ons wreed.
Pas op onze tochten over de zes kilometer fietspad van en naar
het Stedelijk Gymnasium en tijdens de lessen in de hoge bruine
lokalen ontdekte ik Hillies gelijkmoedigheid. De pijlen van haat en
nijd van onze nieuwbakken, wereldwijze klasgenoten leken af te
ketsen op haar molligheid. Met een meewarige glimlach onderging
ze vernederingen en onvoldoendes. Haar handschrift bleef rond en
gaaf, ondanks het moordende dicteertempo van overzenuwde leraren. Met trage maar regelmatige pedaalslag reed ze langs de
Grindweg, als ik er halverwege al de sokken in wilde zetten.
'Rustig aan, we halen het makkelijk,' zei ze vol vertrouwen. En we
haalden het, altijd, een minuut voor de tweede bel duwden we
onze voorwielen in de fietsengleuf.
Timing was Hillies kracht. Twee vijven voor Latijn haalde ze op
met een onverwachte acht, huiswerk voor de namiddag leerde ze
tijdens het broodkauwen in de aula. En toch vergat ze niet haar
sinaasappel secuur te pellen, haar nagels bij te lakken en haar lip24

pen te stiften. Op de nieuwe school begon ze werk van haar uiterlijk te maken. Of het nu kwam doordat het pas aangesloten aardgas goedkoper was dan voorheen het stadsgas, ze waste haar
hoofdhaar elke twee dagen. Het glansde zijdezacht, al schemerden
haar blozende oren er nog steeds doorheen.
Wat was de bron van haar onwankelbaar zelfvertrouwen? Een
vriend had ze nog niet, voor zover ik wist. Al mijn vrije middagen
en mijn niet geringe nieuwsgierigheid stak ik in haar. Vrijwel dagelijks kwam ik bij haar thuis, leerde haar onbeschaamd dikke moeder en haar drie in aanleg dikke zussen kennen. Stralend vriendelijke mensen, al hadden ze het, getuige het vooroorlogse meubilair
en de kale traploper, niet breed. Kwam hun levensvreugde voort
uit hun gereformeerde geloof? Of was het echt waar dat dikke
mensen altijd een goed humeur hadden? Maar vader Holtrop was
mager en ook hij, gewoon maar ambtenaar bij de Gemeentereiniging, was de opgewektheid zelf. Ze bleef me een raadsel, Hillie.
Tot verbazing van mijn moeder begon ik veel te eten en zelfs te
snoepen, wat ik als kind altijd gehaat had. Maar van veel eten
kreeg ik geen borsten en geen rust.
Tijdens de lessen Engels bij meneer Kloosterboer moesten Hillie
en ik op de voorste bank zitten, aan de voet vaR
van het katheder van
de leraar. Zeer tot mijn ongenoegen. Zijn aftershave en zijn filtersigaretten walmden rechtstreeks onze neuzen binnen. Maar ook in
deze, afkijken onmogelijk makende positie wist Hillie zich te schikken. Ze lachte mild en bloosde roze als Kloosterboer tegen haar
uitviel: 'Hilda, ik zeg het je nog één keer en dan vlieg je eruit
eruit...
...
~lkaar schuren. Ik word horendol van dat
Niet die benen over çlkaar
geklis van die nylons tegen elkaar. Y our little feet next to each
other, right on the fioor. Yes, that's better. Good girl.'
Kloosterboer vervolgde de les over het tegenwoordig deelwoord,
maar vijf minuten later was het weer raak. Hij meende opnieuw
schurend nylon gehoord te hebben - oren met ingebouwde versterker~es moest hij hebben, want zelfs ik, die naast Hillie zat, had
niets gehoord - en ja hoor, ze zat inderdaad alweer met de benen
over elkaar, werd ditmaal pioenrood terwijl Kloosterboer als een
kat op haar sprong, haar aan een arm de bank uit sleurde. Voor
straf liet hij haar de rest van het lesuur pal voor het schoolbord
staan, waar ze, volop in het zicht van de giechelende leerlingen,
zijn hatelijke grapjes moest verdragen. Sinds hij die Austin had
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lachte de klas veel harder om zijn melige opmerkingen. Ze hoopten zeker eens mee uit rijden te mogen, de slijmerds.
'Your sweater is véry pink and nice. Have you knitted it yourself?'
'No mister, my mother.'
'No sir. My mother did. And it is very tight indeed.'
Homerisch gelach van een hele klas vol kinderen in modieuze,
twee maten te grote lamswollen v-hals truien in de modekleuren
grijs, groen of marineblauw. Ik droeg die dag mijn grijze uniformtrui met daaronder de verplichte witte overhemdblouse. Hillie was
de enige leerling die zich niet aan de kledingcode kon of wilde
houden. Haar moeder naaide en breide alles zelf en waste ongetwijfeld te heet. Of Hillies borsten groeiden te hard.
Weer de smalende stem van Kloosterboer. Er bleef Hillie weinig
bespaard. 'You are standing there like a salt bag. Chin up and
smile. Straighten your shoulders. Ah, that's better.' Hillie lachte
lieftallig, sloeg de ogen neer en onderging haar beproeving met de
grootst mogelijke waardigheid. Ik was trots op mijn vriendin. Zij
was ze allemaal de baas, cüe verwaande rotkinderen en die sadist
van een Kloosterboer in zUn eeuwige blauwe blazer met koperen
knopen.
De vrije donderdagmiddag brachten we door op Hillies bed in het
kamer~e dat ze deelde met een oudere zus. Die middag was de zus
afwezig, we hadden het rijk alleen.
We propten veel gekleurde sierkussens in onze rug, schopten
onze schoenen uit en verdiepten ons in Hillies van ingeplakte foto's
bolstaande schoolagenda. Foto's van Elvis, Fabian en Pat Boone
uit de muziekbladen. Wee vond ik ze, met onsmakelijke vetkuiven,
maar ik liet Hillie in de waan dat ik iets in ze zag. Toen bekeek ik
haar telefoonlijs~e. Daar stond in sierlijke rode balpenletters het
nummer van 'F.W. Kloosterboer, leraar Engelse taal- en letterkunde. Sophialaan 43, 18362.
'Hoe zou hij heten van zijn voornaam,' vroegen we ons af.
'Frederik' leek ons aannemelijk. 'Fred? Of toch Frans?'
'Ik ga dat nummer eens bellen,' zei ik stoer. Kloosterboer was
een van de weinige leraren die net als wij in B. woonde. Vroeger
reed hij op een plof, maar dat was verleden tijd. Nu knetterde hij
ons luid toeterend halverwege de Grindweg voorbij in zijn rode
Healy. vVas hij toch meer de moeite waard dan ik tot dan toe had
aangenomen?
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Op de overloop draaiden we het nummer. ja, hallo. Met
mevrouw De Hondt?' Een vragend, oud stemme*. Dat moest zijn
hospita wezen.
ja', zei ik met door giechelen en de neus dichtknijpen vervormde stem. 'Met een leerling. Kan ik meneer Kloosterboer spreken.
Het is dringend ... '
ja hoor. Ik zal hem even roepen ... Hebt u even geduld?'
Ik hield de hoorn dicht bij Hillies gretige oor. We luisterden
ademloos. 'Frits! Frehihits .. ' hoorde we door een trapgat galmen.
Ik smeet de hoorn op de haak. 'Frits!' We wisten genoeg. 'Frits. Hij
is al negenentwintig en nog steeds niet getrouwd,' proestte Hillie.
'Zielig, hè.'
Tot mijn schaamte maakte haar voorsprong mij wild van jaloezie. 'Hoe weet je dat ie negenentwintig is?'
'Heeft ie me verteld toen ik moest nablijven. Toen heeft ie me
nog veel meer verteld, trouwens.'
'Wat dan?' Mijn keel werd droog.
'Over wilde feesten en zo, toen ie nog studeerde in Utrecht.'
'Oja?'
Verdomme, haar vertelde hij zijn geheimen. Ze had ook al sjans
bij twee jongens van veertien, beiden zittenblijvers. 'Pas op, je melk
wordt zuur,' riepen ze als ze op hoge hakken de granieten schooltrappen afratelde. Ze was ook al bijna veertien. Blijven zitten op de
lagere school. De toekomst leek aan de zittenblijvers, die hadden
een natuurlijk overwicht.
Een dag later hadden we weer Engels van Frits Kloosterboer. Het
laatste lesuur van de vrijdag, allemaal waren we onrustig, want
buiten scheen de zon uitnodigend.
Ook Kloosterboer was nerveuzer dan gewoonlijk. Hij had zowaar zijn blazer thuisgelaten, was die dag voor het eerst gekleed in
een bruin ribfluwelen colbert dat ik hem gewild artistiek vond
staan. Zo leek hij wel een violist of een kunstschilder.
'Zou ie soms een mie~e wezen?' fluisterde ik in Hillies oor. Ze
proestte. Het duurde minuten eer ze enigszins bijkwam. Zakdoekbijten hielp nauwelijks. Tranen rolden over haar bolle wangen.
'\Vat valt hier te lachen, Hilda, , vroeg Kloosterboer op strenge
toon.
'Niks meneer.' Een nieuwe lachstuip dreigde, ik zag het aan het
trillen van haar onderlip. Arme Hil, ze was verloren. Dat had
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Kloosterboer goed in de gaten. Hij begon haar te voeren. 'Are you
laughing at mé, Hilda? Would you please teIl me why .. '
Hillie kon geen woord uitbrengen. Straks zou ze nog stikken.
Haar schouders schokten, haar nylon dijen schuurden onbeheerst
over elkaar.
'Stop that immediately, I teIl you. Stop it nów.'
Was Kloosterboer nu echt razend, of was zijn woede gespeeld?
Hoe het ook zij, hij wist zichzelf en Hillie te ontnuchteren door
haar naam in driftige kapitalen op het bord te krassen. Dat betekende nablijven, minstens een uur strafwerk schrijven en dat op
vrijdagmiddag.
Mijn vinger schoot de lucht in. Nog voor ik de beurt kreeg
sprong ik voor mijn vriendin in de bres. 'Maar meneer, zij kan er
echt niks aan doen. Ik had iets in haar oor gefluisterd, iets, eh ...
grappigs.'
Ik offerde me op. Kloosterboer zou ons op zijn minst samen
kunnen laten nablijven. Of mij alleen, want ik had de schuld. Maar
mijn protest werd genegeerd. 'Would you please mind your own
business, Monika!' De les werd vervolgd en Hillies straf bleef
gehandhaafd.
'Zal ik op je wachten in de snackbar?' bood ik aan toen de bel
eindelijk overging.
'Nee, laat maar.' Wel vroeg ze me even langs haar moeder te
fietsen om te waarschuwen dat ze minstens anderhalf uur later
thuis zou zijn. De vorige keer was haar moeder zo ongerust
geweest dat ze de politie had gebeld. Ik beloofde het en wenste
haar sterkte.
Buiten de bebouwde kom van het stadje H. voerde een weg van
verzakte betonplaten met gebarsten peknaden ertussen naar het
sportcomplex. Eerst passeerde ik het dierenasiel, vanwaaruit, zoals
blafconcert ten hemel steeg.
altijd op mooie dagen, een veeltonig blafconcert
Arme honden, weggedaan door hun bazen, dacht ik vol medelijden. Of geboren in gevangenschap, dan wisten ze niet beter.
Toen fietste ik langs het voor de winter gesloten openluchtzwembad naar de hockeyvelden, in de hoop daar Carola Meyer te zien
trainen met haar junioren E-elftal. Maar ondanks het mooie weer
was er niemand te zien, zelfs de terreinknecht niet. Dan maar naar
de tennisbanen, waar het seizoen afgelopen bleek te zijn. De netten
hingen slap en doelloos, gele bladeren dwarrelden over het gravel.
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Ik kreeg een brok in mijn keel bij het zien van de duizenden rijpe bramen aan weerszijden van het kronkelige laantje
laan~e dat naar de
oefenmuur voerde. Nog maar een jaar geleden had ik daar samen
met Carola jampotten vol geplukt. Maar nu was ik geen kind
meer, bramen plukken had geen enkele zin. Zovéél had zijn zin
verloren, sinds ik op het Gymnasium zat. Het enige dat er nog toe
doet is jongens, dacht ik bitter. Uitsloverige zittenblijvers, pedante
puistenkoppen, moest ik daar verliefd op worden?
Opschieten moest ik, terug naar de Grindweg. Ik had beloofd
Hillies moeder te waarschuwen. Maar ondanks mezelf fietste ik
verder naar het door bramen en lijsterbessen omzoomde Koeienbad. Daar, bij de rechthoekige vijver waar allang geen koeien meer
baadden, maar waarop in strenge winters geschaatst werd gooide
ik mijn fiets kwaad in de hoge brandnetels.
Om wat te doen te hebben ging ik toch maar bramen plukken
en drong al etend diep het doornig struikgewas binnen. Ik griste in
het wilde weg, rijp en zuur door elkaar. Handenvol propte ik mijn
mondholte binnen. Zonder echt te proeven slikte ik. Mijn handen
en polsen raakten paars en geschramd, maar straf moest er zijn.
Straf omdat iedereen me volmaakt oninteressant vond. Wat iedereen vond was waar, dat wist ik maar al te goed.
Ik likte zoute tranen van zelfmedelijden van mijn bovenlip.
Toen ik in de verte een motor hoorde ronken, sloeg mijn hart
over. Ik richtte me uit hurkzit op maar zakte snel weer in elkaar
toen het geluid dreigend naderbij kwam.
Meteen zag ik in dat het voor vluchten te laat was. Nu al vulden
motorgedreun en uitlaatgassen de lucht die ik hijgend inademde,
de slappe veengrond sidderde onder mijn voeten.
Door de dichte braamtakken heen zag ik de Austin Healy vlak
voor mijn neus op het sintelpad remmen. De linnen kap was
omlaag gedraaid. Het duurde een paar seconden van ongeloof
voor het tot me doordrong dat het filmsterachtige meisje naast
Kloosterboer, het blonde haar uit het gezicht gewaaid, donkerrood
gestifte lippen, niemand meer of minder dan Hillie was! Hilda, ze
leek wel twintig.
De motor viel stil. Ik hoorde mijn bloed bonzen in mijn oren.
Wat moesten dîe twee hier? Ik wilde het niet weten! Hoe kon ik
hier in godsnaam wegkomen zonder gezien te worden? Zagen die
stommelingen mijn fiets dan niet blinken tussen de geknakte
brandnetels? Blijkbaar niet, ze waanden zich onbespied. Nu pakte
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die engerd Hillies hand die ze niet eens terugtrok. Frits.
Ondanks mijn weerzin dwong ik mezelf hen nauwlettend te blijven gadeslaan. Mijn roddelaarsbloed begon te stromen: ik moest
heel precies opletten wat ze allemaal gingen doen met elkaar om
morgen het hele verhaal aan Carola te kunnen vertellen.
Ik keek ze op de rug, hoorde het geluid van een ritssluiting, en
Hillies hinniklachje.
Even later zag ik blauwe rook omhoog kringelen boven hun
hoofden.
De zon scheen laag over het Koeienbad, recht in mijn gezicht.
Mijn ogen begonnen te tranen. Het tweetal fluisterde onverstaanbaar, alleen Hillies gekir was duidelijk te horen.
Zo, daar vlogen de sigarettenpeuken de een na de ander met
een boog naar buiten. Wat nu? Hij sloeg zijn ribfluwelen arm om
haar heen. Hillie liet haar hoofd op zijn schouder zakken.
De rest zou vanzelf gaan, net als in films van boven de veertien.
Hij zou haar zoenen en overal aanraken.
Ik sloeg mijn handen voor m'n gezicht. Nee, dit mocht niet
waar zijn! Ineens voelde het alsof mijn blaas op knappen stond, als
in een droom waarin je nodig moet maar nergens een wc is.
Toen veerde ik omhoog, verzamelde zoveel lucht in mijn longen
als ik kon en schreeuwde. Of beter gezegd, niet îk schreeuwde, het
schreeuwde uit mij. Een snerpende kreet waar ik zelf van schrok:
'Ieaaa!'
Geschrokken zag ik ze omkijken. Snel zakte ik weer terug in
hurkzit.
Kort daarop sloeg de motor aan en de Healy stoof grommend
weg. Hijgend wachtte ik tot het ronken geheel weggestorven was.
Toen liet ik me huilend plat op mijn buik voorover vallen in de
doornen. Omdat ik Hillie niet was en nooit zou kunnen worden.

30

De procuratiehouder
Klaus Siegel
Most Jriendship is jèigning, most loving mere fllfy.
7Jzen heigh-ho! the holfy! 7Jzis lift is most jolfy.
William Shakespeare, As rou Like It (11, 7)

De man moest me hebben opgewacht toen ik de bank uitkwam.
Hij was zoals ik een dertiger, maar zijn voorkomen straalde anders
dan het mijne een zekere welstand uit. De donkere jas van een
zwaar weefsel met de smalle bontkraag en de mooie zijden shawl
alleen al. Niet dat wij onbemiddeld zijn: ik ben nu procuratiehouder, koop mijn kostuums al een paar jaar niet meer bij C&A en we
wonen op een tweede verdieping in de Zuider-Amstellaan (ik heb
een optie op de beletage). Trouwens Liedje heeft ook iets ingebracht, maar daar komen we niet aan. Doch deze man hoorde tot
de categorie cliëntenbestand dat door het baliepersoneel meteen
van het loket naar een van de kamer~es wordt geloodst. Het had
geregend. Voorbij het Frederiksplein, boven de \Veteringschans
hing laag een smerig herfstzonne~e dat een struifkleurig kleverig
schijnsel over de al kalende takken uitsmeerde. De zon zakte zienderogen en ik moest mijn ogen dichtknijpen. Ik had een paar stappen gezet toen de figuur zich uit de schaduw van de huizen
losmaakte.
'Herken je me niet, Arend?'
'Het spijt me, meneer, met wie heb ik de eer?'
'Doe niet zo gek, jongen. Ik ben Qtto, Qtto de Groot!'
'Waarachtig, nu zie ik het!' We gaven elkaar de hand. We hadden enkele jaren in dezelfde klas op de OHS gezeten en tegelijk
eindexamen gedaan. Qtto had daarna economie gestudeerd en
was blijven hangen aan de universiteit.
Je ziet er patent uit. Het gaat je zo te zien goed. Werk je nog
steeds in het hoger onderwijs?'
'Was het maar waar! Al in november 1940 werd ons ontslag
aangezegd. Een handjevol collega's protesteerde en ook de studenten dreigden te staken. Maar in Amsterdam ging alles na de kerstvakantie weer rustig aan het werk. Wat viel de opstelling van de
civitas ons tegen. De docenten en studenten in Leiden staakten door
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en daarop heeft het nieuwe gezag de universiteit gesloten. Pet af
voor de Leidenaren!'
"Ons"? Nu brak mijn klomp! Als Otto nu zoals andere klasgenoten Peekel, of Vischjager had geheten. Hij ging niet eens met hen
om en tenniste bij Festina. 'Goh, daar kijk ik van op. Je draagt ook
geen ... Loop je een eind met me op?'
'Nee, ik draag geen ... , ik geef vooralsnog de voorkeur aan een
pochet. Hij trok het pun~e uitdagend een eindje omhoog. Je wist
dus niet dat ik. .. '
'Ik lette daar niet zo op.' Ik voelde het in mijn haarwortels akelig
warm worden en draaide mijn gezicht af. Ik vrees dat mijn vraag
er een bee~e schor uitkwam.
'Wat doe je tegenwoordig?'
'Nou niet veel. Ik heb begrepen dat je hier werkt. Zeg, ik wil je
iets vragen.'
We waren schuin de straat overgestoken en liepen via het Westeinde op de brug af. De lampen in de twee hoge poorten van de
Galerij links op het trottoir waren nog niet ontstoken en de toegangen tot het gewelf leken als lege oogkassen in onze richting te loeren. Otto haalde een paar keer diep adem.
Je hebt misschien gelezen dat er op 9 augustus al een tweede
oproep in de krant stond dat we ons onverwijld voor de arbeidsverruiming in Duitsland moesten melden anders ... '
We liepen de brug over. Een geplons trok onze aandacht. Toen
we over de leuning keken zagen we een half kaalgeplukt opgezwollen eendenkadaver dat telkens door een aantal gretig toehappende
rattenbekken onder water werd getrokken.
'Ik heb het niet echt tot me laten doordringen, nee.'
'Als je niet vrijwillig naar het Muiderpoortstation kwam, dan
werd je gearresteerd en overgebracht naar Mauthausen, wat dat
dan ook moge zijn.'
'Reuze vervelend voor je. Jij hebt je dus niet gemeld?'
'Zoals je ziet. Er stond ook bij dat als we zonder toestemming
van de autoriteiten van woning zouden veranderen, ook "indien
slechts voor tijdelijk", we eveneens naar die plaats met zijn lugubere klank zouden worden gebracht. Je begrijpt waar ik naar toe
wil?'
'Geen flauw idee!' Ik had wel een vermoeden wat hij van me
wilde, maar daar kwam niets van in. We waren op school wel
bevriend geweest, maar dit ging te ver.
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Je
je zult er geen spijt van krijgen. Als je me in huis neemt, staat
daar wel iets tegenover. Mijn ouders zijn naar Zwitserland uitgeweken en hebben m'n zusje en mij niet zonder middelen achtergelaten.'
"Niet zonder middelen," dacht ik wrang. Als mijn vader niet
werkloos was geweest, zou ik nu meester in de rechten zijn en ...
'Ik heb het laatste jaar onze effecten in contanten omgezet. Hij
tikte veelbetekenend op de bobbel onder de pochetzak van zijn jas
waarin een doekje met hetzelfde patroon als zijn shawl flapperde.
Het ding wekte aanvankelijk een gevoel in me alsof er een tong
naar me werd uitgestoken, maar dit veranderde de zaak. Otto
OUo
klopte ook nog suggestief op twee bulten ter hoogte van zijn heup
en zei: 'Goud, Arend. Twintig plakjes van een kilo! M'n zus is al
bij mensen.'
OUo. Ik moet ook aan Liedje en de
'Ik weet het nog zo net niet, Otto.
kinderen denken. Laurens is al veertien ... en aan m'n positie op de
bank.'
Juist
juist omdat je op die bank werkt, sta je boven verdenking. Verleden jaar moest ik er de activa van vaders onderneming aan cederen en toen zag ikje.Je merkte mij niet op.'
Je
je bent ook zo veranderd! Hoe stel je je die logeerpartij voor?
Als iemand erachter komt...
komt ... Hmm ... , misschien heb ik een idee.
We hebben twee grote zolderkamers met verwarming en een wastafel. Laurens heeft er een van.' Bulten en bobbel spraken me aan.
'Zou je daar genoegen mee kunnen nemen?'
'Genoegen mee kunnen nemen? In wat voor wereld leef jij? Ik
zou dolblij zijn. Ik mag er alleen maar nooit uit, dus zul je me het
eten moeten komen brengen.'
'Waarom dat? Enfin, we zien wel.'
Tot mijn verbazing bleef Otto meteen bij ons. Liedje en de kinderen vonden hem direct al aardig. Je ziet ook niets aan hem. De
volgende dag heb ik op de bank de rekening van de familie De
Groot bekeken. Op een paar duizend gulden na, helemaal leeg.
Dus ik maakte me niet schuldig aan onttrekking van vreemd vermogen door Otto te herbergen.

Er gingen een, twee jaar voorbij. De eerste tijd leefden we als vorsten. Behalve Laurens die, als hij ging slapen, het eten naar boven
smokkelde, zag niemand mijn schoolvriend. Alleen het onsmakelijke gesjouw met Otto's feces vond ik aanvankelijk een hele toer
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voor Laurens. Maar ging er niet ook een aanzienlijke opvoedende
waarde voor mijn zoon van uit? Aan de kop van de Albert Cuyp
stonden altijd wel handelaren die voedselbonnen te koop hadden.
Soms sloeg een zwarthandelaar, als ik passeerde, zijn mantel open
en dan hing daar een worst of een reep spek die vlug van eigenaar
wisselde. Ik stond tijdens de lange wandeling door de Van Woustraat doodsangsten uit als ik met het clandestiene spul naar huis
liep.
Helaas moest ik soms, als ik verderop een controlefuik zag opgesteld, een willekeurige straat in de Pijp induiken om me van het
kostbare voedsel te ontdoen. Ik ben niet onzelfzuchtig genoeg om
te hopen dat de mensen die het vonden er goed van aten.
Hoewel mijn betrekking aan de bank me het privilege verschafte
van een rijwiel-Ausweis gaf ik er de voorkeur aan te lopen. De kakkineuze buren op de Noorder-Amstellaan konden onder al hun
charme niet verbergen dat ze mij en mijn gezin maar als omhooggevallen indringers beschouwden en een fiets in deze tijden zou
hun vooringenomenheid alleen nog maar versterkt hebben. De
lange wandeling door de Van Woustraat en Rijnstraat was soms
erg vermoeiend en ik was blij als ik de Wolkenkrabber boven de
huizen zag opdoemen. Op een raadselachtige manier schepte ik er
een zeker genoegen in, het leek eigenlijk leedvermaak, als ik op
mijn dagelijkse wandeling door de lange winkelstraten zag hoe de
neringdoenden de een na de andere, en zij als eersten, hun deuren
moesten sluiten. Had de middenstand zich in de crisistijd niet over
vader en moeder vrolijk gemaakt? Wat ik nu zag, deed me goed.
Het genieten van gerechtigheid is vast geen deugd, maar het voelt
wel lekker.
De zwarte markt werd steeds duurder en we waren nogal royaal
met Otto's financiën omgesprongen. De twintig plakjes goud had
ik verzilverd, bij wijze van spreken dan. Dat wil zeggen, ik had er
tien verkocht en tien had ik als commissie voor mezelf gehouden
en opgeborgen. Het waren uitzonderlijke omstandigheden, nietwaar?
Het ging er thuis langzamerhand een stuk minder opgewekt aan
toe. Liedje drong erop aan hetgeen zij had ingebracht ~ bruidsschat is een te groot woord als je het vergelijkt met de vermogens
van hen die ik op de bank zag ~ aan voedsel te besteden. Op een
dag sprak de buurvrouw van de derde verdieping me aan. 'Meneer
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Kerstens, ik hoor overdag soms gescharrel boven mijn hoofd, heeft
u soms een onderduiker?'
'Geen sprake van. Ik denk dat u Laurens hoort die zijn huiswerk
maakt.'
'Waarschijnlijk heeft u gelijk. Je hoort van die dingen tegenwoordig. De ondergrondse schijnt mensen die onderduikers hebben opgenomen zelfs te steunen. Ik bedoel maar. .. '
'Dat verandert de zaak. Er logeert daar inderdaad een oude
schoolvriend. '
'Doet u de groeten aan uw vrouw.' 'Zal ik doen.'
Twee dagen later werd er na Sperrstunde aangebeld. Ik zag het
bloed uit Liedjes gezicht wegtrekken en opende met bonzend hart.
Twee heren vroegen of ze binnen mochten komen. We joegen de
kinderen de kamer uit. Ze knikten goedkeurend en vroegen hoeveel we er in huis hadden genomen. Ik deed alsof ik ze niet begreep. 'Hoeveel van wat?'
'Schuilers,' zei de een die iets van een ouderling had.
'Een,' zei Liedje, 'een~e maar. Bent u nu teleurgesteld?'
Ze gaven geen antwoord en vroegen of ze even mochten rondkijken. We liepen met hen de woning door. Ze zeiden beleefd goedenavond toen ze Meta's kamer bekeken.
'Uitmuntend,' zei de een: 'werkelijk niets te ontdekken. Voortaan vallen er eens per maand wat geld en de nodige bonnen in uw
brievenbus.' Heel discreet. Niemand weet ervan. De ander die op
een ouderling leek sprak plechtig: 'Geheim van één weet God
alleen, geheim van twee wordt licht gemeen, geheim van drie weet
iedereen'. Ze stonden op. Ik zei weifelend: 'Onze schuiler zit op
zolder.'
'Op zolder?' Ze lieten zich meteen weer in hun stoelen terugvallen. 'Dat kan absoluut niet! Daar zoekt de mof het eerst. De razzia's beginnen soms vanaf het dak!'
De volgende avond al kwamen er andere lieden. Ze brachten
planken mee, klosten alle kamers door of ik niet bestond, en vonden uitgerekend onze slaapkamer vanwege de ruimte het meest
geschikt. Ze vernielden de kast alsof het vanzelf sprak. De spiegel
op de middelste deur kreeg een barst en het ding werd een stuk
naar voren geschoven. Otto verhuisde naar beneden en had voortaan zijn domicilie achter onze kleren. Dat wil zeggen 's nachts.
Overdag sloop hij op handen en voeten door de woning zodat hij
niet vanaf de straat kon worden gezien. Van de overkant viel geen
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gevaar te duchten. De Zuider Amstellaan is een brede straat.
Kwam ik thuis dan lag hij op de vloer te lezen of in een dagboek te
schrijven.
Ik bespeur met enige verontrusting dat mijn gedachten de laatste
tijd als ik op mijn werk ben steeds vaker worden afgeleid doordat
het beeld van Liedje onverwacht voor me opdoemt. Haar volle
blonde haar, de donkere wenkbrauwen, het ondeugende neusje
met het koude puntje, maar vooral haar weelderige vormen zie ik
zo levendig voor me dat ik haar bijna kan aanraken. Zodra ik haar
na thuiskomst heb gekust, lijkt ze weg te zinken in een dromerige
hunkering.
's Avonds verdwijnt Otto in de kast. Nadat Liedje en ik de liefde
hebben bedreven - zo stil mogelijk - kijken haar ogen met een doffe glans langs me heen naar een verte waarin ze me niet toelaat.
De volgende dag zie ik haar nog duidelijker voor me. Ik zie ook
Otto op de keukenvloer liggen. Hij kijkt omhoog. Ze draagt als ze
de boel 's ochtends aan kant maakt het negligé met de grote gele
rozen. Ik kan me wel voor mijn hoofd slaan dat ik haar toen geen
deugdelijker huisgewaad heb gekocht. Haar ronde, mollige knieën,
de welige melkwitte volheid van haar dijen kunnen hem niet ontgaan. Ik zie Liedje tussen mijn dossierkasten bukken om het stof op
het blik te vegen dat ze bijeen heeft gebezemd. Het vreemde is dat
het visioen van mijn vrouw soms aan mijn oog onttrokken wordt
door een sluier, sneeuwvlagen woeden om haar heen, alleen
bestaat de neerslag uit bankpapier. Mijn secretaresse komt binnen:
'Hoort u de telefoon niet? De Zentralstelle aan de lijn. Bent u niet
goed?' jawel, jawel, zeg maar dat ik zo terug bel'. De deur slaat
dicht. Daar zijn de beelden weer: Liedjes borsten prangen uit de
halsopening van haar blouse tevoorschijn. Wat zijn ze stevig gebleven na de kinderen, nu vaart er een zachte, onweerstaanbaar verleidelijke trilling doorheen. Je leest tegenwoordig dat er in het
Oosten zo geleden wordt onder de Russische buran. Ik stel me
voor dat de wervelwind van papiergeld die nu rond Liedje woedt
veel weg heeft van de sneeuwstormen in de steppen die de soldaten
moeten doorstaan. Het is ijskoud op kantoor en ik huiver. Vanavond moet Liedje me omarmen. Onlangs vroeg ze me: 'Wat
mankeert je, jongen?' 'Het zal de leeftijd zijn, Liedje.' Ze schudde
ongelovig haar hoofd, afWezig. Ik weet wel beter: het is de gedachte aan de man achter de kast die mijn fantasie geen seconde rust
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gunt. Ah, ja, ik moet opbellen.
Nacht na nacht hebben we gemeenschap. Liedje lijkt onverschillig over mijn ongedurige passie. Verleden week vroeg ze me:
'Waarom snuffel je zo in mijn hals?' 'Ik zuig
zuigje
je geur in, mijn liefde!'
Vannacht heb ik als een ever op zoek naar truffels in Liedjes
schoot geneuzeld, rook ik mezelf of de ander? Daarna heb ik me
vertwijfeld nog eens op mijn half slapende vrouw geworpen. Ik
hoop dat hij het heeft gehoord, de ploert!
Ik had die middag mijn vriend Ernst opgebeld. Ik kende Puttkammer nog van het kantoor van de Rotterdamse Bankvereniging.
Hij was toen al procuratiehouder, maar hij voelde zich niet te hoog
voor me. Hij werkte nu voor het Devisenschutzkommando waar hij tot
taak had Joden te bewegen buitenlandse banktegoeden naar
Nederland over te boeken, in ruil voor een zogenaamde Sperre, vrijwaring van deportatie. Na het uitwisselen van de nodige plichtplegingen vroeg ik hem of hij iets wist van een eventueel buitenlands
vermogen van de familie De Groot, die van het chemieconcern.
'Dat bedraagt ettelijke miljoenen, ze zijn ermee uitgeweken,
maar er moeten nog een zoon en een dochter in Nederland zijn
achtergebleven. Als we die eens konden vinden, dan zouden ze er
vast een paar honderdduizend Zwitserse francs voor over hebben
om een stempel te krijgen. Maar die zitten allang in het buitenland. Waarom wil je het weten?'
'Ik zit hier met hetzelfde probleem. Maar hoe gaat het je?' ...
En nu zat meneer De Groot, die als de vijandelijkheden tot stilstand waren gekomen in Zwitserland van zijn geld ging genieten,
zich achter de kast op onze kosten vol te vreten. Ik nam me voor
hem bij de eerste de beste gelegenheid op de Puttkammer-lijst te wijzen.
Maar zover zou het niet komen. Op een donderdagochtend kwam
Otto de kast uit wankelen. Zijn gezicht was vuurrood en zijn ogen
glansden. Het was duidelijk dat hij hoge koorts had. De mensen
van het verzet hadden me verteld dat er dinsdag- en vrijdagmiddags tussen half zes en zes iemand van de ondergrondse voor City
heen en weer liep aan wie je noodsituaties kon melden. Op het
plein keek ik angstig naar de Grüne-schildwachten die schuin aan de
overkant voor de gevangenis stonden opgesteld. Om half zes
stroomde het publiek van de tweede middagvoorstelling van Die
goldene
gold
ene Stadt de straat op. De uFA-kleurenfilm
UFA-kleurenfilm over een maagd van
Duits boerenbloed die door een Tsjechische nietsnut in het verderf
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wordt gevoerd, moest erg goed zijn en was onlangs met de VolpiPokal bekroond. Toen de bezoekers zich verspreidden, werd ik
aangesproken door een vrouw, die reageerde op het afgesproken
teken. Wie acuut hulp behoefde moest, ongeduld voorwendend,
met een Telegraqf op zijn linkerdij tikken.
Al om zes uur kwam er een dokter, die een blindedarmontsteking constateerde. Morgen komen we hem halen. Die nacht sliep
Otto in ons bed. Toen ik zaterdagmiddag thuiskwam, was hij er
nog steeds. Eindelijk werd er gebeld. Twee mannen rolden Otto in
bruingrijs zeildoek. Ik moest op de uitkijk gaan staan en zodra de
kust veilig was een sigaret opsteken. Nadat ik het sein had gegeven,
legden ze hem in een bakfiets. Er werd een tweede zeil over hem
heengelegd.
Ik stond doodsangsten uit dat ze onderweg zouden worden aangehouden, durfde er niet aan te denken wat er dan met ons zou
gebeuren. Ik besloot het vervoermiddel met de mij antipathiek
geworden lading te volgen om te kijken of de bestemming veilig
bereikt werd. Een van de mannen trapte de fiets kalm voort en de
ander liep er op de stoep naast. Gelukkig was er genoeg volk op
straat, waardoor de bakfiets niet opviel.
Bij het Westerscheldeplein gingen ze rechtsaf. De wolken hingen
laag. Op het braakliggende terrein links waren kwajongens fikkies
aan het stoken met riet. De rook sloeg onaangenaam prikkelend
neer. Er lag daar een spoor voor een tramlijn die nooit was aangelegd, de rails eindigden in een modderige plas. Onverlaten hadden
enkele weken geleden de blokjes hout die tussen de rails als plaveisel waren aangebracht gestolen. Ook van de mooie iepen was niet
veel over; er restten slechts macabere stammen. Het was of ik het
bloeden van de blessen zelf voelde. Sommige stompen hadden
ruwe vaalwitte zaagvlakken, andere waren tot in het kernhout
ingescheurd, gerafeld, splinterig.
Ver hoefden mijn gast en zijn begeleiders niet. Ze staken schuin
de straat over en vis-a-vis het kleine park met het kinderbad sloegen ze de Eendrachtstraat in en droegen Otto daar het weeshuis
binnen. Het stelde me niet gerust. Integendeel: misnoegen maakte
zich van me meester nu ik hem veilig wist. Er moet toen een worm
in mijn hoofd zijn gekropen. Ik sloeg de weg naar huis in en passeerde de Sieberg-garage. Er stonden twee Landwachters voor. ..
'Heren,' wendde ik me tot hen, 'heren ... '
Ik keerde terug naar het park. Achter enkele hulststruiken die
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nog niet ten prooi waren gevallen aan het vandalisme wachtte ik af
wat er zou gebeuren. Vlak voor mijn ogen hing een trosje vuurrode bessen waarover een lieveheersbees~e kroop. Het vredige beeld
stelde me gerust. Het was beter zo! Ik werd uit mijn rustige stemming gerukt door het geratel van rupsbanden. Aan beide kanten
van de Eendrachtstraat kwamen de gecamoufleerde overvalwagens
tot stilstand. Schelle bevelen, het knerpende gekraak van een deur
die wordt ingetrapt. Ik zag Otto nog een keer. Hij hing tussen twee
in zwarte leren jassen gehulde functionarissen in. Vergeleken met
hoe de andere mannen en vrouwen de auto's werden ingedreven,
gingen ze bijzonder zachtzinnig met hem om.
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Een kano op de rivier
Thomas Verbogt
Een vriend vertelde me onlangs in een café dat hij kort daarvoor
bijna dood was geweest.
Ik luisterde aandachtig.
Doordat hij me het verhaal zélf vertelde, was de afloop ervan
voorspelbaar, maar ik ben altijd geïnteresseerd in momenten die
een grote mate van hevigheid hebben. Bovendien was ik zelf op
dat moment nog nooit bijna dood geweest. Graag hoor ik vertellen
over situaties die ik nog niet ken. Het leek me overigens geen
omstandigheid om jaloers op te zijn. Wel op het verhaal óver de
omstandigheid.
Wat was er aan de hand geweest?
Hij was aan het kanoën over de rivier toen hij plotseling in de
zuigkracht van een groot schip terechtkwam. Misschien heet het
wel geen 'zuigkracht', maar hij noemde het zo.
Hij verloor de macht over zijn kano en kwam steeds dichter in
de buurt van de woest draaiende schroef van het schip.
Hoe het gelukt was, kon hij niet duidelijk maken, maar hij had
zich weten te redden en daarom zat hij nu weer tegenover me in
een café.
Uiteraard brandde op mijn lippen de spor~ournalistieke vraag
Wat ging er door je heen?, maar die hoefde ik niet eens te stellen, want
hij vertelde het uit zichzelf.
Hij zei dat hij binnen het tijdsbestek van een paar seconden zijn
hele leven aan zijn geestesoog voorbij had zien trekken.
Hij corrigeerde zichzelf onmiddellijk: 'Uiteraard niet mijn hele
leven, maar de belangrijkste momenten.'
Ik zei dat ik dit logisch vond.
Ik weet niet hoe ik over mijn eigen leven zou denken als het in
een paar seconden in beelden was samen te vatten. Dan ga je
waarschijnlijk behoorlijk ontevreden dood en heb je niet eens tijd
om die ontevredenheid een bee~e te relativeren, want je bent bezig
dood te gaan en daaraan heb je je handen vol.
'De belangrijkste momenten,' herhaalde ik.
Ja,' zei mijn vriend. 'In een paar seconden. Misschien was het
maar een fractie van een seconde. Ik weet het niet precies.'
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Ik wilde vragen wat die momenten dan wel waren, maar vond
dat indiscreet.
Zelf ging hij er ook niet op door, zodat ik veronderstelde dat hij
die belangrijkste momenten voor zichzelf wilde houden. Misschien
zou ik dat zelf ook wel doen, omdat ik anders het gevoel had dat
iemand er met mijn leven vandoor ging.
Mijn vriend staarde naar het stof dat in het zonlicht boven ons
tafel* dwarrelde.
'Weetje wat vreemd is?' vroeg hij.
'Nee.'
'Toen ik weer in rustig vaarwater zat en dat schip in de verte
zag verdwijnen, toen voelde ik me heel rijk.'
'Rijk?'
ja. Alsof ik iets heel essentieels cadeau had gekregen.'
je leven.'
'Ook. Maar vooral wat het leven de moeite waard had gemaakt.
Dat waren namelijk die momenten.'
'Geen mislukkingen? Je zag geen dingen die fout waren gelopen?'
'Nee. Het leek wel alsof ik ervan doordrongen werd dat ik niet
voor niets had geleefd. Misschien is het zo dat als je afscheid moet
nemen van je leven en je hebt het geluk dat dit afscheid even
duurt, in ieder geval een paar seconden of voor mijn part een fractie van een seconde, dat het afscheid altijd een zekere ... ' Hij aarzelde even. Zijn vinger tekende langzaam een cirkel op het tafelblad.
j a, een zekere kwaliteit heeft.'
Hij lachte verontschuldigend.
We zijn geen vrienden die vaak dit soort gesprekken voeren.
Ik ben nooit jaloers op anderen. Ik geloof dat ik iemand ben die
iedereen altijd het allerbeste gunt. Nu was ik echter wel jaloers. Op
mijn vriend die ineens wist wat er in zijn leven belangrijk was
geweest. Ik was ervan overtuigd: dat verandert de rest van je leven.
Als je jaloers bent op wat iemand bezit, kun je je best doen dat
ook te bezitten. Soms lukt dat. Je jaloezie geeft je dan een doel.
Misschien maakt dat je leven tot op zekere hoogte nuttig.
Dit was anders. Ik kon moeilijk momenten najagen waarop ik
bijna dood zou zijn. Ik was daar zelfs bang voor. Niet voor het
aangezicht van de dood, maar voor de verbijsterende omstandigheid dat zich dan misschien geen enkel belangrijk moment zou
aandienen.
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Ik stelde me voor dat ik ontsnapt was aan de malende scheepsschroef en uitgeput in het gras naast de rivier zat, terwijl ik me
afvroeg wat er zojuist aan mijn geestesoog gepasseerd was en het
antwoord op die vraag adembenemend leeg bleef Misschien had
dat ook wel zin, want dan zou ik kunnen besluiten dat alles voortaan heel erg anders moest. Van de andere kant: in een leven dat
zevenenveertig jaar had geduurd, had zich geen enkel belangrijk
moment voorgedaan. Een onverdraaglijke en demoraliserende gedachte.
Ik keek naar mijn vriend. Hij zag er sterk en optimistisch uit. Hij
is ook schrijver. Met wisselend succes. Ongetwijfeld kwamen er nu
boeken die er ongelooflijk toe zouden doen.
Meneer hoefde alleen maar uit kanoën te gaan!
Het is twee dagen later als ik na middernacht door de stad fiets.
Uit de hemel komt zachte regen. Ik heb haast. Ineens hoor ik een
merkwaardig geluid, ja, een vreemd metalig geluid. En op dat
moment weet ik ook waardoor dat geluid veroorzaakt wordt: het
slot van mijn fiets zit los, het slot dat in gesloten toestand mijn achterwiel moet blokkeren. Het is een kwestie van een losse schroef. Ik
ben nonchalant geweest. Ik had gewoon een schroevendraaier
moeten pakken.
Ik wéét ook waartoe het onheilspellende geluid zal leiden. Ik kijk
niet achterom, maar zie toch dat het slot zich losmaakt van zijn
oorspronkelijke plaats, vervolgens een bee~e heen en weer schuift
en zich dan meedogenloos tussen de spaken van mijn achterwiel
vestigt.
Het duurt allemaal misschien twee, drie seconden, maar toch
maak ik het in slow motion mee. Hetzelfde geldt voor de seconden
die nu volgen: mijn fiets komt bruusk tot stilstand en op dat
moment ontstaat een complexe situatie die door mij niet meer te
beheersen is.
Ik begin aan een val. M~jn lichaam wordt onbestuurbaar. Ik heb
een grote hoeveelheid lichaam en voel dat die helemaal over het
stuur vliegt. Ik weet niet hoe lang een gemiddelde val duurt, maar
ik heb nu het idee dat ik alle tijd heb. De snelheid waarmee ik
zojuist fietste was erg hoog, de val kan ernstige consequenties hebben: misschien ga ik wel dood, ten gevolge van de krachtige botsing met het wegdek of door een auto die over me heen rijdt.
Ik heb mijn geestesoog wijdopen, maar daaraan trekt helemaal
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niets voorbij. Moet ik nu vaststellen dat ik niet doodga?
Wou straat,
Ik kijk om me heen. Mijn val voltrekt zich in de Van Woustraat,
een straat in de Amsterdamse wijk De Pijp, niet zo ver van mijn
woning. Rechts van me is een gedeelte van de weg opgebroken. Ik
moet nu onderhand eens gaan denken aan hoe en waar ik het beste kan neerkomen.
Ah, daar dient zich ineens toch een moment uit mijn verleden
aan: ik ben tien jaar oud en bevind me in een naar zweet riekende
judoschool in de Indische buurt in Nijmegen. Ik heb die school
twee keer bezocht. Toen werd ik door de judoleraar weggestuurd,
omdat ik, zo zei hij tegen mijn ouders, levensgevaarlijk voor mezelf
was, woorden waarvan ik de strekking nooit begrepen heb. Van de
twee lessen herinner ik me nu dat het handig is om op de zijkant
van mijn lichaam neer te komen, in ieder geval niet op mijn hoofd.
Daar moet ik ook niet aan denken: aan mijn hoofd op het asfalt
van de Van Woustraat.
Ik verplaats me nog steeds door de lucht. Met mijn rijwiel heb ik
al enige tijd geen contact meer.
Eindelijk bereik ik de grond, op mijn schouder, op het bovenste
deel van mijn borst. Ik hoor dat ook mijn fiets is gaan liggen.
Nu is het stil op straat.
Ik voel dat er het nodige mis is in mijn schouder en borst, maar
heb nog geen zin daarover diep na te denken. Eerst wil ik een tijdje tevreden zijn omdat ik niet dood ben. Dat lukt echter niet. Ik
hoor mijn vriend vertellen over de belangrijkste momenten van
zijn leven, dat die zijn leven veranderd hebben. Wat gebeurde er
tijdens mijn val zojuist? Ik ben een paar seconden op een judoschool in Nijmegen geweest, waar ik blijkbaar levensgevaarlijk met
mezelf in de weer was. Mijn vriend sprak over de kwaliteit van het
afscheid van het leven. Ik hoor de judoleraar tegen me schreeuwen
dat ik op mijn schouder moet neerkomen. En kort daarna riep hij:
'Donder jij maar op, Verbogt!'
Ik draai me langzaam op mijn rug. Dat kost moeite. Ik merk dat
ik mijn bril niet meer op heb. De regen prikt in mijn ogen.
Ik moet proberen op te staan en ik besef dat dit een heel karwei
zal worden. Misschien moet ik eerst bedenken wat ik met de rest
van mijn leven ga doen. Er zijn mensen die dat wél weten.
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Nederlandse poëzie

Gedicht
Bemd Bevers
Geen land zo klein of het heeft wel een
noorden, een zuiden, een westen en een oosten
binnen zijn grenzen. Hoeken van waaruit
de wind komt aangewaaid om het verkeer van
wolken te regelen, blad en haren te bewegen, oude
lucht door nieuwe te vervangen.
Het hart van de stad trekt onder zijn paraplu het
verkreukelde gezicht van een maandag. Het is de
laatste dag van de herfst en wat er aan licht
overblijft, spreidt de kleur van oude bankbiljetten
gelijkmatig over straten, gebouwen en mensen uit.
Vertrouwen, zegt iemand met gedachten, is zoiets
als een krediet, een voorschot dat je de ander geeft.
Die ben je nu zelf, sinds je lief iets
met een ander heeft
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lo's klacht
Bester Knibbe
Een cape wil ik wel tot m'n tenen
om kop en billen te beschermen tegen
de zwermen horzels die me plagen: rotstreek
van Hera om mij weg te jagen. Niet dat ik
iets verfoeilijks deed, ik liep gewoon
te pronken met m'n kont en borsten, liet me
gedwee bestieren door een god: Zeus die
mij zo speels mijn lot leek toegewijd en mij
in Hera's wei liet grazen. Maar zij,
die zo op rundvee is gesteld, zegt ze, wordt
razend om zoiets; kortzichtiger godin
kent de Olympus niet. Altijd jaloers
die troel, want met haar goddelijke
smoel houdt ze haar man niet thuis, haar
broer. Nu vráág ikje, welke aardse
vrouw zou er nu treuren om zo'n ouwe
bok, zo'n brokkenmakermeisjeslokker. Was het
mijn man, ik zou hem rustig goudenregen
laten spelen, hij sloofde zich maar uit
als knobbelzwaan en ik zou schateren
als ik hem aan de zwier zag gaan als
namaakstier. Zij niet, godin de
megahypocriet. 0 zie mijn omgebogen
lot, hoe ik met zoveel bulten
op m'n kop als Argus ogen had
vermoeid en loeiend een verblijfplaats zoek: mijn vrouwenlijf.
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De repetitie
Ed LerJlang
Mijn scheef oog ziet zijn hand
het blad omslaan, zijn vingers
op de snaren van zijn alt.
Het lastig strijkkwartet
spelen zij na hun werk,
de vrienden en de vrouw,
de ene van altijd.
En het is alweer zomer.
Huis en tuin zijn op orde.
Ik hoor zijn toon. Ik wrok
om inborst, breuk, bedrog,
zo bar gewoon is het
dat hier de man studeert
die ik niet wist te worden.
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)afgunst
Trilogie van de (gr)afgunst
Wim Reilingh

I. Algemene begraafplaats
(9 januari)
Na twee jaar afwezigheid terug
in dit landschap vol bijbels gesteente
Het dal van de schamele dood
Het pad is nog drassig. De koude
verjaardagszon spiegelt onvruchtbaar
hun zure gedenken. De Heere regeert
hier draconisch met zwabber en spons
Veel bleef er niet over van haar
Een schaduw hoogstens, het vage
besef van een donker verleden
En het zwakke verweer van
die ene verregende heidense steen
De hemel is ver, te ver
om te treuren. De wereld
herinnert zich vaag nog een zweem
van schoonheid en liefde
Er wordt in de verte
geroepen om een vertrouwen
dat niemand kan schenken, dat niemand
aanvaardt, want de dood
heeft de leegte bevestigd. Wat rest
is de angst voor de man met de spade,
de dragline, de knokenfabriek
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II. De bruid
Zij aan zij met een zwarte gestalte
zweeft ze de schemering in
Over het bloementapijt dat in vlammende
kleuren uiteenvalt wanneer ze passeert
Nog eenmaal een bloementapijt
en nog eenmaal te zweven als een
verdroomde libelIe. Was ik maar die
donkere schim, dan schonk ik haar leven
en toekomst; dan liet ik haar vrij

Ik vrees voor haar dromen, ik vrees
voor haar ziel, ook al ken
ik haar niet. Het huis van de dood
betreedt ze in blinde vervoering
De bloemen verliezen hun gloed en
verwelken. Haar leven is eindig
Een schuimende kariatide versmelt
met het morsige wit van de crypte
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lIl. Klopstock
Achter mijn rug het inferno van brullend
metaal en nat rubber, maar minder verwoestend
dan ik verwachtte. De stilte bewaart hier
zijn autonomie. Op het drassige grasveld
achter de kerk laat een meisje haar hond
apporteren. Haar stem wordt een deel van de
lente, verdrinkt in de lichtgroene sluiers
Een dravende haarbal, een schreeuwend
moffinne~e. Ik ben de enige levende
in dit plantsoen die hem gedenkt, hem benijdt
om dit veilige huis, het geluk van een tastbare
dood, een wachtende vrouw, en het hoge
regengeruis in de linde
De lente herinnert zich nog de bedaarde
tragiek van een slapende wereld;
die sanflern Schmerzen, een zwijgende
wandelaar op een beklinkerde weg

5°

F atal Attraction
Fatal
TllOm Schrijer
Schryer
Tham
De vrouw stuurt haar plannen voor het
huis en zand en bouw-onrijpe tekeningen
maar alles is al afgebouwd.
Kaarsen, wijn en ponnen voor mijn lief,
ze vraagt mij haar te groeten.
De tafel mag ik houden, waarop zij
eerder brieven aan mij schreef, de
kortste route naar de hel, een fijnchirurgisch celibaat, een bont en
blauwe ziekte.
Zij is een mooi, verwilderd dier,
een zachtvelouren heks, een overdaad.

Koortsig kwaad bedrijft zij sinds ik
met haar brak, nadat wij eerder samen
aan het huis waren begonnen.

51

Ode aan de jaloezie
Hein Walter
Je krijgt zo vaak aan de voordeur te horen
dat je niet welkom bent, maar aan de achterdeur,
in het holst van het donker, als geen ander het ziet,
word je gretig naar binnen getrokken,
alsof je de lieve deugd zelf bent.
Ja, zelfs ik, moet ik bekennen, bekijkje op straat
met diep in mijn gezicht gegrifde minachting,
al weet ik dat jij, op dagen van tegenslag,
mijn redder zult zijn; dan haal jij me uit de diepte
met sterk gevlochten verhalen van mannen die zakken
met geld verdienen en slapen met lustige vrouwen.
Dan neem je me mee door straten vol auto's
die nieuw zijn en glanzen en lees je hardop
de nummerborden aan me voor, zwervend door het alfabet.
En we trekken langs lachende huizen met garages als wangen
en hangende tuinen als vallende haren.
Bij het meest opvallende huis laat je ons stilstaan.
Hier woont geluk, zeg je dan. En ik staar
naar de welvaart en wil doodgaan
als ik jou zie bij de deur en de bel hoor.
Meneer doet open en ziet in seconden
dat jij het bent en smijt de deur dicht.
Later zie ik je glippen langs bittere planten
die op moeten groeien tegen de schutting,
naar de achterdeur, waar vlugge armen je binnen trekken.
Niemand mag het weten. Zo kom je binnen.
Zo moet je leven.
En ik loop terug naar mijn kleine huis
en zal schrijven om niet te vergeten een ode aan jou.
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Stand van zaken
Nico Weber
Soms kijk ik hele dagen naar mezelf,
maar als er aangeklopt wordt, doe ik open.
Wie je ook bent: lees eerst de uurtarieven.
We maken een begroting van de kosten,
en als je die contant vooruitbetaalt,
dan sta ik borg voor een verfrissend vuur:
ik ben nog koeler dan mijn spiegelbeeld,
van marmer, nog geen achttien, en te huur.
Uit welk bedorven gat ben jij gekropen?
Mijn ware spiegelbeeld zul je nooit zien.
Ik zuig liever de afgunst uit je kloten
dan dat ik je mijn dromen zou verkopen.
Raak mij maar aan, ik geef een valse warmte
en spuit je onder met je eigen kif.
Je kwijlt, vergif druipt uitje zure mond,
want onderwijl maak ik mijn billen bloot.
Zag jij twee broer~es ooit zo wit, en rond
alsof ze met een passer zijn getrokken?
Zie hier: mijn lul staat in het zwarte bos,
van vlees en bloed, mijn palindroom. Kijk goed:
dit sprookje krijg je zelden voorgeschoteld
op saaie uren in het avondrood.
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Light Verse

Leve de jalousie
j alousie de métier
Jan Boerstoel
De mens is gierig, wreed en dom en daarbij nogal snel
geneigd zijn brave buurvrouw zelfs haar snorfiets te misgunnen,
al hoort zoiets sinds jaar en dag natuurlijk niet te kunnen
en kwam je vroeger om die afgunst ook nog in de hel.
Maar is de mens een kunstenaar, dan helpt de uitlaatklep
van broeders in het vak hem niet zozeer om te verheffen
als om te evenaren, sterker nog, te overtreffen,
want niets werkt inspirerender dan andermans geschep.
Ergo: wat buurmans gras aangaat, laat naijver je sieren,
als daardoor wordt bereikt, dat je nóg beter gaat tuinieren.
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Drie gedichten
Hendrik-Jan Bosman

Genesis 30: 1-22
Onhandig idee, om twee vrouwen te huwen!
Dat geeft me een afgunst, een trekken en duwen ...
Zie Rachel en Leah, het is om te gruwen,
Om aanzien te winnen geen maatregel schuwen:
Zo pogen ze steeds, soms allang van tevoren,
Met listen en lagen mijn bijslaap te scoren
Die kan mij inmiddels maar matig bekoren
Al worden zo wel weer veel zonen geboren
Ik kom als moraal tot de volgende notie:
De Afgunst verloedert de deugd en devotie

Maar als ik haar eindresultaat in het groot zie
Dan blijkt zij een zeer productieve emotie
Ze maakt mij een aartsvader, machtig als geen
(Al sliep ik nog graag eens een nach~e alleen)
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Exodus 20:17
20: 17
Mijns naasten vrouw begeren? Het idee!
Ik héb een lief en taal niet naar het zijne
Mijns naasten huis? Wat moet ik daar nu mee?
Dat is toch net zo'n huurflat als de mijne?
Mijns naasten knecht of dienstmaagd, of zijn vee?
Ik hoef ze niet, zijn werkster, zijn konijnen,
Noch iets dat van mijn naaste is, welnee!
Ik ben een deugdzaam mens, in grote lijnen
Ik hecht niet zo aan stoffelijke zaken
Ik geef geen cent voor geldelijk gewin
't Is meer zijn gulle lach die mij kan raken,
Zijn sympathiek gedrag, zijn blije zin,
De goede vrienden, die hij wél kan maken:
Ja, dáárom pest ik hem zijn graf nog in!

Deuteronomium 5:75:7-10
IQ
je mag naast mij niet naar een ander kijken
Want Ik,jouw
Ik, jouw God, ben een jaloerse god
Wie mij niet trouw is, zal ik mores leren!'
Jawel, een weinig tolerant gebod
Maar wie zal van zijn liefdes echt beweren
Dat geen jaloersheid ooit heeft meegespeeld?
Geen mens kan medeminnaars tolereren
En als wij zijn geschapen naar zijn beeld
Is hij ook vast wel wat op ons gaan lijken
Bedenk dus als zijn nijd u heeft gegriefd:
Ook hij is maar een mens, en smoorverliefd.

57

Sonnettenkroon
Meindert Burger
Ah! Qye tes tresses sont redoutables,
Amour, fatal
jàtal tiran des coeurs!
Tu n'as que de Jainte
jàinte douceur
Et tes tourments sont véritables...
Uit een cantate van Louis-Nicolas Clérambault
l'Opera ou les Charactères
('La Muse de I'Opera
Lyriques', 1716)

]Jee doet maar liever rif het niet bestaat
Dat alle mensen naar twee-eenheid streven,
Wanneer je net de liefde hebt bedreven
Met een partij in ongehuwde staat.
Toch zulje gaan beseffen, vroeg oflaat,
Wat ikje hier in rijmen weer zal geven:
HoeJaloeûe
Hoe
Jaloezie en Liefde zijn verweven
liefdesdaad.
Vanaf de kus, de eerste liefèiesdaad.
Volg mij, in een aan ieder welbestede
weefpatroon,
Verkenning van hun kunstig weefpatroon,
Het magistraal van mijn sonnettenkroon,
Want je herkent hun hecht aaneengesmede
Verbond niet. Vaak negeer je het gewoon,
Al weet je dat het komt, van lieverlede.
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A iI weet je dat het komt, van lieverlede,
En eigenlijk al bij de eerste zoen,
Wanneer de lust als sappige meloen
Over je tong je mond in komt gegleden:
Dat binnenkort de wet wordt overtreden
Van deugd en kuisheid, zeden en fatsoen.
Je bent al gauw hetzelfde aan het doen
Als wat de Oude Grieken vroeger deden.
Je bent verliefd. Alsof ik dat niet ken.
Heel je bestaan raakt in het ongerede
Door Paris, putto, Prins of gentleman,
Het wezen dat je giechelend ontkleedde.
Maar je vervolgt je wilde zoektocht, en
Laat na het pad der Liefde
Liifde te betreden.

3
Liifde te betreden!'
'Laat na het pad der Liefde
Verkondig je met opgeheven hand,
'Hoe vaak zijn niet mijn pogingen verzand
In scheidingen en ongeregeldheden?
Er is in mijn bestaan geen plaats voor tweeden.
Ik duld geen ander, zelfs geen zielsverwant!
Ja, deze keer doe ik de eed gestand
Die ik heb afgelegd in het verleden.'
Zwijg, dwaas! Laat mij je helpen. Ik weet raad
Met deze trots, zo zeker uitgesproken.
Je medeminnaar heeft hem zó gebroken
Als jij zijn hartstocht lijdzaam ondergaat.
De Liefde is alleen nog niet ontloken
Omdat je niets wilt weten van het Kwaad.

59

4

Omdat je niets wilt weten van het Kwaad,
Dat meestal aan gelieven wordt berokkend,
Verzet je je, en pretendeer je mokkend
Nog beter af te zijn met celibaat.
Daar zit wat in: met grote regelmaat
Vertoont de Liefde zich als onaanlokkend;
Het is onkies, genant, ja, ronduit schokkend
Hoe veel en slecht erover wordt gepraat.
Maar laat jezelf geen ogenblik verleiden
Tot zelfverheerlijking of mensenhaat.
Een ander hoef je toch niet te benijden
Dat jij hem ziet als steun en toeverlaat?
Ben je soms bang voor iemand aan je zijde?
Eens zul je merken, dat het anders gaat.

5

Eens zul je merken, dat het anders gaat.
Eens zul je je niet langer meer verzetten;
Geen hersenspinsel zal je nog beletten
Gekust te worden door een kameraad.
Dan word je van een parende primaat
Tot held van deze swingende sonnetten,
Tot liefdesdier, tot vrijende vedette,
Voor wie gewone vriendschap niet volstaat.
Je houdt van al zijn eigenaardigheden
En vindt hem lief, mooi, en getalenteerd,
Maar raakt al snel verward en gefrustreerd,
Daar derden ook bekijks aan hem besteden:
'Waarom ben ik niet even felbegeerd?'
Zo denk je menigmaal, niet zonder reden.
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Zo denk je, menigmaal niet zonder reden,
Dat je niet buiten je geliefde kunt;
Je had hem, die je iedereen misgunt,
Het liefste van de wereld afgesneden.
Je woont doorgaans in grote havensteden,
Waar je een trendy kapperszaakje runt
Temidden van het bruisend middelpunt,
Het oog van de orkaan der lichte zeden ...
Ach! Had die toplocatie toch gemeden!
Je liefje is er 's nachts opeens vandoor
Met de solist uit het matrozenkoor
Dat 's avonds in de stad had opgetreden.
Je snikt: 'Ik zál die vadsige tenor!
Ik sta alleen; ontluisterd, moegestreden ... '

7
'Ik sta alleen, ontluisterd, moegestreden
Te stampen in een aangebrande pot.
Al was mijn ex-vriend ook geen keukengod,
Ik moet op zoek naar eetgelegenheden.
Had ik zijn schnitzels maar niet aangesneden,
Dan at ik nu misschien wel entrecote ... '
Geef ze de kost eens, die door zo'n hard lot
Van honger en verdriet zijn overleden.
Verwacht ook van zijn vrienden niets dan smaad,
Ze overstelpen je met vuige laster;
Al is hun eigen vriend geen haar honkvaster,
Jouw goede reputatie is geschaad.
Je moet hen niet meer zien, dat is gepaster:
Er is geen Liifde meer. Alleen nog Haat.
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Er is geen liifde meer. Alleen nog Haat.
Dat wist je, toen je even bij hem langsreed,
Betraand, met klamme handen van het angstzweet.
Je rook de zoete walm van het Verraad.
Je zag weer voor je, hoe hij desperaat
Zijn volgepakte koffers in de gang smeet,
En dat er toen een traan over zijn wang gleed ...
Niet thuis. Hij staat misschien wel weer op straat.
Je lapt, een poel van pijnen in gezogen,
De bron van je depressie aan je laars:
Die walm was jullie uitgedoofde kaars,
Waarvan de hete was nog op moet drogen.
Dat je verdriet hebt is op zich niets raars Lees dit gedicht! Ga niet naar psychologen!
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Lees dit gedicht! Ga niet naar psychologen;
Daar wordt geen mens een grein~e beter van.
Lees poëzie, of anders een roman,
Wanneer je mooie dromen zijn vervlogen.
Wees dapper, zie de waarheid onder ogen
En wacht je voor sjamaan en charlatan;
Geen wondermiddel is probater dan
Het Woord, zoals door dichters overwogen.
Wat kan het schelen hoe of wie je bent?
Je bent er. Ga in godsnaam niet beginnen
Aan tekst en uitleg, hoe en wat: beminnenDat is sinds mensenheugenis bekend.
Op één gegeven zou ik me bezinnen:
In elke minnaar schuilt wel een serpent.
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In elke minnaar schuilt wel een serpent,
Dat zomaar uit zijn krochten op kan duiken:
Een slang, die opereert in onderbuiken
En toeslaat op een onbewaakt moment.
De Zonde was nog zonder precedent
Toen Eva aan een appel stond te ruiken
Wijl Satan haar beloerde in de struiken ...
(Zie voor details het Oude Testament.)
Die Eva! Om er nooit meer in te mogen
Moest ze de hof van Eden uit, voor straf,
Met Adam, die nog altijd om haar gaf,
Hoewel ze hem toch lelijk had bedrogen.
Nu noemt men Eva's schanddaad achteraf
Een zwakheid, ondeugd, tic rif onvermogen.
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E en zwakheid, ondeugd, tic rif onvermogen
Doet ooit op slag je liefdestrouw teniet
Doordat je een begeerlijk wezen ziet
En diep door hunkeringen wordt bewogen.
Vol stoute plannen denk je opgetogen:
'Nu Cupido met een torpedo schiet
Moet ik, al doe ik dan mijn vriend verdriet,
Van zijn kant op clementie kunnen bogen.'
'Vergeef me schat, het was een incident,
Toe, wees eens lief... Het zal niet weer gebeuren!'
Vriendlief is jankend, smijtend met de deuren,
Op hoge poten bij je weggerend
En zit in een hotel te sikkeneuren:
Funeste dwaling, zinloos sentiment!
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Funeste dwaling, zinloos sentiment!
Laaghartig is het, om je gram te halen
Bij kersvers overspelige gemalen
Die hoopvol gokken op een happy end.
Hij had je zelf zijn wang al toegewend!
Jij kust noch slaat, maar foetert op rivalen
Die er niet zijn. (Voorlopig. Want er stralen
Meer sterren aan het liefdesfirmament. .. )
Jouw vlammende jaloerse monologen
Konden hem niet weerhouden van geklooi.
Geen wonder, dat het deurge van zijn kooi
Nu open staat! De vogel is gevlogen
Door toedoen van jouw dwingende pleidooi.
De waarheid is:Je hebtJezelf bedrogen.
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De waarheid is: Je hebtJezelf bedrogen
In plaats van je gekwelde chicaneur.
Toch is, nadat je boog voor zijn terreur,
Geen woord van je verdediging gelogen:
'Ik heb je trots gekrenkt, je eer bespogen,
Je bed versmaad ... Ik stelde je teleur,
Maar heb helaas geen spijt van mijn erreur
Omdat ik daar die ander mee verloochen.
Jouw gramschap zie ik als een compliment
Voor onze liefdevolle symbiose!
Verscheen daar niet de macht der machtelozen,
Die rancuneuze, zwarte exponent
Van Liefde, Jaloezie? Je doet me blozen ...
Elk zweempje q/gunst heb Je voorgewend. '
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E Ik zweempje ajgunst heb je voorgewend,
Elk spoor~e jaloezie wist je te veinzen;
Je bleek er zelfs niet voor terug te deinzen
Hem aan te geven, koel en consequent.
'Ge-bro-ken trrouw', noteerde de agent,
En sprak, terwijl hij breed begon te grijnzen,
'Meneer, ik zou er zelf niet over peinzen
Uw vriend te zien als zedendelinquent. .. '
De sterke arm der Wet wordt je nadelig
Als je je daar onnodig op verlaat Heus, ook bij de politie tiert het welig.
Het is bewezen: zelfs in vol ornaat
Gedroeg die brigadier zich overspelig ...
Je doet maar liever rif het niet bestaat.

Magistraal
] e doet maar liever rif het niet bestaat,
A I weet je dat het komt, van lieverlede,
Laat na het pad der Liifde te betreden
Omdat je niets wilt weten van het Kwaad.
Eens zul
je merken, dat het anders gaat.
zuLJe
Zo denk je menigmaal, niet zonder reden:
Ik sta alleen, ontluisterd, moegestreden ...
Er is geen Liifde meer. Alleen nog Haat.

Ik

Lees dit gedicht! Ga niet naar p.rychologen!
psychologen!
In elke minnaar schuilt wel een serpent,
E en zwakheid, ondeugd, tic rif onvermogen,
Funeste dwaling, zinloos sentiment.
De waarheid is: je hebt jezelf bedrogen E Ik zweempje q/gunst
qfgunst heb je voorgewend.
E
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Lied van de ijverzuchtige zeeman
Jean-Paul Franssens
Marie, ik ben verdomde bang
dat je niet goed begrijpt wat ik bedoel
wanneer ik roep: ik sla hem op zijn smoel,
dan is dat niet uit rottigheid,
Marie, je bent me trouw.
Ik weet niet goed wat of ik gisteren had.
Maar ach, wat geeft het, steeds gebeurt het weer.
De laatste keer dat is de laatste keer.
Ik had niet moeten slaan.
Marie, je bent me trouw.
't Is nu te laat.
We gaan het zeegat uit.
Het regent hard:
ik kan geen kade zien.
Trouwens, wat zeker is:
jij staat er niet.
Je bent toch niet bij hem?
Marie, je bent me trouw.
Over een maand sta ik weer op je trap.
Ik roep je toe vanaf de eerste tree:
Marie, je bent mijn grootste schat.
Jij houdt alleen van mij,
nooit van een ander, nooit, Marie.
Jij blijft me eeuwig trouw.
Of niet, Marie?
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Twee gedichten
Paul van den Hout

Jalousie de métier I
0, wat benijd ik hem,
Gerrit de Rijmelaar:
'Dichter des Vaderlands',
eeuwige roem!
Maar van hemzelf, van die
anthologieëngek,
lees ik geen regel meer,
enkel nog Bloem.
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Jalousie de métier 11
Wèl
W
èl wordt zijn bundel weer alom geprezen
en, daar hij heel betaalbaar is geprijsd,
door jong en oud en rijk en arm gelezen
en prijkt hij bovenaan de boekenlijst;
wèl is zijn ster zó hemelhoog gerezen
dat hij per jet en limousine reist,
(al is een zuiverder bewijs in dezen:
zelfs kritikasters houden zich gedeisd!)
Wèl is zijn Muze hem weer zéér genegen
(al was hij tot vertwijfeling geneigd,
nadat ze vele jaren had gezwegen,
waarover hij in alle talen zwijgt);
wél is hij light verse-dichters ver ontstegen,
wier nijd bij hen als gal keelopwaarts stijgt,
en heeft hij wéér een vrouwenscalp geregen
aan zijn broeksriem, alsof hij kralen rijgt;
wèllijkt het in die eerste zegeweken
alsof de roem niet van zijn zijde wijkt,
(en, als hij stil zijn royalty's uitrekent,
dan rekent hij zich uiteraard snel rijk);
wèl geeft zijn tot voor kort nog schier lijkbleke
gezicht van blozend welzijn nu weer blijk,
en zet hij zo wie uit hebben gekeken
naar zijn (gr)afgang vooralsnog mooi te kijk;
maar 0, het offer dat hij straks moet brengen,
wanneer zijn levensloop zal zijn volbracht,
te vroeg, daar hij zijn wijn nooit wilde mengen
met water ooit, zelfs niet uit overmacht ...
Want hij blijft evenveel aan Bacchus plengen
als hij aan hem te plengen placht.
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Twee gedichten
Kees ]iskoot

Mgunst
Afgunst
Jalóers dat schrijver dezes is
op iemand die belezen is!
Zo las ik nooit één letter van
Eugène Patin en Schnettermann;
van Broeckx en Brackx, die Vlamingen,
ook niks, tot mijn beschaming, en
van Ruslands roem, Lev Sjerberitsj,
ken ik de naam en verder niets.
Dan zwijg ik nog van Gieterling,
John Sisselhurst en Wiegering,
terwijl ook 't werk van Beau Gelam
mij nimmer onder ogen kwam.
Eén troost: zover valt na te gaan,
heeft geen dier schrijvers, a) bestaan
en, b), zo al, geen ene pen
werd ooit beroerd door een van hen.
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Een arme zondaar
Eert uw vader en uw moeder,
dood niet, breek ook nooit de echt,
steel niet, wees uws broeders hoeder;
noch diens dienstmaagd, noch diens knecht,
noch zijn vrouw zult gij begeren,
noch zijn ezel, noch zijn rund.
Kort en bondig eist de Heere
dat g'uw buurman niets misgunt.
Nou, die dienstknecht mag-ie houwen,
groter sukkel is er niet,
maar hoe vaak ik, arme ouwe,
niet z~jn dienstmaagd, Trees, bespied ...
Zij loopt sierlijk als Abisag,
weet u wel, die fraaie blom
die bij David vis-à-vis lag
in zijn kille ouderdom.
Ik, als kleumende bejaarde,
wil ook wel zo'n kruik in bed,
maar geen ziekenfonds ter aarde
heeft dat moois in zijn pakket.
Heer, wie zal het lijf verwarmen
van een vent met enkel Drees?
Zeker, zalig zÜn de armen.
Dat slaat ook op die van Trees.

7°

Gedicht
Drs. P
U weet met welk ontzag men van me spreekt
'De mooiste man van heel dit werelddeel!
Je valt op hem, alleen al door zijn ogen
Hij zingt fantastisch, speelt ook knap toneel
En is geblinddoekt naar New Vork gevlogen
Een solovlucht - de snelste ooit gemaakt
Voorts heeft hij een onmetelijk vermogen
(En tegen Karpov meesterlijk geschaakt)'
Ik word benijd. Hoewel me iets ontbreekt
Ik ben jaloers op hen, dus heb verdriet
Zij hebben afgunst, en die heb ik niet
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Afgunst in Tilburg
Frank van Pamelen

I
Ooit is mij tijdens godsdienstles gezegd
Dat men niet onrechtvaardig mag begeren
Datgene wat zijn naaste toebehoort
Dus toen ik later op de dag des Heren
De middagmaaltijd ernstig had verstoord
Met propjes van mijn broer~es blote blaadjes
Herinnerde ik mij opeens Gods Woord
En biechtte eerlijk op wie al die plaa~es
Hoe lang op welke plek had neergelegd
Mijn broer~e keek of blikken konden doden
- Hij had het niet zo op de tien geboden

11
Als kind mocht niemand met zijn blokken spelen
En kreeg hij van zijn ma een nieuwe bal
Dan trapte ook alleen hijzelf daartegen
Zijn bed met iemand delen? Ben je mal!
En ook zijn Rolls niet of zijn DC-g
Of al die lappen land die hij bezat
En toen hij later kanker had gekregen
Toen wou het maar niet woekeren omdat
De cellen zich gewoon niet wilden delen
Ja, egoïsme is een medicijn
Waar medici jaloers op kunnen zijn
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III
'De machten van het noodlot zijn jaloers'
Of: 'Eifersüchtig sind des Schicksals Mächte'
Dat is nog eens een schitterend citaat
Al heb je aan mij wel een hele slechte
Wanneer je vraagt waar het nou over gaat
Dat ene mooie zinne~e
zinne* van Schiller
Ik heb geen flauw idee waar het op slaat
Al lijkt het me als quote een stuk subtieler
Dan 'Fuck a duck', want dat is zo platvloers

Het is gewoon wel leuk om uit te spreken
En anderen de ogen uit te steken

IV
Wanneer ik, in een winkelstraat bijvoorbeeld
Per ongeluk een mooie meid bekijk
Dan zal mijn vrouw een hetze gaan beginnen

Dan haalt ze bij haar moeder haar gelijk
Waarna die heel de zaak met haar vriendinnen
Hun kapper en diens klantenkring bespreekt
Vervolgens stormt de buurt bij ons naar binnen
Waarbij er zoveel onrust wordt gekweekt
Dat heel de stad mij blindelings veroordeelt
Dus blijf ik liever alle dagen thuis
En roep dat zij de mooiste is in huis
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De neushoornvogel
Patfy Schollen
Hij heeft zijn kop, zijn aangezicht geschonden
met deze neus der neuzen. Cyrano
verschrompelt bij die sikkel, zeis, hobo,
waarop een kussen~e is vastgebonden.
Hij toetert naar Roxane, opgewonden,
en geeft haar met zijn bek een vijg cadeau.
Spuugt zij die terug, dan is hij niet haar beau.
Maar vijg en minnaar worden goed bevonden.
Dit ritueel is nog maar het begin
van deze neushoornvogel-symfonie
want na het paren komt de jaloezie.
Hij metselt met zijn troffel 't wijfje in.
Ze steekt haar neus naar buiten door een spleet,
en hoopt dat hij het voeren niet vergeet...
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Twee gedichten
Peter van den Tillaart

Mgunst I
Van vele kanten wordt me aangewreven
dat ik me met een ongepaste vlijt
aan een verwerpelijke passie wijd:
de jaloezie beheerst m'n hele leven.

Ik zie een week lang groen en geel van nijd,
wanneer ik lees dat duizenden personen
in villa's op een tropisch eiland wonen
en zwemmen in de drank en vrije tijd.
Van afgunst kleurt een vlammend rood m'n konen,
als mij tot in finesses wordt beschreven
hoe rijkelui zich dag en nacht omgeven
met schaars geklede sensuele schonen.
Het is mijn criticasters vast ontgaan:
de jaloezie brengt kleur in mijn bestaan.
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Afgunst 11
Sociaal contact lijkt voortaan uitgesloten,
want mijn bekenden keren me massaal
de rug toe en negeren me finaal:
mijn afgunst heeft hen voor het hoofd gestoten.
Hoewel ik stevig van die boycot baal,
benijd ik schaamteloos en onverdroten
m'n buren, vriendenkring en huisgenoten.
Ik ben wat jaloezie betreft royaal.
Ook haat ik meer capabele collega's
en ben daarnaast uitzonderlijk jaloers
op kennissen met nymfomane eega's.
Ik heb een hekel aan m'n beide broers:
die hebben tot m'n afgunst allebei
een broer die leuker schrijft dan die van mij.
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Essay

Give me another life ... *
lrina Grivnina
(Vertaling Margreet Strijbosch)
Strjjbosch)

JJoseph
oseph Brodsky werd in het begin van zijn carrière lang niet door
iedereen gezien als een groot talent. De meesten van mijn Russische leeftijdgenoten zijn opgevoed met een bijna heilige verering
voor poëzie; zij vonden dat enkel Poesjkin en Shakespeare zichzelf
'Poëet' mochten noemen. En plotsklaps was daar dat rossige ventie
ven~e
uit Petersburg met zijn brouw-r (iedereen wist toen al van zijn antwoord aan de rechter dat poëtische inspiratie van God komt - de
brutale hond!), dat schreef over zijn eigen werk: 'Kras maar, kras
papier ...
.. ' En daarom was men
maar, mijn pen! Beklad maar mijn papier.
wantrouwend ten aanzien van het dunne schrif~e
schriftie waarin door een
welwillend persoon een dozijn gedichten was overgeschreven en
meegenomen van Petersburg naar Moskou. Een paar middelmatige dichters zoemden al in 't rond: 'Hoezo iets bijzonders, hij heeft
niet eens doorgeleerd, en kijk eens wat een kilheid, wat een berekening ... '
Ik was toen nog geen twintig jaar oud, hij was iets ouder. Maar
zie, het wonder geschiedde: ademloos verslond ik de inhoud van
het schrif~e,
schriftie, las het daarna nog eens, en daarna - kopieerde ik het
voor mijzelf en voor anderen. Tot op de dag van vandaag herinner
ik mij de volgorde van de gedichten in dat schriftie:
schrif~e: En het eeuwige
gevecht. .. Standbeeld voor Poesjkin
Poe~kin ... Joods kerkhqf...
kerkhif... En tenslotte: Pelgrzms:
gnms:
Voorbij heilige plekken, arena's
voorbij tempels en bars
voorbij sjieke begraafplaatsen,
grote bazaars,
langs de wereld, langs smart
voorbij Mekka en Rome
door de blauwe verzengende zon
zijn pelgrims langsgekomen ...

* Brods9.
Bradslry. To
Ta my Daughter (1994)
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Ik weet heel goed, waarom ik juist van dit ene gedicht hield: vanwege die ongekend-blauwe zon en vanwege de volte van de grote
wereld, alsof die regels ergens in Amsterdam ofJeruzalem geschreven waren en helemaal niet in een godvergeten kamertje van een
gemeenschappelijke woning in het gesovjetiseerde, tot Leningrad
omgedoopte Petersburg.
Nu begrijp ik dat ik juist vanwege die vrijheid afgunstig was, terwijl ik dacht dat ik jaloers was omdat hij op zijn achttiende al zoiets geschreven had, en ik had nog altijd geen - geen - geen ... Een
vreemd soort afgunst was dat, de afgunst die door de Russen 'wit'
genoemd wordt: ik was trots, omdat ik voor mezelf zo'n bijzondere
dichter ontdekt had en ik discussieerde verbeten met iedereen die
het waagde te twijfelen aan het ongekende talent van het rossige
ventje uit Petersburg. En dat waren er velen. Hij was ook wel erg
jong, en hij wist ook al wel heel erg goed wat hij waard was. Wat ik
in die tijd allemaal niet heb moeten aanhoren!
'Ach, hij is allang uitgeschreven, die Brodsky van jou!' zei een
geleerde filoloog, en hij keek me doordringend aan vanachter zijn
dikke brillenglazen. Deze filoloog was, tussen twee haakjes, tevens
rokkenjager en ik was toen nog heel jong. Dus ging onze discussie
verder dan een correcte vaststelling van de verdiensten en tekortkomingen van poëzie en kreeg meer iets van een concurrentiestrijd
om een plaats in het hart van een dame. En dat terwijl Brodsky
toen het vaderland al verlaten had en zich noch van enige concurrentiestrijd, noch van een mogelijke plaats in mijn hart bewust was.
'Hij is kil en rationeel, er zit geen druppeltje gevoel in zijn gedichten!' klonk de welluidende bas van een oude vriend, een uitstekend mathematicus die heel aardig kon dichten, en in zijn jeugd
verbannen was geweest - net als Brodsky - vanwege gebrek aan
respect voor de sovjetmacht. Het verschil was alleen dat Brodsky
zijn ballingschap volledig had uitgebuit, omdat hij wist waarom de
sovjetmacht dichters in ballingschap stuurde. Maar onze vriend
had onvoldoende daadkracht bezeten om zijn leven te veranderen,
en het enige wat hem restte was anderen benijden die hun lot wel
een fortuinlijke wending hadden gegeven.
De 'witte' afgunst bleek het produktiefst. Toen ik in de gevangenis
terecht was gekomen (om kort te gaan, alweer vanwege datzelfde
gebrek aan respect voor de machthebbers), kreeg ik het gevoel dat
ik het lot van de Dichter deelde. ijsberend door mijn kleine cel
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murmelde ik bezwerend Brodsky's Instructie aan een gevangene, dat
eindigt met het verbazingwekkende:
... dat niet verlost van weemoed
maar wel van duizeligheid.
En plotseling hoorde ik hoe het ritme begon te veranderen, hoe het
overging in onverstaanbaar geruis, waaruit andere woorden tevoorschijn kwamen - en zo ontstond mijn eerste gedicht.
Gedurende drie jaar gevangenis en ballingschap ontstonden er
meer, en toen ik terugkeerde naar Moskou, flanste ik bovendien
nog een lang poëem in elkaar dat ik opdroeg aan Mandelsjtam.
Toen ik tenslotte Brodsky in Amsterdam ontmoette, was ik dermate vermetel geworden dat ik hem vroeg mijn werk te lezen.
Ik had kunnen weten dat de verse Nobellaureaat tien keer daags
dergelijke verzoeken kreeg, en natuurlijk geen tijd had om andermans gedichten te lezen. Maar dat besefte ik pas toen ik een mooie
ansichtkaart uit New Vork ontving, waarop in keurig handschrift
geschreven stond dat de gedichten helemaal niet slecht waren,
maar dat ik wel wat aan het rijm moest doen ... Dit was des te vermakelijker omdat ik Brodsky alleen maar gedichten overhandigd
had die geschreven waren in vers libre ...
Het was tijd om vals en jaloers te worden. Maar gelukkig werkte ik
op dat moment al aan mijn eerste proza, en dat bood mij heel
andere, nieuwe geneugten. Ik was er allang achter dat een dichter
als het ware een instrument van God is, dat het enige wat hij doet
bestaat uit het opschrijven van een tekst die aan hem gedicteerd
wordt. Maar omdat ik mij al aan het grotere prozawerk gewaagd
had, wist ik dat een prozaschrijver in zekere zin lijkt op de
Schepper zelf, dat zijn macht binnen de grenzen van de virtuele
realiteit van een roman waarlijk onbeperkt is. Toen ik voor het
eerst deze zoete gewaarwording van 'alles kan' geproefd had, was
ik volkomen bevredigd. Daarmee viel voor mij ook de behoefte om
te concurreren weg. De nog niet door mij gevoelde 'zwarte
afgunst' verdween naar de achtergrond.
Ach, kon ik hiermee mijn verhaal maar besluiten! Maar ik moet
nog verder. Nog geen jaar later kreeg ik Brodsky's essay In a Room
and a halfin handen, een gedenkteken dat de Dichter had opgericht
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op het graf van zijn ouders: Maria Volpert en Aleksander Brodsky.
In dit essay stond een indrukwekkende passage over vrijheid,
een passage die ik conform de wens van de dichter in het Engels
zal opvoeren. Zij begint met de beschrijving van voorwerpen van
vroeger, die Brodsky omringden in de 'anderhalve' kamer van zijn
ouderlijk huis:
... all these things were part rif my parents' cansciausness, takens rif their
memary: rif ... a dijjèrent era, almast rif a dijjèrent century. With the benifit rif
the same hindsight, I wauld add: rif their fieedam, flr they were bam and grew
upfiee ...
I write this in English because I want ta grant them a margin riffieedam:
the margin whase width depends an the number rif thase wha may be willing ta
read this ... I want English verbs rif matian ta describe their mavements. 77zis
wan't resurrect them, but English grammar may at least prave ta be a better
escape route fiam the chimneys rif the state crematarium than the Russian ...
Maar terwijl de auteur de Engelstalige lezer moest uitleggen, waarom hij voor de Engelse taal gekozen had, was dat voor ons, geboren in Rusland, overbodig. Het Engels was voor ons altijd het symbool van vrijheid geweest. Juist die taal, de taal zelf, buiten het verband met een concreet land of een concreet volk dat sprak, bad en
vloekte in die taal.
Wij waren met geweld beroofd van onze uiterlijke vrijheid en
het lukte lang niet iedereen om de innerlijke vrijheid te bewaren;
bij de generatie van onze ouders kwam je maar heel zelden echt
vrije mensen tegen. Ook in mijn familie had je die niet.
De ouders van Brodsky hadden het opmerkelijke talent bewaard
ta keep ane's back straight in a situatian rif camplete dishanar ... En terwijl ik
deze regels las, groeide de afgunst in mij: daar hadden ze bij ons
thuis zelfs nog nooit van gehoord. Om die slavernij, die ik met de
moedermelk had meegekregen, uit te bannen, om te leren niet
voor geweld het hoofd te buigen, had ik bijna zeven jaar nodig
gehad. De ouders van Brodsky hadden tijdens ieder conflict met de
Macht de kant van hun zoon gekozen - daarvan had ik niet eens
durven dromen ...
Het was voor mij onmogelijk om van deze afgunst af te komen,
omdat het niet in mijn macht lag mijn verleden te veranderen of
bij te stellen. Zij had mij ingehaald, zij had mij ver achter zich
gelaten, en in dit leven zou ik haar nooit meer kunnen inhalen.
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Over de afgunst
William Hazlitt*
(Vertaling Babet MosseO
Afgunst houdt in dat men anderen hun succes of voordeel misgunt
of er pijn van ondervindt. Het is een van de kwellendste en afschuwelijkste aller passies, aangezien ze niet is gelegen in het savoureren of najagen van iets dat voor onszelf van belang is, maar in de
haat en jaloezie jegens de voorspoed van anderen, en in de drang
hun onrechtmatig te onthouden wat hun toekomt en ons tot niets
dient, vanuit het fundamentele onvermogen de zon in het water te zien
schijnen; en ze is tegelijk even bekrompen als weerzinwekkend,
omdat ze gepaard gaat met een gevoel van zwakte en de neiging
de waarheid én de eigen overtuiging te verbergen of geweld aan te
doen, op grond van goedkope wrok en ijdelheid. Niettemin is ze
slechts een uitwas of woekering van de andere passies (zoals hoogmoed of hebzucht), of van de wens alle goede dingen van het leven
alleen voor onszelf te houden, waardoor wij geërgerd en misnoegd
zijn als we zien dat een ander iets bezit dat naar onze mening
alleen ons rechtens toebehoort. De afgunst is het mismaakte, wanstaltige kind van de zelfzucht; en als we ons bezinnen op de vreemde, onevenwichtige natuur van de vader, dan kunnen de ongezeglijkheid en recalcitrantie van het kind ons niet verbazen. Onze
eigenliefde is zo overweldigend en buitensporig dat ze ons in eigen
ogen mateloos veel gewichtiger doet voorkomen dan de hele kosmos bij elkaar, en dat ze de rechtmatige verlangens en belangen
van ieder ander opoffert aan de geringste van de eigen luimen en
strapatsen - moet het ons dan bevreemden dat dat aanmatigende,
van zichzelf vervulde ikje, dat de aardbol zelf zou willen vertrappelen en vervolgens dreinen om een nieuwe die het kon onderwerpen, zich beklemd, razend, vernederd voelt, verteerd door chagrijn
en melancholie, nauwelijks bij machte zijn eigen bestaan te verdragen, wanneer het vanuit de menigte zomaar een rivaal ziet opduiken, die zijn pretenties overhoop haalt en zijn opvatting over zijn
William Hazlitt (1778-1830) is vooral beroemd om zijn essqys. Het stuk On Envy komt uit de
bundel Table Talk; or Original Essays on Men and Manners (182112), die zijn reputatie vestigde.
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exclusieve recht op bewondering en superioriteit ondergraaft? Dit
is het affront, dit veroorzaakt de schok, dit brengt de wonde toe:
dat een arme sukkel (want dat denken we graag) die we tevoren
over het hoofd hadden gezien, die we oninteressant vonden en dus
totaal hadden genegeerd, plotseling in het krijt treedt en een vergelijking met ons uitlokt. Die arrogantie gaat alle perken te buiten, en
onze wraaklust eveneens. Maar zodra ons oog op iemand valt die
afgunst oproept, kunnen we het niet meer afwenden: want onze
hoogmoed en eigenwaan blazen op wat ons succes in de weg staat
en onze eigendunk devalueert tot een monstrum: we zien niets
anders, horen over niets anders, dromen van niets anders; het achtervolgt ons en maakt zich meester van onze ziel en zaligheid; en
omdat het onszelf zo in beslag neemt, denken we dat de hele verdere wereld zich al evenzeer bezighoudt met onze benepen ergernisjes en teleurgestelde eigenwaan. Vandaar de 'jaloers gluipende
blik' van de afgunst, die wat haar uitdaagt niet recht aan durft te
kijken maar er toch haar ogen niet vanaf kan houden, en zich juist
verlustigt in en als het ware verslingerd raakt aan het voorwerp van
haar weerzin en dodelijke haat. De rekening die is opgelopen door
onze kleingeestigheid en ijdelheid vereffenen we met royale en vrijblijvende concessies aan de eerste de beste die onze groeiende
zelfingenomenheid een halt toeroept en ons dwingt tot een halfhartige vergelijking met onszelf. Het maakt niet uit wie het is of welke
pretenties hij koestert - als ze opwegen tegen de onze vinden wij ze
belangrijker dan wat ook ter wereld. Dat leidt dikwijls tot komische
gevolgen. We zien de haat en nijd onder bedienden, aapjeskoetsiers, schoenlappers in hun kraampjes; vermaken ons met de tegen
elkaar opbiedende advertenties van kwakzalvers en diligence-houders en glimlachen bij het lezen van de veelzeggende stille wenk in
een etalage: 'Wij hebben niets te maken met hiernaast', maar diezelfde dwaasheid beheerst heel het leven: iedereen denkt dat degene die hem de voet dwars zet of hem bij een bepaald streven de
loef afsteekt, de benijdenswaardigste en tegelijk verfoeilijkste persoon op aarde is. Niets illustreert de onzinnigheid van de passie die
afgunst heet zo treffend als het aantal vermeende kwaliteiten die ze
geheel over het hoofd ziet, terwijl ze de hoogste kwaliteit voor zichzelf opeist. Het hoge niveau van onze ambitie en de bekrompenheid van ons gezichtspunt zijn aan elkaar gelijk, ja, komen voort
uit dezelfde bron. De acteur benijdt alleen de acteur, de dichter
alleen de dichter, omdat elk zijn idee van kwaliteit beperkt tot zijn
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eigen beroep en streven, en denkt dat hij het toneel wel voor zich
alleen zou hebben en een 'door allen aangestaarde Feniks' zou zijn
als hij een bepaalde rivaal nu maar het veld kon doen ruimen; alsof er, al hebben we ook één concurrent verpletterd, niet een ander
zou opstaan; alsof er niet een duizendtal andere vermeende kwaliteiten bestond, een duizendtal andere lofwaardige capaciteiten en
manieren om uit te blinken, zodat de erepalm moet worden
gedeeld en onze ijdele aanspraak op de uitsluitende en onvoorwaardelijke bewondering van de mensheid teniet wordt gedaan.
Beroepsbeoefenaars in elke categorie zien alleen verdienste op hun
eigen gebied; toch zouden ze dat tikkeltje uitmuntendheid waarvan
alleen zij het bestaan erkennen met wortel en tak willen uitroeien,
behalve voor zover het in henzelf zetelt. Zing de lof van een acteur
tegenover een andere acteur, en hij zal zich ongeduldig en vol
weerzin van u afkeren; spreek geringschattend over dezelfde persoon als acteur in het algemeen, en hij zal voor de ander opkomen
als gold het hemzelf: de esprit de corps speelt dus alleen een rol als
afgeleide van onze eigenliefde. Het is misschien maar goed ook dat
we zo blind zijn voor verdienste buiten onze onmiddellijke gezichtskring, want die zou wel eens een extra doom in het oog kunnen
blijken, de blinde vlek van ons geestesoog verergeren, onze ressentimenten vermenigvuldigen of uiteindelijk tot volslagen onverschilligheid en vertwijfeling leiden. Niets is zo erg als cynische apathie
en verachting jegens elke vorm van kunst en wetenschap, op grond
van het oppervlakkige bee~e ervaring en de globale kennis die
inzake dat alles zijn opgedaan. De domste betweterigheid en kwellendste jaloezie of verzengende afgunst zijn dan nog beter. Wie
over verschillende voordelen en vaardigheden beschikt heeft daar
zelden genoeg aan; die aast toch nog op iets anders (hoe min ook)
dat hij niet heeft of kan. Zo zegt Pope over Wharton:

Hoewel het Huis steeds aan zijn
zfJn lippen hing,
Vroeg hij voor zijn esprit bewondering.
Streift
Streeft zo
zo'n
'n talent niet naar het hoogst niveau?
Hy' straalt als Rochester rif
Hij
if Cicero.
De beau monde heeft inderdaad stevig afgerekend met zulke constellaties van prachtige en overbodige kwaliteiten, vanwege de overgevoelige dunk van de eigen vermeende talenten, want men zal (als
het even kan) nooit iemand prijzen om meer dan één bijzondere
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prestatie, zo dat al gebeurt. Is een man kunstschilder, dan voegt
het feit dat hij een voortreffelijk musicus is niets toe aan zijn roem.
Als het publiek al zo ver gaat om één kwaliteit te erkennen, is dat
op voorwaarde dat de fortuinlijke gegadigde alle andere aanspraken laat varen. Tegenover die geduchte aanslagen op de ijdelheid
heeft de geest in dergelijke gevallen een plausibele tegenzet in petto: de ene capaciteit wordt gewoonlijk in stelling gebracht tegen
een andere. We staan niemand toe twee dingen tegelijk te zijn; dat
zou onze opvatting van persoonlijke identiteit ernstig aan het wankelen brengen. Als we iemand esprit toekennen is daarvan de keerzijde dat hij visie ontbeert; heeft hij stijl, dan ontbeert hij diepgang;
hij mag rijk zijn, maar dan is hij een dwaas of een vrek; een
schoonheid, maar ijdel, en bovendien gooit ze haar fatsoen te
grabbel; - dat is de rifspraak. 'Maar' is de favoriete monosyllabe van
de afgunst en de eigenliefde. Rafaël kon tekenen en Titiaan was
goed met kleur: verder zullen we nooit komen zolang de wereld is
zoals hij is; het menselijk begrip is er niet op toegesneden dubbele
bewijzen van andermans algehele superioriteit te verwerken. Het is
ook dwaasheid dat te verwachten. Als er een ander talent wordt
opgevoerd, gaan we twijfelen aan de geldigheid van het eerste, zijn
we geneigd daar niets meer in te zien, en vermoeden we dat het
allemaal oplichterij is, een staal~e van onbeschaamdheid, zoals we
een bedelaar met het blok dreigen wanneer hij achter ons aan
komt voor een tweede aalmoes. Dit is overigens al één reden waarom de afgunst zo'n macht heeft over de menselijke geest en er zo
diep in geworteld is: we geloven niet in de echtheid en rechtmatigheid van het beroep dat zo vaak op ons medelijden of onze bewondering wordt gedaan; maar wordt er vastgesteld dat de nood of de
verdienste buiten kijf staat, dan laten we ons hart en onze beurs
onverwijld spreken, en soms, wanneer liefdadigheid of bewondering in zwang raakt, vervallen we in het andere uiterste. Niemand
is afgunstig op de schrijver van Waverlry, want allen bewonderen
hem en zijn zich ervan bewust dat ze hem mogen bewonderen wat
ze willen, maar hem nooit genoeg kunnen bewonderen. We zijn
niet afgunstig op de zon om haar stralen als we de warmte voelen
en het licht zien. Als sommigen een ondoordachte parallel tussen
Sir Walter en Shakespeare gaan trekken, ja, dán kunnen we wel
eens jaloers en onrustig worden, want dat gaat in tegen onze oudere notie van genialiteit, die steviger geworteld is en een strengere,
onfeilbaarder toets heeft doorstaan. Afgunst houdt dus ook ver85

band met rechtvaardigheidsgevoel - het is een bescherming tegen
bedrog en charlatannerie. Al geven we het verborgen, stilzwijgende
besef van onze eigen kwaliteit niet graag prijs voor opgeblazen,
loze pretenties, we geven hulde wie hulde toekomt, en zijn zelfs
opgetogen en trots dat we in staat zijn het neusje van de zalm naar
waarde te schatten. Dat is al één reden waarom we niet afgunstig
zijn op de doden - niet zozeer omdat ze ons niet meer in de weg
staan als wel omdat de vraag omtrent hun recht op eerbied en
respect van alle twijfel en meningsverschil is ontdaan. Onze stem
heeft een vrijbrief gekregen en zingt nu uitbundig hun lof
lof. We zijn
niet afgunstig op Rubens en niet spaarzaam in onze bewondering
voor hem, omdat de hand van de tijd de sluier van onzekerheid of
vooroordeel heeft weggetrokken van zijn prachtige werk. Roem is
voor het genie

Gelijk een poort van staal in volle zon
Die er de vorm en hitte van weerkaatst.
We geven onze indrukken ruim en onbeperkt baan als ze door
achtereenvolgende generaties zijn bevestigd, terwijl we onze
mening koel en langzaam vormen zolang we vrezen dat het nageslacht ons oordeel wel eens kan terugdraaien. We verlaten ons op
het testimonium van de tijd, want dat is betrouwbaar; dan gaan we
niet meer gebukt onder de angst dat we ons laten misleiden door
schone schijn en klatergoud en zijn we er gerust op dat zowel de
lof als het werk boven alle verdenking is verheven. Voor de reputatie van tijdgenoten geldt dat, hoe groter en onvergelijkelijker de
verdienste, des te geringer de afgunst eromheen, wat aangeeft dat
die passie toch niet alleen neerkomt op onverholen afkeer en
geringschatting van erkende superioriteit. Mrs. Siddons riep geen
afgunst op; haar ongeëvenaarde talenten waren bestand tegen concurrenten en criticasters. Kean mocht dan een hele groep tegen
zich hebben, maar die bestond uit lieden die niet in staat of genegen waren door zijn gebreken heen zijn verdiensten te zien; en zo
was ook John Kemble's verheffing tot de troon der tragedie niet
het effect van luide, onstuimige toejuichingen, want de verheven
status die hij heeft bereikt was het geleidelijke resultaat van arbeid
en studie, en zijn acteerstijl ontbeerde de vonk van godgegeven
inspiratie. We schromen een kwistige dosis lof toe te zwaaien zodra
zich ook maar enige onhandigheid of ongerijmdheid voordoet die
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onze geestdrift tempert of doorkruist. Vandaar de jaloezie en aversie die we omhooggevallen welstand betonen; want ons voorstellingsvermogen kan de vroegere armoede van die parvenu's niet rijmen met hun huidige grandeur - we verfoeien fortuinzoekers als
het gaat om carrière maken, maar ook in de liefde -; en vandaar
ook, ongetwijfeld, minstens één sterk argument voor erfelijke titels.
We leggen ons gemakkelijker neer bij veronderstelde superioriteit
die ten eerste geen verdienste impliceert (wat ook voor het gemene
volk een grote opluchting is) en ten tweede de oppositie de wind uit
de zeilen neemt doordat ze iets onvermijdelijks lijkt, iets vanzelfsprekends, iets dat tot de natuurlijke gang van zaken behoort. Bij
verkiezingen met meer dan één kandidaat waarbij het een uitgemaakte zaak is dat aan status en titel voorrang wordt verleend, zijn
duidelijk minder venijn en dwarsheid te bespeuren dan als het
zogenaamd afhangt van persoonlijke verdienste en geschiktheid
voor de functie; niemand geeft graag toe dat een ander bekwamer
of fatsoenlijker is dan hijzelf, maar hij kan niet ontkennen dat een
ander van betere komaf is. Zo wordt ook ruiterlijker erkend dat
iemand geleerd is dan dat hij een genie is, want geleerdheid is iets
positievers en behoort niet zozeer tot iemands wezen; en als het
gaat om de meer vulgaire en pijnlijke verschillen in rijkdom, zal
het niet meevallen om op een subtielere manier na te gaan wie
onze achting verdient, want de diepte van iemands inzicht is moeilijk te peilen, maar de omvang van zijn beurs is algauw bekend; en
bovendien is hier sprake van een zekere conspiratie.

De knappe kop bukt voor de gouden zot.
We buigen voor een weldoener die ons voor onze moeite beloont
met een goede maaltijd en zijn steun, en de afgunst wordt omgekocht en in slaap gesust door ons eigenbelang. De pijnlijkste
afgunst is die jegens minderen; want we moeten er niet aan denken
dat een (voor het overige volslagen onbeduidend) persoon ons, al
dan niet ogenschijnlijk, zou overtroeven bij iets waarop wij onze
zinnen hebben gezet, en als iemand die wij verachten het van ons
wint, is dat een gevoelige slag voor onze eigenliefde. In een krachtmeting met macht en erkend prestige schuilt een zekere waardigheid; maar waar een triomf over wat voos en armzalig is al een
krenking betekent, is een nederlaag niet te harden.
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Fragment uit Saligia*
Czeslaw
Gzeslaw Milosz
(Vertaling Esselien 't Hart)

Invidia
Hij heeft iets wat ik hebben moet, het komt niet hem toe maar mij:
dat is het model van de afgunst. Niet dat ik hém zou willen zijn,
integendeel: hij is inferieur aan mij, maar hij is ten onrechte
beloond en weet dat door zijn inferioriteit zelf vast niet naar waarde te schatten (wat ik, superieur als ik ben, wel zou kunnen). De
dochter van de hoogmoed, de afgunst, komt als gebrek welhaast
komisch vaak voor bij letterkundigen en kunstenaars. Zo wekt elk
woord van lof over anderen hun in meer of mindere mate verborgen jaloezie op. De omvang en intensiteit van de afgunst laat zich
weliswaar bij ons moeilijk gissen, omdat zij zich weet te maskeren.
Afkomstig uit een verre Europese provincie en tot driemaal toe
geëmigreerd, eerst naar Warschau, vervolgens naar Parijs en daarna naar Amerika (altijd met de maarschalksstaf in mijn ransel?)
heb ik heel wat afgunst in mezelf moeten opslaan. Die werd echter,
om eerlijk te zijn, getemperd door een buitengewone aanleg tot
adoreren, zodat ik, hoe streng ook jegens sommigen (velen), voor
uitverkorenen nederig neerknielde, absoluut overtuigd van mijn
volledige inferioriteit (dat waren trouwens zelden 'schrijvers').
Maar laten we het terrein van kunst en literatuur laten voor wat
het is. Mijn eeuw zou men de eeuw van de invidia mogen noemen
en ik zal zo uitleggen
uideggen waarom. De maatschappelijke mobiliteit,
waarbij grote massa's mensen in korte tijd plotseling van beroep,
kleding en levenswijze veranderen, werkt imitatie in de hand. De
strenge scheiding van kastes maakte ooit het imiteren moeilijk (een
burger bijvoorbeeld die voorgaf edelman te zijn, werd bespot).
Imitatie betekent: kijken naar anderen en verlangen evenveel te
hebben als die ander (geld, kleding, vrijheid etc.). En hier doet zich
een angstaanjagende menselijke eigenaardigheid voor, en wel dat
het 'ik-voor-de-anderen' in ieder mens het 'ik-voor-mezelf onder-

* Uit de

bundel Ogród nauk (De tuin der wetenschappen). Pary'z:
Pary' z: Instytut Literacki, 1979, pp. 71-73-]3.
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drukt. Er is een toestand denkbaar waarin men betrekkelijk onverschillig staat tegenover de manier waarop anderen zich gedragen,
hetzij omdat de drempel te hoog is (bijvoorbeeld wanneer men klederdracht draagt, omdat alleen stedelingen confectiekleding dragen), hetzij omdat men zich goed thuisvoelt in zijn eigenheid en
rustig tegen zichzelf zegt: 'Dat is niets voor mij'. In de twintigste
eeuw worden wij echter met geweld gedwongen ons te schamen
voor wat ons eigen is. Het 'ik-voor-mezelf is trouwens altijd een
bron van schaamte en schuldgevoel, hoewel de een daar beter mee
kan omspringen dan de ander. Als je voortdurend wordt voorgehouden dat anderen van het leven profiteren zoals het moet, sta je
niet stil bij de misleidende aard van dit beeld dat de mensen van
de buitenkant laat zien, d.w.z. zo dat iedereen een 'ik-voor-deanderen' is. Je kijkt om je heen en gaat anderen benijden: die daar,
een inferieur schepsel, en wat heeft hij niet allemaal ontvangen,
waarmee is hij niet begiftigd ~ niet hij, maar ik wijk af van het normale patroon. Die 'normaliteit' of dat 'ik-voor-de-anderen' vormt
trouwens het geheim van de verspreiding van de 'nieuwe ethiek'
oftewel van de kenmerken van de 'permissive society'. Ieder van
ons heeft een 'roeping' waarin de afwijking van de norm besloten
ligt, een appèl gericht tot deze ene persoon en geen ander. Object
van afgunst worden anderen niet als Jan, Piet of Klaas, maar als de
van de buitenkant waargenomen 'normaliteit', die wij zogenaamd
te weinig hebben. De zogenaamde objectivering, de imitatie en de
invidia zijn nauw met elkaar verbonden.
Betekent echter de wil om 'als alle anderen' te worden echt dat
men afgunstig is? Ik denk van wel. Ik heb niet wat hij heeft, mij
komt dat toe, want als ik dat heb, dan zal ik daarnaast nog meer
hebben (mezelf, mijn unieke karakter, uiteraard). De 'normaliteit'
zal worden toegevoegd aan mijn unieke karakter, terwijl het wezen
van die ander bij die normaliteit ophoudt.
Wanneer wij de afgunst indelen naar het bereik ervan, of zij
slechts een kleine groep, bijv. een beroepsgroep, betreft dan wel 'de
mensen in het algemeen', dan is die tweede soort het gevaarlijkst.
Fouten liggen op de loer als wij niet ons eigen, individuele lot willen accepteren, d.w.Z.
d.w.z. als wij ons niet kunnen verzoenen met de
gedachte dat sommige varianten van de zogenaamde levenswijze
buiten ons vermogen liggen en ons zelfs zouden tegenstaan. Als wij
ons met alle geweld proberen aan te passen, manifesteert zich bij
ons op allerlei manieren de geestelijke armoede van de 'massamens'.
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Vertaald proza

De gril
Alexander Koeprin *
(Vertaling Monse Weijers)
We?fers)
De enorme aula van de universiteit met zijn rijen ramen aan
weerskanten leek te verdrinken in de zee van licht die in heldere
stromen werd verspreid door drie op gas brandende kroonluchters,
overdekt met glinsterende kristallen prisma's, en door dozijnen
vierpotige lamparmen, die brandden in de ruimten tussen ramen
en deuren. Aan het ene uiteinde van de zaal stond een ruim podium, prachtig gecamoufleerd door vlaggen en een dichte wand van
levende planten. Op het podium stond een vers gelakte concertvleugel te blinken met opengeslagen bovenkant.
Het was duidelijk dat er geen plaats meer vrij was, maar toch
stroomden er steeds weer nieuwe golven toeschouwers uit de toegangsdeuren naar binnen. Kijkend naar degenen die al zaten, had
je het gevoel dat je blik verloren ging in de deinende zee van hoofden, kale koppen, kapsels, zwarte pandjesjassen, uniformen, schitterende damesjurken, traag op en neer gaande waaiers, f~ne
fijne handen in lange witte handschoenen, ontspannen gebaren en kokette,
feestelijke glimlachjes van de vrouwen.
Een mooie zanger beklom het podium en liep zelfverzekerd, bijna trots, naar de rand. Hij had een pandjesjas aan met een wijde
halsopening en droeg een rode gardenia in zijn knoopsgat. In zijn
voetspoor belandde als een schaduw, ongemerkt, de begeleider op
zijn plaats; hij had lange, steile en dunne haren, die op zijn schouders vielen.

* Alexander Ivanovitsj
Ivanovitj Koeprin werd in 1870 geboren als zoon van een arme ambtenaar. Vanaf 1901 woonde hij in Petersburg, waar hij kennis maakte met Tsjechov
en Gorki. Hij schreef vele korte en langere verhalen, maar werd beroemd door
zijn romans De moloch (1896), Het duel (1905), een liefdesgeschiedenis die speelt in
een milieu van officieren, en De kuil (1910). Aanvankelijk stond Koeprin positief
tegenover de revolutie, maar hij raakte al snel gedesillusioneerd en emigreerde in
1919 naar Frankrijk. Geplaagd door armoede en heimwee woonde hij zeventien
jaar in Parijs. In 1937 keerde hij ziek en gebroken terug naar Rusland, waar hij
een jaar later stierf.
Het duel werd in 1917 vertaald in het Nederlands. Van De kuil, een roman over
de prostitutie, verscheen in 1937 een Nederlandse bewerking onder de titel 'Zondige levens'; later kwam het boek als grote ABC nr. 155 uit bij 'De Arbeiderspers'.
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De zaal verstomde.
Enkele bijzonder dandy-achtige studenten, die je aan de lin~es
op hun borst kon herkennen als organisatoren van de avond, liepen ongeduldig te hoop in de koude portiersloge tussen met jassen
volgepakte kapstokken. Ze wachtten op de komst van Henriette
Ducroix, de prima-donna van de Parijse opera, die het hele winterseizoen gastrollen speelde in de stad. Ofschoon de beroemde zangeres de deputatie van de jeugd met betoverende vriendelijkheid
had ontvangen en hen verzekerd had dat ze het als een grote eer
beschouwde om op een studentenavond te zingen, begon nu al het
derde gedeelte van het concert, dat waaraan ook de diva zou deelnemen, maar ze was nog steeds niet gearriveerd.
'Heeft ze ons dan in de maling genomen?' Was de alarmerende,
maar onuitgesproken gedachte die door de hoofden van de verkleumde organisatoren heenging, en ze liepen voortdurend, een
voor een, naar de vensters en tuurden, hun gezichten tegen het
glas gedrukt, gespannen in de duisternis van de winternacht.
Ducroix, die tijdens de dagen van haar optredens voor waanzinnig
hoge entreeprijzen zorgde, was zonder twijfel de ster van de
avond, het voornaamste lokaas voor de meerderheid van het toegestroomde publiek.
Op straat was het geratel van een naderend rijtuig te horen, en
in één ogenblik flitsten twee grote lantaarns langs de ramen. De
organisatoren renden naar de deur, opgewonden en elkaar verdringend.
Het was inderdaad Ducroix. Ze fladderde de portiersloge binnen, glimlachend naar de studenten en met haar hand wijzend op
haar keel, die was gehuld in kostbaar sabelbont. Dat gebaar
beduidde dat ze graag de respectabele reden van haar late komst
zou uiteenzetten, maar dat ze bang was om in een onverwarmde
kamer te spreken.
Daar Ducroix haar beurt al lang voorbij had laten gaan en het
ontgoochelde publiek haar al niet meer verwachtte, was haar plotselinge verschijning op het podium een enorme verrassing. Enkele
honderden jonge kelen en een tweemaal zo grote hoeveelheid
gezonde handpalmen bezorgden haar zo'n oorverdovende ontvangst dat zelfs zij, die er aan gewend was overal een publieksidool
te zijn, zich aangenaam gestreeld voelde door deze vleierij. Ze
stond licht voorover gebogen aan de rand van het podium en liet
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de blik van haar grote, donkerbruine, lachende ogen over de rijen
toeschouwers gaan. Ze had een glanzende zijden jurk aan, waarvan het lijfje met behulp van smalle bandjes over haar schouders
hing. Haar prachtige naakte armen, de laag gedecolleteerde, hoge
boezem en de lange, ronde, trotse hals schenen gehouwen te zijn
uit een soort marmer van warm fluweel. Een paar keer verstomde
de storm van applaus, maar zodra Ducroix op de vleugel toeliep,
dwong een nieuwe uitbarsting van enthousiasme haar terug te
keren naar de rand van het podium. Ten slotte glimlachte ze betoverend en maakte met haar armen een vragend gebaar in de richting van de vleugel. De kreten verstomden langzaam, maar de hele
zaal bleef met verliefde ogen naar haar kijken. En in een totale,
maar levende en aandachtige stilte begon ze een van de romances
van Saint-Saens te zingen.
Alexej Soemilov, een tweedejaars student medicijnen, stond
tegen een zijpilaar geleund en luisterde met gesloten ogen naar het
gezang, dat teder en gebiedend weerklonk vanaf het podium. Hij
hield van muziek met een wonderlijke, ziekelijk-hartstochtelijke
liefde, nam haar niet alleen met zijn oren in zich op, maar met zijn
hele ziel... En nu drong iedere klank van de vreemde stem door tot
in het diepst van zijn wezen en weergalmde daar met zo'n zoete
trilling, dat het Alexej op bepaalde momenten toescheen alsof die
klanken resoneerden in zijn eigen borst.
Zodra de verrukte kreten van de menigte opklonken na iedere
voltooide romance, ervoer Alexej een gevoel van haast fysieke pijn,
en keken zijn ogen naar het schreeuwende publiek met een geschrokken, smekende en lijdende uitdrukking. Maar Ducroix begon een nieuwe aria, en Alexej deed opnieuw zijn ogen dicht, gaf
zich opnieuw helemaal over aan de betoverende muziek, als aan
warme zeegolven. Op dat moment hoopte hij vurig dat dit goddelijke gezang eeuwig zou voortduren en dat hij zelf eeuwig bij zijn
pilaar zou staan, gulzig genietend van iedere noot...
Ducroix moest ongeveer tien keer bisseren. Men liet haar pas
gaan toen ze -~ nog steeds met diezelfde betoverende glimlach ~
- op
haar keel wees en met haar hoofd en schouders een gebaar van
weigering en spijt maakte. Na haar sprong een glad geschoren
figuur met verwarde haren in een versleten pandjesjas van oude
snit op het podium en riep: 'Rond de luchtballon. Scène uit het
volksleven, van Ivan Fjodorovitsj Gorboenov.'
Soemilov zuchtte diep en hortend, alsof hij net ontwaakt was uit
een lange, verrukkelijke droom.
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Hij daalde de trap af, die versperd werd door schreeuwende,
drukke mensen, en probeerde niet op damesjurken te trappen.
Iemand tikte van achteren op zijn schouder. Soemilov draaide zich
om en ontwaarde de jurist Biber, zijn gymnasiumkameraad, de
zoon van een bekende miljonair.
Biber was in een toestand van vreugdevolle opwinding. Hij sloeg
zijn arm om het middel van Soemilov, drukte hem stevig tegen
zich aan en fluisterde hem vlug in het oor; 'Ze is akkoord! ...
Dadelijk komen de trojka's ... Ik heb ze laten komen ... '
'Wie is akkoord?' vroeg Soemilov.
'Zij ... Ducroix ... We hebben een diner besteld in 'Europejskaja'.
Eerst wilde ze er niets van weten, maar daarna draaide ze bij ...
Ieder van ons zal er zijn. Jij komt natuurlijk ook?'
'Ik? Nee, ik niet.'
Soemilov had nooit behoord tot het gezelschap van Biber, dat
bestond uit de jeunesse dorée van de universiteit: zonen van grootgrondbezitters, van bankiers en kooplieden. Biber begreep dat zelf
uitstekend, maar hij was in de ban van zo'n grenzeloze verrukking
dat hij iedereen een plezier wilde doen. Daarom protesteerde hij:
'Schei toch uit met die onzin. Je moet... Waarom wil je niet?'
Soemilov begon te lachen.
'Omdat... Nou gewoon. Omdat - je kent toch mijn ... '
ja, goed, goed ... Schrijf me de details maar in een brief,' riep
Biber en trok Soemilov met zich mee. 'We gaan, we gaan, we
gaan ... '
Bij het bordes stonden de trojka's. De paarden snoven in het
duister en gingen heen en weer met hun koppen, zodat de belle~es
op hun nekken vrolijk rinkelden. De studenten gingen luidruchtig
zitten, en in de vrieslucht klonken hun stemmen fel en opgewonden.
Simoelov zat naast Biber. Alexej was nog steeds onder de indruk
van de muziek. Een vreemde illusie beving hem terwijl de trojka's
om het hardst door de verlaten straten reden. Het gefluit van de
wind in zijn oren, het gekraak van de bevroren sneeuw onder de
glij-ijzers, de kreten van de studenten en het onophoudelijke gerinkel van de belle~es vloeiden voor hem samen tot een wonderlijke,
rijk gevarieerde melodie ... Tegelijkertijd drong het minuten lang
niet tot hem door, of juister, was hij vergeten wat er met hem
gebeurde of waar hij naar op weg was.
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Het diner, waarbij in het begin iedereen, behalve Ducroix, verlegen was, nam tegen het einde het karakter aan van een 'orgie van
buiten zinnen geraakte jonge~es'. De studenten kusten onophoudelijk de handen van de zangeres en maakten haar in slecht Frans
de meest onbeschaamde complimenten. De nabijheid van de
mooie, zwaar gedécolleteerde vrouw maakte hen allen nog veel
erger dronken dan de champagne: in hun ogen blonk een onverhuId verlangen. Ducroix beantwoordde vijf van hen tegelijk, schaterde van het lachen, met haar hoofd achterover leunend tegen de
rug van een vuurrode, fluwelen divan, en sloeg haar gespreksgenoten met haar waaier op handen en lippen ...
Soemilov was niet gewend aan wijn, en nu stegen de twee glazen die hij had gedronken, hem op een prettige manier naar het
hoofd. Hij zat in een hoek, schermde met zijn hand het licht van
een kandelaber af, en keek niet aflatend met verrukte ogen naar
Ducroix. Hij verbaasde zich over de durf van zijn kameraden, die
zo ongegeneerd kletsten met de beroemde zangeres. Die durf wekte zowel afgunst in hem op als een gevoel van jaloezie.
- bedeesd, vanSoemilov was erg verlegen, zelfs meer dan dat ~
wege zijn gevoelige natuur en vanwege zijn opvoeding die hij gekregen had in een degelijk, ouderwets gezin. Zijn vrienden noemden hem de jongedame. En er was inderdaad veel in hem dat
getuigde van een maagdelijke, naieve, frisse onbevangenheid van
denken en voelen.
'Wie is die heer die in de hoek zit als een muis?' vroeg Ducroix
plotseling op Alexej wijzend.
Biber gaf onmiddellijk antwoord: 'Dat is een van onze studenten. Zijn naam is Soemilov.'
'Het is zeker een dichter, die heer? Luister eens, heer dichter,
kom hierheen!' riep de zangeres hem.
Soemilov kwam naderbij en bleef onhandig tegenover haar
staan, voelend dat hij een kleur kreeg.
'Ach, mijn god! Jullie dichter is erg knap,' lachte Ducroix. 'Hij
ziet eruit als een fris kostschoolmeisje...
kostschoolmeisje ... Kijk eens, kijk eens, hij
lief]'
wordt zelfs rood. Ach, wat is hij liefl'
Ze keek inderdaad met genoegen naar Soemilov, naar zijn goed
gevormde, jeugdig soepele en slanke figuur, naar zijn blozende,
tedere en mooie gezicht, dat geheel overdekt was met licht dons,
naar zijn zachte blonde haar dat in weerbarstige lokken op zijn
voorhoofd viel. En opeens greep Ducroix met een snelle, gracieuze
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beweging Soemilovs hand en dwong hem naast haar op de divan
te gaan zitten.
'Waarom wilde u niet bij me komen? U bent veel te trots, jongeman. Moet een vrouw dan de eerste stap zetten bij u?!'
Alexej zweeg. Een van de studenten, die Soemilov nog nooit in
dit gezelschap had gezien, kwam er met een brutale glimlach tussen: 'Madame, onze collega verstaat geen woord Frans.'
Die opmerking had op Alexej de uitwerking van een zweepslag.
Hij draaide zich met een ruk om naar de spreker, keek hem strak
aan en sprak scherp gearticuleerd, eveneens in het Frans, maar
met die verfijndheid van taal die ooit het privilege was van de
Russische aristocratie en die nog behouden is gebleven in sommige
goede families: 'U neemt volstrekt ten onrechte, waarde heer, de
moeite het woord voor mij te doen, dit te meer daar ik niet eens de
eer heb u te kennen.'
Terwijl hij dit zei, trokken zijn wenkbrauwen dreigend samen en
werden zijn grote blauwe ogen met de lange wimpers donker.
'Bravo, bravo, jonge dichter!' lachte Ducroix, zonder de handen
van Alexej los te laten. 'Hoe heet u, mijn dichter?'
Soemilov wiens drift alweer bedaard was, raakte opnieuw in verwarring en bloosde opnieuw.
'Alexej.'
'Hoe? Hoe? Ale .. ?'
Soemilov herhaalde zijn naam.
'Ach, dat is hetzelfde als Alexis! Luister, monsieur Alexis, als
straf voor uw onwil om bij me te komen, moet u me naar huis
brengen. Ik wil wat wandelen, want ik ben bang dat ik anders morgen met hoofdpijn wakker word.
Het rijtuig stopte bij de ingang van een eersteklas hotel. Soemilov
hielp de zangeres uit het rijtuig en wilde afscheid nemen.
Ze wierp met gefronste wenkbrauwen een sluwe en tedere blik
op hem en vroeg: 'Wilt u echt mijn nes~e niet zien?'
'Madame ... ik ben erg gelukkig .. ,' stamelde de verwarde Alexej,
'maar ik vrees ... het is zo laat... ,
'Kom mee!' commandeerde Ducroix. 'ik wil u afdoende straffen ... '
Terwijl ze zich in haar boudoir omkleedde, keek Soemilov om
zich heen. Hij merkte op dat de zangeres erin geslaagd was aan het
clichématig-luxueuze meubilair van de dure kamer de kokette ele96

gantie te verlenen waartoe alleen een Parisienne in staat is. Overal
lagen tapijten, bloemen, waaiers, dure snuisterijen, en stonden
meubels die meer geschikt waren om op te liggen dan te zitten De
lucht was bezwangerd met de delicate parfums, het poeder en de
geur van een mooie vrouw. Die geur had Soemilov al opgemerkt
hij in het rijtuig zat, schouder aan schouder met de zangeres.
toen h~j
Ducroix kwam tevoorschijn in een wijde, witte met goudbrocaat
beklede peignoir. Toen ze het kamermeisje opmerkte, dat onhoorbaar en handig thee zette op een marmeren tafel~e,
tafehje, zei ze: 'Ga
maar slapen, ik heb je verder niet nodig.' Het kamermeisje -lelijk
en beweegl~jk
beweeglijk als een aap, een Parisienne - verliet de kamer na
Soemilov met een doordringende, spottende blik opgenomen te
hebben. Ducroix ging met benen en al op een lage en brede
Turkse divan zitten, de plooien van haar witte gewaad naast zich
spreidend, en wees Alexej met een gebiedend gebaar op de plaats
naast haar.
Soemilov gehoorzaamde.
'Dichterbij, dichterbij!' beval Ducroix. 'Nog dichterbij!.. Zo ja ...
Laten we nu eens praten, monsieur Alexis. In de eerste plaats,
waar hebt u zo goed Frans geleerd? U drukt zich uit als een markies.'
Soemilov vertelde haar dat hij vanaf zijn vroegste jeugd
Françaises als gouvernantes had gehad en dat hij die taal vrijwel
uitsluitend in het ouderlijk gezin had geleerd.
'Dus u komt uit een rijk gezin?!' riep Ducroix uit.
'Nee, wij zijn vijf jaar geleden geruïneerd.'
'Ach, arme stakker! Dus u leeft van uw arbeid? Dat is waarschijnl~jk erg moeilijk voor u? Heeft u vrienden? U vertoeft waarschijnlijk
schijnlijk zelden in gezelschap?'
En zij overstelpte hem met een hele hoop vragen waarop hij
nauwelijks een antwoord had. Vervolgens vroeg ze, geheel onverwachts, met een lage en slepende stem: 'Zeg eens, heeft u ooit een
vrouw bemind?'
Hij keek haar half lachend, half verbaasd aan.
Ja
ja... Op mijn veertiende was ik verliefd op mijn nicht.'
'En was dat alles?'
ja.'
Ja.'
'Erewoord?'
'Erewoord. '
En u heeft nooit een vrouw tot het einde toe bemind?'
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Hij begreep het en nerveus aan de franje van het tafelkleed
plukkend, fluisterde hij: 'Nee ... Nooit.'
'En ik?' vroeg Ducroix op dezelfde dalende fluistertoon, terwijl
ze zich zo dicht naar hem overboog dat hij de warmte van haar
gezicht voelde. 'Beval ik u? Vind u mij aantrekkelijk? Kijkt u me
aan, als ik u iets vraag!'
Ze pakte zijn hoofd met haar handen vast en draaide het naar
zich toe. Haar vurige, brandende ogen maakten Soemilov eerst
aan het schrikken, brachten hem vervolgens in verwarring, en vervolgens begon er ook in zijn ogen zo'n zelfde vuur te branden.
Ze sloeg haar wimpers neer en trok met een zucht het hoofd van
Soemilov nog dichter naar zich toe. Haar lippen gloeiden en
waren vochtig.
'Is madame Ducroix thuis?'
'Nee.'
'Misschien heeft u haar niet zien komen? Of misschien is ze al
weer terug?'
Een dikke portier in livrei met een rood, gezwollen en slaperig
gezicht schurkte zijn rug tegen de deurpost.
'Hoezo, zou ik haar niet gezien hebben, terwijl het mijn plicht is
\Vat maakt u zich toch druk? Het is nu
te zien wie er binnenkomt? Wat
al de tweede week dat u iedere dag langs komt. Wanneer ik zeg dat
ze er niet is, dan is ze er niet. Wat wilt u dan nog? Ze wil u niet
zien, afgelopen uit ... '
Soemilov haalde haastig een portemonnee uit zijn zak. Toen hij
de papieren roebel zag, hield de portier op met het schurken van
zijn rug en sprak neerbuigend: 'Probeert u het maar. Gaat u naar
boven. Misschien is ze er wel...
wel...',
Soemilov rende snel de trap op, twee treden tegelijk nemend.
Maar voor de kamerdeur bleef hij staan en tastte instinctief naar
de plek op zijn borst waar zijn hart zo krampachtig en pijnlijk
klopte. Hierbij beroerde zijn hand de kleine revolver die in zijn
borstzak zat.
Soemilov klopte. 'Entrez,' klonk het vanachter de deur. Alexej
sloot een seconde zijn ogen door het vage voorgevoel van iets verschrikkelijks en drukte op de deurknop.
Hij beschouwde deze dag als beslissend, omdat hij niet langer in
staat was de kwellingen van onbeantwoorde liefde en jaloezie te
dragen.
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Toen Alexej de ochtend na de eerste avond bij Ducroix kwam,
nog helemaal vol van geluk, ontving ze hem koel en verbaasd. De
volgende dag was ze niet thuis ... Het kamermeisje gooide met een
brutaal gezicht de deur voor zijn neus dicht. Hij begon brieven te
schrijven, maar op de eerste kreeg hij geen antwoord en de volgende werden ongeopend geretourneerd.
Alexejs lijden was ondraaglijk. Hij vermagerde, zijn gezicht viel
in en werd vaal. Dag en nacht achtervolgde hem het beeld van de
mooie Parisienne; overal zag hij haar fluwelen huid voor zich,
voelde hij haar kussen.
Ducroix was niet alleen. Naast haar op de divan, die Alexej zo
goed kende, zat een dikke heer, naar zijn gezicht te oordelen een
Griek of een Armeniër, met wellustige zwarte ogen, een haviksneus
en een dichte zwarte snor.
Toen ze Soemilov binnen zag komen, stond Henriette snel op
en deed met een boos gezicht enkele stappen in zijn richting, zonder haar hand uit te steken.
'Wat brengt u er toe om mij overal te achtervolgen, waarde
heer?' vroeg ze, haar ogen uitdagend samenknijpend.
Het bloed steeg Alexej naar het hoofd. Alles werd donker voor
zijn ogen. Hij pakte Ducroix bruusk bij haar pols en fluisterde met
verwrongen lippen: 'Ik moet met u praten ... alleen ... twee woorden.'
Zijn stem en gelaatsuitdrukking verrieden zo'n grote vastberadenheid dat Henriëtte onwillekeurig gehoorzaamde.
'Goed, volg mij,' zei ze en begaf zich naar haar boudoir. Maar
denk erom dat het ons laatste gesprek is.'
In het halfduistere boudoir pakte hij haar opnieuw bij haar pols,
maar ze rukte zich snel van hem los.
'Ik houd krankzinnig veel van u,' riep Alexej uit. 'Spaart u mij!'
'Is dat alles wat u me wilde zeggen?'
ja ... overigens, nee ... niet alles. Ik weet zelf niet wat ik zeg. Ik
slaap 's nachts niet. Waarom, waarom heeft u het gedaan?'
Ze barstte in lachen uit met de brutale, kunstmatige lach van
een ervaren actrice.
'Dat is het dus! U komt mij berispen ... '
Vanuit de salon was een ingehouden hoest hoorbaar.
'Wie is dat?' vroeg Alexej botweg.
'Ik ben u toch geen verantwoording schuldig voor mijn kennissenkring!' zei Ducroix, verachtelijk haar schouders ophalend.
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Simoelov voelde plotseling een vlaag van razernij opkomen.
'Geef antwoord: wie is die heer? Is het uw minnaar? Zeg op ... '
'Ah! U wilt het beslist weten?' Henriëtte bracht haar van woede
vertrokken gezicht naar hem toe en sprak met bleke, trillende lippen: ja, het is mijn minnaar.'
Er was een schot hoorbaar, daarna de kreet van een vrouw,
daarna nog een schot, daarna een verschrikte schreeuw uit de aangrenzende kamer. Uit alle kamers kwamen mensen aanhollen.
Henriette was nog in leven, en kreunde, op de vloer in een plas
bloed liggend, langgerekt en zacht. Soemilov lag naast haar, voorover, met zijn bebloede hoofd haar jurk beroerend. Zijn rechterhand lag onder zijn lichaam gevouwen, terwijl zijn linkerschouder
krampachtig trilde, als de vleugel van een aangeschoten vogel.
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Aantekeningen aangaande het
'Congres van de jaloerse medemens'
Thea W Lach
(Vertaling Klaus Siegel)
Onlangs viel de brochure Jaloezie in het ziekerifondspakket bij me in de
bus.
Dat maakte me nieuwsgierig en ik toog naar het eerste congres
van de jaloerse medemens, dat in Rauxel zou vergaderen en overnachten. Volgens prof. dr. dr. Eberholz, medeoprichter van de
Vereniging tot bevordering van de onttaboeïsering van de jaloezie
in alle levenssituaties, is jaloezie volksziekte nummer één in de
geïndustrialiseerde wereld. Uiteraard, beklemtoonde de ambitieuze
hoogleraar, trof men dit probleem eveneens aan in de Derde
Wereld, maar daar had jaloezie, in zijn ogen, zulke voor de hand
liggende oorzaken dat ze in geen geval konden worden vergeleken
met de ziekelijke neiging, in de zogenoemde geciviliseerde landen,
om onze buurman de boter op zijn brood te misgunnen. Het totale
stilzwijgen over de oorzaken diende nu eindelijk te worden doorbroken, een onbevangen omgang met de aandoening leek hem
vereist, pas dan kon men serieus gaan nadenken over eventuele
preventieve maatregelen.
In het kader van het eerste congres van de vereniging wees prof.
dr. dr. Eberholz met enige nadruk op het feit dat bij voortduring
ten onrechte wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de
vrouw, gezien het bij haar acute karakter, bijzonder vatbaar zou
zijn voor jaloezie. De meest recente bevindingen tonen echter aan
dat men ervan uit moet gaan dat het in schrikwekkend hogen getale de man is die besmet wordt met deze sluipende en in de meeste
gevallen levenslange virus-ziekte. Men kan in dit geval terecht
spreken van epidemische vormen. De man is nu eenmaal zonder
meer jaloers op alles: op andere mannen, op de hoogte van hun
bankrekening en de lengte van hun lid, op vrouwen, op andere
milieus en rassen, op het aantal gestationeerde bommenwerpers,
op carrières, op gedachten en op wetenschappelijke doorbraken, in
het bijzonder wanneer ze bedacht zijn door de andere kunne, niet
te vergeten op liefde, op vriendschap, op borsten en schoonheid
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van vrouwelijke - potentiële - jaloezie-objecten, op prestaties op
het gebied van de sport, het bedrijfsleven en de politiek, op het
baren van kinderen en zo voort, en zo voort. Hij zou nog uren
kunnen doorgaan met zijn opsomming.
'We hebben hier te maken met een tijdbom, benadrukte prof.
dr. dr. Eberholz, die zonder onderbreking blijft tikken, en terecht
tikt. Wanneer men er bij zou stilstaan, hoe de man vandaag de dag
en ten onzent zijn problemen oplost - en hij maakte wat dit betreft
voor zichzelf geen uitzondering - aldus besloot de hoogleraar zijn
betoog, dan zou men geen moment aarzelen over te gaan tot preventie. Hij deed derhalve een beroep op alle aanwezigen met een
redelijk verstand om de ziekte in alle openheid ter discussie te stellen en een onderzoek naar geëigende therapieën op gang te brengen.
Zijn voorstel om een organisatie in het leven te roepen naar het
model van de Anonieme Alcoholici vond evenwel nauwelijks gehoor, omdat de deelnemers, respectievelijk een kring van vertrouwelingen onder hen, zoals bleek, er uiterst uiteenlopende en tegenstrijdige denkbeelden op na bleken te houden.
Marina, de echtgenote van prof. dr. dr. Eberholz, geboren
Zahn, die in wezen de eerste stoot tot de bespiegelingen van haar
wederhelft had gegeven, merkte ietwat geïrriteerd op dat, zolang
de mannen chronisch jaloers waren op degeen die als eerste op het
rode knopje mocht drukken waardoor de met deze aandoening
gepaard gaande problemen uit de wereld zouden worden geholpen, voor haar als eerste eis gold: geen knopjes meer, van welke
kleur dan ook; ook de ergonomische hendel~es die zo precies in de
mannenhand pasten, konden het best worden afgeschaft. Je zou
bee~e te zonnig zag toen ze opgewekt
haast zeggen dat ze het een beetje
verkondigde dat in dat geval vrijwel zeker de geslachts- en milieuspecifieke deformaties hun drijfveer zouden verliezen. Je kon die
immers niet als ziekte in de gebruikelijke zin karakteriseren, maar
in wezen als uiterst gezonde reacties op de meer dan curieuze spelle~es van de man, de virussen zouden in dat geval na enige tijd uitsterven.
Dit riep wrevel op bij de gevolmachtigde van het Emancipatieorgaan voor de Vrouw. 'Luiheid met nijd fokt luizen als kamelen,'
riep hij verontwaardigd, bijna jammerend in de microfoon, vervolgens beweerde hij dat het juist de fokzucht van de vrouw was die
deze ziekte in de hand had gewerkt, om te besluiten met het ontI02
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vouwen van zijn nieuwste, in wezen oudbakken, op wetenschappelijke basis verkregen inzicht in het vrouwelijk DNA.
Mevrouw Aurora von Tharau, de over de hele wereld bekende
fotografe, kon nu van haar kant niet anders dan hem venijnig toesnauwen dat hij kennelijk niet tot meer in staat was dan oeroude
kamelen uit de sloot halen. Door haar plastische manier van uitdrukken kreeg ze weldra enkele sympathisanten op haar hand. Als
zo'n handjevol jaloezie-experts hier zo nodig hun inzichten moesten etaleren, zouden ze er beter aan doen het licht te laten schijnen
over hun eigen symptomen. Al het andere riep alleen maar vragen
op.
Op hun beurt verkondigden nu enkele psychologen, bekende en
minder bekende, hun visie die nauw aansloot bij HengstenbergSenf. In de wirwar van stellingen en theorieën ging het onderwerp
zienderogen teloor. Het werd nochtans duidelijk dat in de ogen
van velen de jaloezie de hel op aarde in optima forma betekent.
Het wekt nauwelijks verwondering dat zelfs de aanwezige onderzoekers en geleerden elkaar constant dermate jaloers in de gaten
hielden en zozeer poogden elkaar met wijdlopige verhandelingen
over de oorzaken en het effect van de aandoening te overtroeven
dat er een absoluut rookverbod moest worden ingesteld om een
einde te maken aan het onophoudelijke gegeeuw van het publiek.
Op de laatste dag zorgde een vlugschrift dat de zaal rondging
toch nog voor enige opschudding. In het pamflet werd het recht op
de vrije ontplooiing van de jaloezie voor allen opgeëist: geen discriminatie van notoire jaloerse persoonlijkheden, hetzij vrouwen,
allochtonen van beiderlei geslacht, kinderen of mannen. De groep
die het vlugschrift had opgesteld, eiste bovendien een niet langer
verkrampte opstelling tegenover de jaloezie en scandeerde in koor:
Vul niet de dokterszakken - zet je naaste gerust te kakken!
Jaloezie met mate - leer dat haten!
Jaloezie mag er best zijn - behoedt ons voor venijn!
Niet verdringen - laat haar swingen!
In de verhitte discussie die daarop volgde, verdedigde de groep
haar standpunt dat er voor vrijwel ieder mens goede redenen
bestonden om jaloers te zijn; daarom moest elke jaloezie-onderworpene, zowel man als vrouw, op z'n minst één keer in zijn leven
in de gelegenheid gesteld worden dit monstrueuze gevoel ten volle,
dat wil zeggen tot in het buitensporige te genieten. Om gelijke kansen voor iedereen te bewerkstelligen, diende de staat met geld over
de brug te komen.
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Het congres ging tekeer. Men werd het niet eens. Veel vrouwen
beklaagden zich dat ze niet aan het woord waren gekomen en
trokken zich daarop terug voor een champagnegelag dat, laten we
maar zeggen, met Wijntje en Trijntje tot in de vroege uurtjes van
de volgende week doorging. Doorgaans niet zo best ingelichte kringen lieten later verluiden dat de dames er opgewekt en ontspannen
over hadden gediscussieerd welke middelen het beste konden worden ingezet: de Magimix als vrouwelijk wapen, contra de mannelijke magie van niks. Ik blijf aldoor maar andere oplossingen bedenken. Maar wat wil je? Het wulps geschater van de meiden hoor ik
nog steeds.
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De droom
W Somerset Maugham
(Vertaling Peter Verstegen)
In augustus 1917 was ik door mijn toenmalige werk genoodzaakt
van New Vork naar Petrograd te gaan en uit veiligheidsoverwegingen moest ik reizen via Vladivostok. Ik kwam daar 's morgens aan
en bracht de dag zo goed ik kon met nietsdoen door. De trans si berische trein zou, voorzover ik wist, rond negen uur 's avonds vertrekken. Ik at alleen in de stationsrestauratie. Het was er vol en ik
deelde een tafel met een man wiens verschijning mij amuseerde.
Hij was een Rus, een forse kerel maar ook verbazend dik, met een
zo enorme buik dat hij gedwongen was een heel eind van de tafel
af te zitten. Zijn handen waren klein voor iemand van zijn postuur
en verdwenen haast in de lagen vet. Zijn lange, donkere en dunne
haar was zorgvuldig over zijn kruin geborsteld om zijn kaalheid te
verbergen en zijn omvangrijk vaalbleek gezicht, gladgeschoren en
met een enorme onderkin, wekte een indruk van aanstootgevende
naaktheid. Zijn neus was een klein raar knopje op die vleesmassa
en ook zijn glanzende zwarte ogen waren klein. Maar hij had een
grote, rode en zinnelijke mond. Hij had een tamelijk net zwart pak
aan, niet afgedragen maar wel verfomfaaid; het zag eruit of het
sinds de aankoop nooit geperst of geborsteld was.
De bediening was slecht en het was haast onmogelijk om de
aandacht van een ober te trekken. We raakten al gauw aan de
praat. De Rus sprak goed en vloeiend Engels, met een zwaar maar
niet hinderlijk accent. Hij stelde me veel vragen over mijzelf en
mijn plannen en ik antwoordde ogenschijnlijk openhartig, zonder
hem echt iets te vertellen, omdat mijn bezigheden in die tijd
behoedzaamheid vereisten. Ik zei dat ik journalist was. Hij vroeg of
ik ook literair actief was en toen ik bekende dat ik in mijn vrije tijd
inderdaad verhalen schreef, begon hij over het werk van recente
Russische romanciers. Hij praatte intelligent. Het was duidelijk dat
hij een ontwikkeld man was.
Intussen hadden we de kelner zover gekregen om ons koolsoep
te brengen. Mijn nieuwe kennis haalde een flesje wodka uit zijn
zak en bood mij aan ervan mee te drinken. Ik weet niet of het door
de wodka kwam of door de aangeboren spraakzaamheid van zijn
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volk dat hij zo mededeelzaam werd, maar al gauw vertelde hij mij
ongevraagd heel wat over zichzelf. Hij scheen van adel te zijn,
advokaat van beroep en radikaal in zijn opvattingen. Vanwege
bepaalde problemen met de autoriteiten had hij lange tijd buitenslands moeten verblijven, maar nu was hij op weg naar huis. Hij
was door zaken opgehouden in Vladivostok, maar hij verwachtte
over een week naar Moskou door te reizen en als ik daar ook heen
zou gaan, zou hij met genoegen een afspraak maken.
'Bent u getrouwd?' vroeg hij me.
Volgens mij ging hem dat niets aan, maar ik zei dat ik het was.
Hij zuchtte even. 'Ik ben weduwnaar,' zei hij. 'Mijn vrouw was
een Zwitserse, geboren in Genève, een heel ontwikkelde vrouw. Ze
sprak perfect Engels, Duits en Italiaans. Frans was natuurlijk haar
moedertaal. Haar Russisch was een stuk beter dan van de gemiddelde buitenlander. Ze had vrijwel geen accent.'
Hij riep een kelner aan die langskwam met een blad vol schalen
en vroeg hem, neem ik aan - want ik kende toen nauwelijks Russisch - hoe lang we nog moesten wachten op de volgende gang. De
kelner riep hem iets toe dat vermoedelijk geruststellend bedoeld
was en liep haastig door; mijn vriend zuchtte.
'Sinds de revolutie is de bediening in restaurants abominabel.'
Hij stak zijn twintigste sigaret op en ik vroeg me af, met een blik
op mijn horloge, of we nog iets fatsoenlijks te eten zouden krijgen
voor het mijn tijd werd om te vertrekken.
'Mijn vrouw was heel bijzonder,' vervolgde hij. 'Ze was lerares
moderne talen aan een van de beste scholen voor adellijke jongedames in Petrograd. We hebben heel wat jaren in de beste verstandhouding samengeleefd. Maar ze had een jaloers karakter en
jammer genoeg hield ze waanzinnig veel van mij.'
Ik had moeite mijn gezicht in de plooi te houden. Hij was een
van de lelijkste mannen die ik ooit had gezien. Het blozende, joviale type dikzak kan soms een bepaalde charme hebben, maar deze
inerte zwaarlijvigheid was afstotelijk.
'Ik zal niet zeggen dat ik haar nooit bedroog. Ze was niet jong
toen ik met haar trouwde en we waren intussen tien jaar getrouwd.
Ze was klein, mager, met een slechte huid. Ze had een scherpe
tong. Ze was op een ziekelijke manier bezitterig en verdroeg het
niet dat ik me aangetrokken voelde tot iemand anders. Ze was niet
alleen jaloers op vrouwen die ik kende, maar ook op mijn vrienden, mijn kat en mijn boeken. Het is een keer gebeurd dat ze in
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mijn afwezigheid een jas van me heeft weggegeven, alleen maar
omdat ik die van al mijn jassen het liefste droeg. Maar ik heb een
gelijkmoedig karakter. Ik zal niet ontkennen dat ik genoeg van
haar had, maar ik aanvaardde haar bitse aard als force majeure en
ik kwam er net zo min tegen in opstand als tegen slecht weer of
een verkoudheid. Ik ontkende haar beschuldigingen zolang het
mogelijk was ze te ontkennen, en als het onmogelijk was, haalde ik
mijn schouders op en rookte een sigaret.
Van de voortdurende scènes die ze maakte, trok ik me weinig
aan. Ik leidde mijn eigen leven. Soms vroeg ik me wel eens af of ze
nu eigenlijk hartstochtelijk veel van me hield of me hartstochtelijk
haatte. Het leek me dat liefde en haat heel dichtbij elkaar lagen.
We hadden zo best tot het einde door kunnen gaan als er op een
nacht niet iets eigenaardigs was gebeurd. Ik werd gewekt door een
snerpende gil van mijn vrouw. Geschrokken vroeg ik wat er was.
Ze zei dat ze een vreselijke nachtmerrie had gehad; ze had gedroomd dat ik probeerde haar te vermoorden. We woonden op de
bovenste verdieping van een groot huis en de schacht van het trappenhuis was ruim. In haar droom had ik haar vastgepakt toen we
onze etage bereikten en geprobeerd haar over de balustrade te duwen. Er waren zes verdiepingen tot aan de stenen vloer beneden
en het betekende een zekere dood.
Ze was erg van streek. Ik deed mijn best om haar te kalmeren.
Maar de volgende dag en nog een paar dagen daarna begon ze er
steeds weer over, en hoe ik er ook om lachte, ik zag wel dat ze het
niet uit haar hoofd kon zetten. Ik bleef er zelf ook aan denken, of
ik wilde of niet, want door deze droom begreep ik iets wat ik nooit
had vermoed. Ze dacht dat ik haar haatte, ze dacht dat ik van haar
af wilde; ze wist natuurlijk dat ze onmogelijk was en op een gegeven moment had ze zich kennelijk in haar hoofd gehaald dat ik
ertoe in staat was haar te vermoorden. Op de gedachten van mensen is geen peil te trekken en er komen ideeën bij ons op die we uit
schaamte nooit zouden durven opbiechten. Ik had er wel eens naar
verlangd dat ze zou weglopen met een minnaar, en ook wel dat
een pijnloze en plotselinge dood mij mijn vrijheid zou geven; maar
nooit, nooit was het bij me opgekomen dat ik mij welbewust zou
kunnen ontdoen van een ondraaglijke last.
De droom maakte op ons allebei een verpletterende indruk.
Mijn vrouw werd er angstig van en een poos lang was ze niet zo
bitter en onverdraagzaam. Maar als ik de trappen opliep naar ons
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appartement was het mij onmogelijk om niet over de balustrade te
kijken en te bedenken hoe makkelijk het zou zijn om te doen wat
ze gedroomd had. De balustrade was gevaarlijk laag. Meer dan
een snelle duw was niet nodig. Het viel niet mee die gedachte uit
mijn hoofd te zetten. Een paar maanden later maakte mijn vrouw
mij 's nachts opnieuw wakker. Ik was erg moe en reageerde geprikkeld. Ze beefde en was spierwit. Ze had weer dezelfde droom
gehad. Ze barstte in tranen uit en vroeg of ik haar haatte. Ik zwoer
bij alle heiligen op de Russische kalender dat ik van haar hield.
Tenslotte viel ze weer in slaap, iets wat mij niet lukte. Ik lag wakker. In mijn verbeelding zag ik haar omlaagstorten, hoorde ik haar
gegil en de dofTe klap waarmee ze de stenen vloer raakte. Onwillekeurig huiverde ik.
De Rus zweeg en er stonden druppels zweet op zijn voorhoofd.
Hij had het verhaal goed verteld, zonder haperingen, zodat ik aandachtig geluisterd had. Er zat nog een res~e wodka in de fles; hij
schonk het uit en sloeg het achterover.
'En hoe is uw vrouw uiteindelijk gestorven?' vroeg ik.
Hij haalde een vuile zakdoek tevoorschijn en veegde zijn voorhoofd af.
'Het is uitermate toevallig, maar ze werd laat op een avond
beneden aan de trap gevonden met een gebroken nek.'
'Wie heeft haar gevonden?'
'Een van de huurders die kort na de catastrofe thuiskwam.'
'En waar was u?'
Zijn blik was onbeschrijflijk sluw en boosaardig. Zijn zwarte
oogjes fonkelden.
'Ik bracht de avond door bij een bevriend iemand. Ik kwam pas
een uur later thuis.'
Op dat moment bracht de kelner ons de vleesschotel die we
hadden besteld en de Rus viel er met gezonde eetlust op aan. Met
enorme happen werkte hij zijn eten naar binnen.
Ik wist me met mijn houding geen raad. Had hij mij op deze
versluierde manier echt verteld dat hij zijn vrouw had vermoord?
Deze corpulente, vadsige man zag er niet uit als een moordenaar;
ik kon me niet voorstellen dat hij er de moed voor had. Of nam hij
mij op een sardonische manier in de maling?
Een paar minuten later was het tijd om mijn trein te halen. Ik
liet hem daar achter en heb hem nooit weergezien. Maar ik ben er
nooit uit gekomen of hij nu serieus was of niet.
roS

Uit: Een blauw boek 1*
August Strindberg
(Vertaling Lisette Keusterman)
Benijd niemand!
De leraar sprak: Benijd niemand! Ik was een kind, uitbesteed op
het land, in schamele omstandigheden, ik woonde vrijwel in een
hut, at uit stenen schotels, zat op houten banken. Maar in de buurt
stond een kasteel, een echt kasteel met geschilderde koningen in de
vestibule, dat waren de voorvaderen van de jonge graaf.
graaf Op een
zondag werden wij er toegelaten, eerst in het kasteel en vervolgens
in de tuin; dat was het paradijs; wij mochten zwemmen en nadien
kersen plukken, zwart als bloed, goudgeel, vuurrood; de graaf keek
toe, maar at niet; hij was zeker verzadigd. Daarna namen we
afscheid en was het paradijs voor ons gesloten. Vijftig jaar later zag
ik het portret van de jonge graaf en vernam zijn levensverhaal. Hij
zag er ongelukkig uit, wanhopig, alsof hij van alles walgde. En hij
had het bitters
bitterste
te van het leven geproefd, tot kortstondige armoede
toe. Want
vVant hij werd onder curatele gesteld en zat tien jaar in het
buitenland, in een pension dat zijn schuldeisers betaalden, en dat
alles met zijn gezin, inclusief een echtgenote die het paradijs was
ingetrouwd, maar er meteen uit werd verdreven. Van de man was
niets terechtgekomen, hij had niets uitgevoerd - hij kon niets,
behalve op maaltijden wachten. Hij had renpaarden gehouden en
jachtpartijen, hij had gegokt en geld geleend; truffels gegeten en
dure wijnen gedronken, maar op zijn veertigste moest hij daarmee
ophouden, want hij kreeg een rode neus en pijn in zijn grote teen.
Over de tragedies in zijn familiegeschiedenis wil ik het niet hebben.
Nu is hij schatrijk, maar eenzaam, en voedt de kinderen op die zijn
huishoudster heeft en die de zijne zijn, maar zijn naam niet mogen
dragen. 's Avonds eet hij meelpap en om half tien gaat hij naar bed.
De wijnkelder durft hij niet aan te spreken, want dan begint die
grote teen weer. Het enige betrekkelijke geluk dat hij kent is dat hij
nog wandelingen kan maken zodat hij pap kan eten en van zijn
nachtrust genieten. Benijd niemand!

* Strindberg's vier Blauwe boeken ([907-[9[2)
(1907-1912) bestaan uit korte schetsen over uiteenlopende
ondenverpen: religie, wijsbegeerte, taalkunde, natuunvetenschap,
onderwerpen:
natuurwetenschap, enzovoort. Ze zijn ooit gekarakteriseerd als 'geniale nonsens',
nonsens~ maar trekken steeds meer de aandacht. Op basis van een aantal
schetsen is
iJ onlangs een succesvolle toneelproductie tot stand gekomen in de Koninklijke Schouwburg
te Stockholm.
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De afgunstige*
Voltaire
(Vertaling Willem Jens)
Zadig wilde in filosofie en vriendschap troost zoeken voor het leed
dat de fortuin hem berokkend had. Hij bezat, in een buitenwijk
van Babel, een huis dat met smaak was ingericht, waar hij alle
schone kunsten bij elkaar bracht, en alle genoegens die passen bij
een man van beschaving. 's Morgens stond zijn bibliotheek open
voor alle geleerden; 's avonds hield hij open tafel voor aangenaam
gezelschap; maar hij ervoer weldra hoe gevaarlijk de geleerden
zijn; er ontspon zich een heftig twistgesprek over een wet van
Zoroaster die het eten van griffioen verbood 1. 'Hoe kan men de
griffioen verbieden, zeiden sommigen, als dat dier niet bestaat? Het moet wel degelijk bestaan, zeiden weer anderen, omdat
Zoroaster immers niet wil dat men het eet.' Zadig wilde hen verzoenen door te zeggen: 'Als er griffioenen bestaan, laten wij ze dan
niet eten; als zij niet bestaan, dan eten wij ze des te minder; en zo
zullen wij allemaal Zoroaster gehoorzamen.'
Een geleerde die dertien delen had geschreven over de eigenschappen van de griffioen, en bovendien een groot geestenbezweerder was, haastte zich Zadig te gaan beschuldigen ten overstaan van een aartspriester die Yebor heette, de grootste gek van
de Chaldeeërs, en bijgevolg de grootste fanaticus. Die man zou
Zadig hebben laten spietsen ter meerdere eer en glorie van de zon,
en zou er op een nog voldaner toon bij gebeden hebben uit het
brevier van Zoroaster. Vriend Cador (een vriend is meer waard
dan honderd priesters) ging de oude Yebor opzoeken, en zei hem:
'Leve de zon en leve de griffioenen! weet wel wat u doet als u
Zadig straft: dat is een onberispelijk iemand; hij houdt griffioenen
in zijn hof, en hij eet ze niet op; en degene die hem nu beschuldigt,
is een ketter die durft staande houden dat konijnen gekloofde klauwen hebben en niet onrein zijn 2• - Goed! zei Yebor, zijn kale

* Uit: Zadig ou la Destinée. Histoire orientale. Voltaire heifi, volgens velen, in ;::,adig een
geidealiseerd beeld van zichzelf geschetst: een begaafd man, die gelooft gelukkig te kunnen zy·n,
wordt keer op keer op de proef gesteld. Dat geifi hem de gelegenheid, bespiegelingen over het
kwaad, het absurde, de (her)inrichting van de maatschappij, het noodlot en de zin van het leven
ten beste te geven.
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hoofd schuddend, Zadig moet gespietst worden omdat hij verkeerd
gedacht heeft over de griffioenen, en die ander omdat hij zich
ongunstig heeft uitgelaten over de konijnen.' Cador suste de zaak
via een hofdame bij wie hij een kind verwekt had en die veel aanzien genoot in het college van magiërs. Niemand werd gespietst;
iets waarover verscheidene schriftgeleerden aan het morren sloegen, en op grond waarvan zij de ondergang van Babylon voorspelden. Zadig riep uit: 'Waar hangt het geluk toch van af? Alles kwelt
mij in deze wereld, zelfs wezens die niet bestaan'. Hij vervloekte de
geleerden, en wilde enkel nog in aangenaam gezelschap verkeren.
Hij verzamelde bij hem thuis de beschaafdste mannen uit
Babylon en de beminnelijkste vrouwen; hij gaf uitgelezen soupers,
vaak voorafgegaan door concerten, en verlevendigd door charmante conversaties waaraan hij de wedijver wist te ontnemen om
geestig te zijn: die gretigheid die het samenzijn van het briljantste
gezelschap bederft en garandeert dat er niemand geestig is. Noch
de keuze van zijn vrienden, noch die van de gerechten was ingegeven door ijdelheid: want hij gaf in alles de voorkeur aan het wezen
boven de schijn, en daardoor genoot hij echt aanzien, iets waarop
hij geen aanspraak maakte.
Tegenover zijn huis woonde Arimaze 3, een heerschap wiens
kwaadaardige geest af te lezen was van zijn grove gelaatstrekken.
Hij werd verteerd door bitterheid, was opgeblazen, en tot overmaat van ramp een vervelende snob. Omdat hij bij niemand ooit
succes gekend had, nam hij wraak door van iedereen kwaad te
spreken. Al was hij nog zo rijk, hij kon met moeite thuis wat vleiers
om zich heen verzamelen. Het geluid van de wagens die 's avonds
bij Zadig naar binnen reden, hinderde hem, wat hij aan lof aan
Zadigs adres te horen kreeg, ergerde hem nog meer. Hij ging af en
toe naar Zadig, en nam plaats aan tafel zonder uitgenodigd te zijn:
hij vergalde er al het plezier van het gezelschap, zoals men zegt dat
de harpijen het vlees bederven dat zij aanraken. Eens op een dag
wilde hij een feest geven voor een vrouw die, in plaats van dat te
honoreren, bij Zadig ging souperen. Op een andere dag, toen ze in
het paleis met elkaar praatten, ontmoetten zij een minister die
Zadig uitnodigde te komen souperen, en Arimaze niet. Aan de
onverzoenlijkste haatgevoelens liggen zelden belangrijkere gebeurtenissen ten grondslag. Deze man, die men in Babylon de Afgunstige noemde, wilde Zadig te gronde richten, omdat men hem
de Gelukkige noemde. De gelegenheid om kwaad te doen doet
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zich honderd keer per dag voor, en die om goed te doen één maal
in het jaar, zoals Zoroaster zegt.
De afgunstige ging naar Zadig die wandelde in zijn tuinen in het
gezelschap van twee vrienden en van een vrouw tegen wie hij vaak
galante dingen zei, zonder een andere bedoeling dan ze te willen
zeggen. Het voornaamste gespreksonderwerp was een oorlog tegen
de vorst van Hyrcanië, zijn vazal, die de koning zojuist tot een
voorspoedig einde had gebracht. Zadig, die zijn moed in deze korte oorlog had opgemerkt, had veel complimenten voor de koning,
en nog meer voor de vrouw. Hij pakte zijn schrijftabletten, en
schreef vier verzen op die hij voor de vuist weg vervaardigde, en
die hij aan de mooie vrouw te lezen gaf.
Zijn vrienden vroegen hem of zij ze ook mochten lezen: bescheidenheid, of liever welbegrepen gevoel van eigenwaarde, belette
dat. Hij wist dat geïmproviseerde verzen alleen maar deugen voor
degene ter ere van wie ze geschreven zijn: hij brak de tablet waarop hij zojuist geschreven had in tweeën en wierp de twee helften in
een rozenstruik, waar men ze tevergeefs zocht. Er viel plotseling
een buitje; men ging weer naar binnen. De afgunstige, die in de
tuin bleef, zocht net zolang tot hij een stuk schrijftablet vond. Die
was op zo'n manier afgebroken, dat elke vershelft, die doorliep tot
het eind van de regel, iets betekende en zelfs een kleiner formaat
versregel vormde; maar door een nog vreemder toeval bleken die
kleine verzen een zin te vormen die de afgrijselijkste belediging aan
het adres van de koning inhield; men las:
Door misdaad, de meest wrede,
Ten troon, onwankelbaar,
In aller volle vrede
Het enige gevaar.
Voor de eerste keer in zijn leven was de afgunstige gelukkig. Hij
had iets in handen waarmee hij een deugdzaam en beminnelijk
man te gronde kon richten. Vervuld van deze wrede vreugde zorgde hij er voor dat dit door Zadig geschreven hekeldicht de koning
onder ogen kwam: men liet niet alleen hem arresteren, maar ook
zijn twee vrienden en de vrouw. Hij werd weldra voor het gerecht
gedaagd, waar men zich niet verwaardigde hem te horen. Toen hij
zijn vonnis moest vernemen, stond de afgunstige op de plaats waar
hij langskwam en zei hem hardop dat zijn verzen waardeloos
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waren. Zadig pretendeerde niet een goed dichter te zijn; maar het
maakte hem wanhopig voor majesteitsschennis te worden veroordeeld, en te moeten meemaken dat men een mooie vrouwen twee
vrienden gevangen hield vanwege een misdaad die hij niet begaan
had. Men stond hem niet toe daar iets over te zeggen, omdat zijn
schrijftabletten welsprekend genoeg waren: zo was de Babylonische
wet. Men stuurde hem dus naar de plaats van terechtstelling,
dwars door een menigte nieuwsgierigen van wie niemand hem
durfde te beklagen, en die zich haastten om zijn gezicht goed te
bekijken en te zien of hij als een man zou sterven. Alleen zijn
ouders waren droevig gestemd, want zij erfden niet. Driekwart van
zijn bezit werd verbeurd verklaard ten gunste van de koning, en
het resterende kwart ten gunste van de afgunstige.
Terwijl Zadig zich voorbereidde op zijn dood, vloog de papegaai van de koning op van diens balkon en streek in de tuin van
Zadig neer op een rozenstruik. Een perzik van een boom in de
buurt was meegevoerd door de wind; zij was op een stuk schrijftablet gevallen, en eraan vastgeplakt. De vogel voerde de perzik met
het tablet mee en deponeerde ze op de knieën van de monarch. De
vorst was benieuwd en las woorden waaraan geen touw was vast te
knopen, die eruitzagen als einden van versregels. Hij hield van
poëzie en vorsten die van verzen houden, krijgen iets vindingrijks:
het avontuur van zijn papegaai zette hem aan het dromen. De
koningin die zich herinnerde wat er geschreven stond op een stuk
schrijftablet van Zadig, liet het bij zich brengen. Men vergeleek de
twee stukken, die volmaakt bij elkaar pasten; toen las men de verzen zoals Zadig ze had opgeschreven:
Door misdaad, de meest wrede, werd het land verstoord.
Ten troon, onwankelbaar, bedwingt de vorst het al.
In aller volle vrede streed slechts liefde voort:
Het enige gevaar waarvoor men duchten zal.
De koning beval Zadig onmiddellijk bij hem te brengen, en de
twee vrienden en de mooie vrouw vrij te laten. Zadig wierp zich,
met zijn gezicht ter aarde, aan de voeten van de koning en de
koningin: hij vroeg hun zeer nederig om vergeving voor het feit dat
hij slechte verzen had geschreven; hij sprak met zoveel charme,
esprit en verstand dat de koning en de koningin hem vaker wilden
ontmoeten. Hij kwam terug, en viel nog meer in de smaak. Men
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gaf hem al het bezit van de afgunstige die hem ten onrechte
beschuldigd had: maar Zadig gaf het allemaal terug en de afgunstige ondervond niets anders dan het genoegen dat hij zijn bezit niet
kwijtraakte. De bewondering van de koning voor Zadig nam van
dag tot dag toe. Hij betrok hem bij al zijn genoegens en raadpleegde hem bij al zijn staatszaken. De koningin bekeek hem sindsdien
met een toegeeflijkheid die gevaarlijk zou kunnen worden voor
haarzelf, voor de koning haar doorluchtige echtgenoot, voor Zadig
en voor het koninkrijk. Zadig begon te geloven, dat het niet moeilijk was gelukkig te zijn.

;::proaster verbiedt het eten van griffioen - fabeldier,
fobeldier, half adelaar, half leeuw: Voltaire
1) Niet ;;:proaster
adelaar, de lammergier en de griffioen verbiedt (Deuterodenkt aan de wet van Mozes die de adelaa1~
nomium).
2) Joden mogen geen konijn eten.
3) Afleiding van Ahriman, oorsprong van het Kwaad, tegenover Orosmade.
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De preventieve prik
Franz Wedekind
(Vertaling Angela Adriaansz)
Als ik jullie dit verhaal vertel, beste vrienden, dan doe ik dat niet
om weer eens te illustreren hoe doortrapt de vrouw is of hoe dom
de man, maar omdat er bepaalde psychologische eigenaardigheden in zitten die niet alleen jullie, maar iedereen zullen interesseren en waar een mens, als hij er weet van heeft, van kan profiteren
in zijn leven. Voor alles echter wil ik bij voorbaat het verwijt van
de hand wijzen dat ik prat zou gaan op mijn euveldaden uit het
verleden, op de onbezonnen daad die ik nu in het diepst van mijn
hart berouw; ik zou er thans, nu mijn haren grijs zijn en mijn
knieën bibberen, niet meer toe in staat zijn noch de lust ertoe
gevoelen.
Je hoeft nergens bang voor te zijn, mijn lieve schat,' zei Fanny op
een mooie avond tegen mij, toen haar man zojuist thuis was gekomen, 'want echtgenoten zijn in het algemeen alleen maar jaloers
zolang ze er geen reden voor hebben.' Op het moment dat er echt
reden is voor jaloezie, worden ze met ongeneeslijke blindheid geslagen.'
'Ik vertrouw de uitdrukking op zijn gezicht niet,' bracht ik er
bedeesd tegenin. 'Volgens mij heeft hij al iets gemerkt.'
'Die uitdrukking interpreteer je verkeerd, schat,' zei ze. 'Die
expressie van hem is louter het resultaat van de door mij bedachte
remedie, die ik op hem heb toegepast om hem eens en voor al
immuun te maken voor alle jaloezie en te zorgen dat hij nooit door
argwaan jegens jou wordt bevangen.'
'Wat voor remedie?' vroeg ik verbaasd.
'Het is een soort vaccin. Dezelfde dag dat ik besloot jou als minnaar te nemen, heb ik hem meteen heel eerlijk in zijn gezicht
gezegd dat ik dol op je was. Sindsdien vertel ik het hem elke dag
weer bij het opstaan en het naar bed gaan. Je hebt alle reden om
jaloers te zijn op die aardige jongen, zeg ik; ik ben echt gek op hem
en het is mijn verdienste noch de jouwe dat ik niet zondig tegen
mijn plicht als echtgenote. Het ligt alleen aan hem dat ik jou zo
onwankelbaar trouw blijf'
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Op dat moment werd mij duidelijk waarom haar man - hoe
vriendelijk hij verder ook tegen mij was - soms, als hij dacht dat ik
niet op hem lette, met zo'n vreemd meewarig, verachtelijk lachje
op zijn gezicht naar mij keek.
'En denkje echt dat het middel blijft werken?' vroeg ik timide.
'Het is onfeilbaar,' antwoordde zij met de zekerheid van een
astronoom.
Toch bleef ik nog sterk twijfelen aan de juistheid van haar psychologisch inzicht, tot ik op een dag op onthutsende wijze uit de
droom geholpen werd door de volgende gebeurtenis.
Ik woonde destijds op een kleine gemeubileerde kamer op de
vierde verdieping van een hoog huurhuis in een smalle straat in het
centrum en had de gewoonte een gat in de dag te slapen. Op een
zonnige ochtend om een uur of negen uur gaat de deur open en zij
komt binnen. Wat er toen volgde, zou ik nooit hebben verteld, als
het niet een staal~e was van een van de verrassendste en niettemin
begrijpelijkste begoochelingen waaraan de menselijke psyche ten
prooi kan vallen.
Zij ontdoet zich ook van haar laatste kledingstuk en vlijt zich
naast mij neer. Voor de rest staat jullie, beste vrienden, in mijn
verhaal niets gewaagds of aanstootgevends te wachten. Ik kan er
niet nadrukkelijk genoeg op wijzen dat het mij er niet om te doen
is jullie te amuseren met onbetamelijke details.
De bekoorlijkheden van haar lichaam waren nog maar net door
de deken aan het oog onttrokken, of er klonken buiten voetstappen. Er wordt geklopt en ik heb nog juist tijd om de deken over
haar hoofd te trekken, voordat haar man de kamer binnenkomt,
kletsnat van het zweet en hijgend van de inspanning na het beklimmen van de honderdtwintig treden naar mijn kamer, maar met
een stralend gezicht.
'Ik wilde vragen of je zin hebt om met Röbel, SchIetter en mij
een uitstapje te maken. We gaan met de trein naar Ebenhausen en
vandaar met de fiets naar Ammerland. Ik was eigenlijk van plan
vandaag thuis wat te werken; maar nu is mijn vrouw vanmorgen
vroeg al naar de Brüchmanne1jes gegaan om te kijken hoe het met
de kleine gaat, en toen had ik opeens niet meer de rust om met dit
mooie weer thuis te blijven zitten. In café Luitpold kwam ik Röbel
en SchIetter tegen en toen hebben we afgesproken om een toch~e
te gaan maken. We nemen de trein van tien uur zevenenvijftig.'
Intussen had ik een bee1je de tijd gehad om van de schrik te
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bekomen. Je ziet,' zei ik met een lachje, 'dat ik niet alleen ben.'
Ja, dat merk ik,' antwoordde hij met datzelfde veelbetekenende
lachje. Bij deze woorden begonnen zijn ogen te fonkelen en zijn
kaak trilde. Aarzelend deed hij een stap naar voren en nu stond hij
vlak voor de stoel waarop ik altijd mijn kleren legde. Helemaal
bovenop lagen een fijn batist-met-kanten onderhemdje zonder
mouwen met een rood monogram en een paar lange, zwarte zijden ajourkousen met goudgele boord. Daar niets anders de aanwezigheid van een vrouwelijk wezen verried, bleven zijn ogen met
onmiskenbare wellust strak op deze kledingstukken gericht.
Dit ogenblik was beslissend. Nog even, en hij zou zich herinneren dat hij deze kleren wel eens eerder in zijn leven had gezien. Ik
moest koste wat kost zijn aandacht van die noodlottige aanblik
afleiden en zo weten vast te houden dat ze mij niet meer ontglipte.
Dat kon echter alleen maar worden bewerkstelligd door iets volstrekt bizars. Deze gedachtengang, die als een bliksemslag door
mijn hoofd ging, zette me aan tot een grofheid, zo schandalig, dat
ik me die na twintig jaar nog steeds kwalijk neem, ofschoon ik er
destijds de situatie mee heb weten te redden.
'Ik ben niet alleen,' zei ik. 'Maar als je eens wist wat voor een
verrukkelijke vrouw hier naast mij ligt, zou je me benijden.' Terwijl ik dat zei, drukte ik met de hand waarmee ik de deken over
haar hoofd had getrokken stevig op de plek waar ik haar mond
vermoedde om - op gevaar af haar de adem af te snijden - te zorgen dat ze geen kik kon geven.
Begerig gleed zijn blik over de golvende lijnen die zich onder de
deken aftekenden.
En nu komt het schandalige, het bizarre. Ik pakte de deken aan
de onderkant beet en trok hem op tot aan haar kin, zodat alleen
nog haar hoofd bedekt was.
'Heb je ooit van je leven zo'n schoonheid gezien?' vroeg ik hem.
Hij spalkte zijn ogen open, maar raakte zichtbaar in verlegenheid.
Ja, ja... dat kun je wel zeggen ...je hebt een goede smaak...nou,
ik. .. ik ga nu maar ... Neem me niet kwalijk dat... dat ik je gestoord
heb.'
Terwijl hij dat zei, liep hij naar de deur en ik sloeg de deken,
zonder mij te haasten, weer terug. Ik sprong vlug mijn bed uit en
posteerde mij vóór hem naast de deur, zodat hij de kousen die op
de stoel lagen, onmogelijk nog kon zien.
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'Ik kom in ieder geval met de middagtrein naar Ebenhausen,'
zei ik, terwijl hij de deurkruk al in zijn hand had. 'Misschien willen
jullie daar op mij wachten in restaurant "De Post", dan fietsen we
met ons vieren naar Ammerland. Dat wordt een schitterende
tocht. Reuze bedankt voor je uitnodiging.'
Hij maakte nog een paar welgemeende, joviaal-schertsende
opmerkingen en toen liep hij de kamer uit. Ik bleef als aan de
grond genageld staan, tot ik zijn voetstappen beneden in de hal
hoorde wegsterven.
Ik wil me de beschrijving besparen van de verschrikkelijke staat
van woede en vertwijfeling waarin de beklagenswaardige vrouw na
deze gebeurtenis verkeerde. Ze leek emotioneel geheel uit het lood
geslagen en gaf mij blijken van gevoelens van haat en verachting,
zoals ik ze nooit in mijn leven heb ondervonden. Terwijl ze zich
haastig aankleedde, dreigde ze me bijna in het gezicht te spuwen.
Ik zag natuurlijk af van elke poging om me te verdedigen.
'Waar wil je nu dan naartoe?'
'Geen idee ... het water in ... naar huis ... of misschien wel naar de
Brüchmannetjes om te kijken hoe de kleine het maakt. Ik weet het
niet.'
's Middags tegen tweeën zaten we bijeen onder de lommerrijke
kastanjebomen naast restaurant 'De Post' in Ebenhausen - Röbel,
Schietter, mijn vriend en ik - en deden ons te goed aan gebraden
kip en frisgroene, malse kropsla. Ik lette argwanend op de gemoedstoestand van mijn vriend, maar hij stelde mij gerust door het
buitengewoon opgewekte humeur waarin hij verkeerde. Hij wierp
mij olijke blikken toe en wreef zich triomfantelijk gnuivend in zijn
handen, zonder nochtans te verraden waar hij zijn vrolijke stemming aan te danken had. De tocht verliep voorspoedig, en tegen
tien uur 's avonds waren wij weer in de stad. Op het station aangekomen, spraken wij af naar een bierhuis te gaan.
'Vinden jullie het goed als ik even naar huis ga om mijn vrouw
te halen? Ze heeft met dit mooie weer de hele dag bij dat zieke
kind gezeten en ze zou het ons kwalijk nemen als we haar nu de
hele avond alleen thuis laten.'
Kort daarop verscheen hij met zijn vrouw in de gelegenheid
waar we hadden afgesproken. Het gesprek ging natuurlijk over de
tocht die we achter de rug hadden en onze kleine belevenissen
werden door alle deelnemers zoveel als ze konden opgeblazen tot
avonturen die het vertellen waard waren. De jonge vrouw was wat
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stil en verlegen en keurde mij geen blik waardig. Haar man daarentegen gaf met zijn joviale gezicht nog meer dan 's middag blijk
van die voor mij zo raadselachtige zelfverzekerdheid. Zijn superieure, triomfantelijke blikken golden nu echter meer zijn vrouw, die
er in gedachten verzonken bijzat, dan mij. Het kon haast niet
anders of hij had een of andere innerlijke genoegdoening gekregen
die hem diep gelukkig stemde.
Pas een maand later, toen ik voor het eerst weer alleen was met
de jonge vrouw, kreeg ik de oplossing van dit raadsel te horen.
Nadat ik nog eens de hevigste verwijten te verduren had gekregen,
volgde een oppervlakkige verzoening, en na de moeizame totstandkoming daarvan vertrouwde zij me toe hoe haar man haar, toen ze
die dag 's avonds met hem alleen was, met de armen over elkaar
als volgt had toegesproken:
'Ik heb die lieve schat van jou, mijn kind, nu eens goed leren
kennen. Je vertelt me iedere dag dat je zo dol op hem bent en
intussen heb je helemaal niet in de gaten hoe hij zich vrolijk maakt
over jou. Vanmorgen ben ik even bij hem langs geweest; hij was
natuurlijk niet alleen. Maar ik begrijp nu ook helemaal waarom hij
niets van je moet hebben en je gevoelens minachtend negeert.
Want zijn minnares is een vrouw van zo betoverende, zo overweldigende lichamelijke schoonheid dat jij met dat beetje verlepte
charme van jou niet aan haar kunt tippen.'
Dat was, beste vrienden, het effect van het vaccin. Ik heb het
jullie alleen maar verteld in de hoop dat jullie je tegen dit tovermiddel kunt beschermen.
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Vertaalde poëzie

De scooter
Bella Achmadoelina
(Vertaling Margriet Berg en Mada Wiebes)
Ik ben jaloers op jouw gezwinde gang,
0,

roze scooter, als je aan komt rijden!

Ik kijk hem na en voel hoe langs mijn wang,
zoals wel vaker 's zomers, tranen glijden.
Voor 't meisje dat de rijder stijf omvat,
haar lach uitdagend en zelfingenomen,
ben ik een trage slak, die op een blad
zit vastgeplakt en niet vooruit kan komen.
Het gaje goed! Jouw pad gaat mij te hoog,
en zal daar, in het groen verschiet, verzinken.
Twee vuren, luchten en de regenboog
zie 'k op jouw schaamteloze knieën blinken.
Je lichaam schemert door je kleren heen,
zoals een bloemsteel door een glas kan schijnen.
Plots wringt zich uit mijn keel een vreemd geween,
dat piepend in de vrijheid zal verdwijnen.
MOTOpOJlJlep
3aBHAeH MHe noneT TBOHX Konec,
o MOToponnep p030Boro 4BeTa!
CnelKy 3a HHM, He yHHMal1 cne3,
4TO nblOT 5e3 nOBOAa B Ha4ane neTa.

lt1 AeB04Ke, npHnaBwej;! K ceAoKy
c nHKylOl4ej;! H rl<l5enbHoj;! ynbI5Koj;!,
Ka)f(ycb A npI1HI1KalOl4ej;! K nI<lCTKy,
cor5eHHoj;! 11 MeAnl<lTenbHoj;! ynI<lTKoj;!.
npOl4aj;!! TBOj;! nyTb ne)f(I<IT nOBepx MeHl1
11 MepKHeT TaM, B 3eneHblX OTAaneHbAX.
ABe paAyn1, ABa He5a, ABa OrHl1,
5eCCTbIAHI<I4a, ropAT B TBOI1X KoneHAX.

lt1 Teno TBoe CBeTI1TCA CKB03b nnal4,
KaK CTeöenb TOHKI1H CKB03b CTeKflO 11 BOAY·
BAPyr 113 MeHl1 KaKoj;!-TO CTpaHHblH nna4
BblnapXI1BaeT, nI1CKHyB, Ha CB050AY.

!2!

Zo breekbaar klinkt jouw stemmetje, jouw zang,
die eeuwig en eenvoudig van cadans is.
Maar zie eens hoe jouw uitgelaten gang
Volkomen met mijn stilstand in balans is.
Je hoeft geen duizeling te vrezen want,
hoe hoog jij op de wip ook op mag zweven,
ik ben toch altijd aan de overkant
om aan jouw opzwaai tegenwicht te geven.
Terwijl op mij de stilte nederdaalt,
gaat jouw geronk nog door de verre weiden.
Terwijl mijn moede voet nog verder dwaalt,
zie ik jouw groene vleugeltjes zich spreiden.
Ga jij maar voort, ik blijf hier nog wat staan.
Praat jij maar door, ik doe mijn mond niet open.
Jouw lichtheid in dit ondermaans bestaan
probeer ik met mijn zwaarte af te kopen.

TaK cna6eHbKI1i! TBoi! ronocoK noeT,
11 neCeHKI1 MOTI1B TaK npOCT 11 Be4eH.
Ho, BI1AI1Wb nl1, Becenbli! TBOi! noneT
HeABl1lKHOCTblO Moeit ypaBHoBeweH.
3aTeM TBOIi Ka 4enl1 BblCOKIi
11 He onaCHO ronoBoKpylKeHbe,
4TO no APyrylO CTOpOHy AOCKI1
fI AenalO 06paTHoe ABl1lKeHbe.

nOKa KO MHe HI1CXOAI1T TI1WI1Ha,
TBOit WyM neTI1T B nylKaitKax OTAaneHHbIX.
nOKa MOfi nOXOAKa TfilKena,
nOAbeMneWb Tbl ABa KpblnblWKa 3eneHblX.
TaK npOHOCIiCb - fI Bce el1.le CTOIO.
TaK nene411- fI Bce el1.le HeMelO.
li1 nerKOCTb nOAHe6ecHylO TBOIO
fI I1cKynalO TfilKeCTblO CBoelO.
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Het tweetal
Margarita Aliger
Mm:ja Wiebes)
(Vertaling Margriet Berg en Ma1J'a
Ze ruzieden weer in de tram, zij beiden,
en trokken zich van omstanders niets aan ...
Ik voelde dat ik hen daarom benijdde
en bleef hen met ontroering gadeslaan.
Ze weten niet welk groot geluk zij smaken.
God lofl
lof] Want dat te weten heeft geen zin.
Maar dat ze in staat zijn het weer goed te maken,
want beiden leven - denk je dat eens in!

ABoe
ABoe
OnflTb
OnRTb OHI1
OHH nOCCOpl1JlI1Cb
noccopHnHCb B TpaMBae,
He CAep)KI1BaflCb,
CAeplKHBaRCb, He CTblAflCb
CTblARCb Yy)Kl1x
4yIKHX ...
Ho 3aBI1CTI1
3aBHCTH HeBonbHoi1
HeBOJlbHO~ He CKpblBafl,
CKpbIBaR,
B3BOJlHOBaHHO
rIlRAeJla R Ha HI1X.
HHX.
B3BonHOBaHHO rnRAena
OHI1 He 3HaIOT, KaK OHI1
JlI1Bbl.
OHH
OHH cyaCT
C4aCT nHBbl.
li1 CJlaBa
cnaBa 6ory! HI1
HH K YeMy
4eMy I1M
HM 3HaTb.
nOAyMaTb TOJlbKO!
TOnbKo! - PRAOM, o6a )KI1Bbl,
IKHBbl,
11
MO)KHO Bce I1CnpaBI1Tb
11 nOHRTb.
H MOlKHO
HcnpaBHTb H
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Louteringsberg, Canto 14*
Dante Alighieri
(Vertaling Peter Verstegen)
'Wie is het die langs onze bergweg gaat
Voordat de dood hem trof, die zelf mag weten
Of hij zijn ogen sluit of openlaat?'

4

'Het zijn er twee; ik weet niet hoe zij heten;
Spreek vriendelijk tot hem, dan spreekt ook hij;
Begint u, u bent dichterbij gezeten.'

4

Zo sprak een tweetal geesten uit de rij,
Rechts van mij naar elkander toegebogen,
Waarna de een, het hoofd naar achter, zei:

7

Purgatorio: Canto XIV
«ehi è costui che '1'I nostro monte cerchia
prima che mOf
te Ii abbia dato il volo,
vo10,
morte
e apre Ii occhi a sua voglia ec coverchia?».
«Non 50 ehi sia, ma so ch'e' non è solo:

4
4

domandal tu ehc
ehe piu Iili t'avvicini,
e dolcemente, si che parliJ
parli, acco'lo».
aceo'lo».
COS! due spirti, l'uno
runo a l'altro chini,
ragionavan di me ivi a man dritta;
poi fcr Ii visi, per dirmi,
dinni, supini;

4

* De doodzonde rifgunst
qJgunst wordt geboet op de tweede omloop van de Louteringsberg, te beginnen met
canto 13. Van alle boetelingen zijn de oogleden dichtgenaaid. Canto 14 opent dramatisch met een
tweegesprek tussen twee zielen uit Romagna. Een van hen, Guido del Duca, houdt een filippica
tegen Toscane. Het land van de Amo wordt eerst door varkens bewoond (Casentino), dan valse
honden (Arezzo), vervolgens wolven (Florence) en tenslotte vossen (Pisa). Guido voorspelt zijn
buurman Rinier da Calboli wat zijn kleinzoon Fulcieri zal aanrichten als heerser over Florence
(1302-1312). Na een inlas over zijn eigen afi;unst,
qJgunst, vervolgt Del Duca met een aanval op zijn
eigen land Romagna. Bij de adel heeft
heifi de decadentie toegeslagen.
18: de Amo is ca. 250 km. lang. 21:
21: In 1300, het jaar waarin de Comedie speelt, had Dante
alleen nog !Jriek
lYriek geschreven.
gescltreven. 32: Het woord pregno (zwanger) betekent hier vermoedelijk 'waterrijk, vruchtbaar'.
vruclttbaar'. 65: Het 'trieste bos' is Florence. 91: het bedoelde gebied is Romagna. 102: Deze
Bemardino was van nederige komrif,
komaf, maar werd rijk en machtig.
maclttig. 133: De eerste stem is van Kai'n,
Kaiiz,
prototype van de rifgunst,
qJgunst, en verwijst naar Genesis iv,14. 139: De tweede stem is van Aglauros,
dochter
docltter van de Atheense
Atlteense vorst Kekrops. Hermes die haar zuster Herse beminde en zich
ziclt ergerde aan
de afi;unst
rifgunst van Aglauros, veranderde haar in een steen.
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'0 ziel die onderweg bent naar den hogen,
Maar niet uw aardse lichaam hebt verzaakt,
Troost ons om liefdes wil en, zou het mogen,

IO

Zeg wie u bent, en waarvandaan; het raakt
Ons diep dat Gods genade u bij leven
Hier zendt; dit heeft nog niemand meegemaakt.'

13

'Er glijdt een stroom door de Toscaanse dreven,'
Zei ik, 'die Falterona's top ontwelt,
Na honderd mijl nog ver van zee gebleven.

16

Ik kreeg dit lichaam waar zijn oever helt;
Het heeft geen zin mijn naam bekend te maken,
Omdat die op de aard nog weinig telt.'

19

'Als ik begrijp wat u met deze zaken
Bedoelt,' nam weer de eerste ziel het woord,
'Bracht u zojuist de Arnostroom ter sprake.'

22

De tweede reageerde: 'Waarom stoort
Het hem, dunkt u, die naam te openbaren,
Zoals bij zaken van het laagste soort?'

25

De ander zei wat zijn gevoelens waren:
'Ik weet het niet, maar ook deert het mij niet
De Arnostroom te horen doodverklaren.

28

Vanaf zijn oorsprong in het berggebied
Waar de Peloro van is losgekomen,
Zo rijk aan bronnen als men zelden ziet,

31

e disse runo: «0 anima che fitta
nel corpo ancora inver' 10 ciel ten vai,
per carità ue consola e ne ditta
onde vieni e chi se'; ché tu ne [ai
tanto maravigliar de la tua grazia,
quanta vliol cosa che non fu piu mai».
E io: «Per mezza Toscana si spazia
un fiumicel che nasce in Falterona.
e cento miglia di corso nol sazia.
Di

5o\"r'e~so

rcch'io questa persona:

10

13

16

19

din; eh 'i' sia, sana parlare indarno,
ché '1 nome mio ancor molto non suona».
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«Se ben 10 'ntendimento tuo accarno
con 10 'ntelletto», allora mi rispuosc
quei che diceva pna, «tu parli d'ArnQ)),
E l'altro disse lui: «Pen'hé nascosc
questi il vocahol di quella rivicra,
pur cam'am fa de l'arribili case?)).
E l'ombra che di ció domandata era,
si sdebità casi: «Non so; ma degno
ben è che 'I nome di tal valle pèra;
ché dal princlpio suo, ov'è si pregno
l'alpestro monte ond)è tronco Peloro,
che '11 pochi luoghi passa oltra quel segno,

22

2j

28

3'

Tot aan de monding waar hij uit moet stromen,
En zo de zee teruggeeft wat de lucht,
Die de rivieren voedt, haar heeft ontnomen,

34

Sloeg overal het goede op de vlucht
Als voor een slang. Een vloek rust op die streken,
Men leeft er zedeloos en zonder tucht.

37

Zozeer is de natuur ontaard gebleken
Bij de bewoners van dat treurig dal
Dat zij door Circe omgetoverd leken.

40

Tussen onreine varkens zonder tal,
Die eigenlijk slechts eikels moesten eten,
Neemt hij zijn loop, in het begin nog smal.

43

Dan ziet hij kleine keffers die verbeten
Tekeergaan, meer dan bij hun kracht behoort;
Smalend buigt hij zich af van deze breedte,

46

En waar hij daalt, zet hij zich wijder voort;
Steeds meer als wolven worden dan de honden
Langs die vermaledijde Arnoboord;

49

Door vele diepe kloven neergezonden,
Vindt hij er lepe vossen, niet vervaard
Voor valstrikken die hen bedreigen konden.

52
52

Ik voel mij door geen toehoorder bezwaard;
Het loont hem om de kennis mee te dragen
Die mij de geest der waarheid openbaart:

55
55

infin là 'vc
'YC si rende per ristoro
di qud
quel che 'I'1 ciel de la marina asciuga,
ond'hanno i fiumi cià
ció che
ehe va con loro,
lorD,
vertû
cosÎ per nimica si fuga
vertu cos1
da tutti eome
(ome biscia, 0 per sventura
delluogo,
dclluogo, 0 per mal uso che liti fruga:
ond'hanno si mutata lor natura
liIi abitator de la misera
mise ra vallc,
valle,
che
ehe Cirec
Ciree Iili avcsse
avessc in pastura.
ehe par che
Tra brutti porei,
porci, piu degni di galle
che d'altro cibo fatto
ratto in uman uso,
ehe
dirizza prima il suo povero calle.

34

37

40

43
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Botoli trova pai, vencndo
venendo giuso,
ringhiosi piu ehe
che non chiede lor possa,
e da lor disdegnosa toree il muso.
Vassi caggendo;
caggcndo; e quant'ella piu 'ngrossa,
tamo
tanto piu trova di cao
can farsi lupi
maladctta e svcnturata fossa.
la maladetta
Discesa poi per piu pelaghi cupi,
trova Ic
Ie volpi
valpi si picoe
piene di [roda,
froda,
che non te
temono
mono ingegno che le
Ic occupi.
ehe
Né lascerà di dir pcrch'altri
perch'altri m'oda;
m'ada;
e buon sarà costui, s'ancor s'ammenta
di ció che vero spirto mi disnoda.
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49

52

55

Ik zie uw kleinzoon op de wolven jagen
In dat woest stroomgebied; een ieder beeft
Die hij tijdens zijn drijfjacht zal belagen.

S8

Want hij verkoopt hun vlees als het nog leeft
Om ze als overjarig vee te slachten;
Hij moordt tot hij geen greintje eer meer heeft.

6r

Bebloed vertrekt hij na die wolvenjachten.
Het trieste bos zal nog na duizend jaar
Vergeefs naar groene loten blijven smachten.'

64

Zoals de blik verduistert van wie naar
Bericht van onheil luistert dat gaat komen;
Hij weet niet waar het dreigt, maar vreest gevaar.

67

Die somberheid en andere symptomen
Zag ik nu bij degene aan zijn zij,
Toen hij het nieuws in zich had opgenomen.

70

Hoe deze keek en wat die ander zei,
Het maakte mij belust hun naam te horen;
Beleefd heb ik ernaar gevraagd, maar hij

73

Wiens stem het eerste doordrong tot mijn oren,
Zei: 'Waarom vraagt u dat zo pertinent?
T oen ik uw naam vroeg, leek het u te storen.

76

Maar daar God wil dat u doorschenen bent
Van Z~jn genade, zal u niets ontbreken:
Guido del Duca, zo sta ik bekend.

79

10 veggio tuo ncpote che diventa
cacciator di quci lupi in su la riva
del fiero fiumc, e tutti Ii sgomenta.
Vende la carne Ioro essendo viva;
poscia Ii ancidc come antica belva;
molti di vita e sé di pregio priva.
Sanguino.':'o esce de la trista selva;
lasciala tal, che di qui a mille anni
lasciala
ne 10 stato primaio non si rinselva».
lasciala
Cum 'a 1'annunzio di dogJiosi danni
Cum
dogJiosi
somberheid
si turba il viso di coluidogJiosi
ch'ascolta,
dogJiosi
da qual ehe parte il periglio l'assanni,

Cum
CumCum
lasciala

cosi vid'io l'altr'anima, che volta
stava a udir, turharsi e tàrsi trista,
poi eh 'ebbe la parola a sé raeeolta.
Lo dir de 1\lOa e de l'altra la \1Sla
mi ter voglioso di saper lor nomi,
e dimanda oe fri con prif'ghi mista;
per ehe 10 spirto ehe di pria parlàmi
rirominció: «Tu vuo' eh 'ia mi dcduca
nel rare a te ció ehe
che tu [ar non YllO 'mi.
11a da che Dio in tt' yuol eh\..., traluea
traluca
tanto sua grazia, non ti sara scarso;
pcrà sappi rh'io
ch'io [ui Guido del Dura.
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73
76

79

Ik placht zo snel in afgunst te ontsteken
Dat u mij bij het zien van een blij man
Van nijd en jaloezie had zien verbleken.

82

Dat zaaide ik en stro oogst ik ervan.
o mensdom, wat wekt uw verkeerd begeren
Naar waar nooit deelgenootschap wezen kan?

85

Dit is Rinier, hij is het meest in ere
Van alle Calboli's, maar naderhand
Kon geen der erven van zijn voorbeeld leren.

88

Tussen de Po, de Reno, berg en strand
Is niet alleen zijn huis gespeend gebleven
Van waarheid en van hoofsheid in dit land.

91

Binnen zijn grenzen kon niets anders leven
Dan giftig onkruid, en het woekert zo
Dat het door beter zaad niet wordt verdreven.

94

Waar is Mainardi, waar is Lizio,
Pier Traversaro, Guido Carpignese?
Romagna's bastaards, u bent legio!

97

Zal in Bologna nog een Fabbro wezen?
Een Bernardino in Faenza? Geen
Zo hoge loot is lager stam ontrezen.

100

Wees niet verbaasd, Toscaan, wanneer ik ween
Omdat Guido da Prata al moest sterven;
Ook U golino d' Az
zo ging reeds heen.
Azzo

103

Fu i!il sangue mio d'invidia si riarso,
ehe sc veduto
"eduto avesse uom farsi Heta,
licto,
vista m)avresti di livore sparso.
Di mia scmcnte cotal paglia mieto;
micto;
o gente umana, perc'hé poni 'I core
carc
là 'v'
',,'è fficstier
mestier di consortc divieto?
Questi è Rinier; qucsti è '1 pregio ec ronore
l'onore
de la
rasa da Calbuli,
Calboli, uvc
avc nulla
nullo
la casa
fatto s's'èè reda
rcda pai
poi dd
del suo valore.
E non pur 10 suo sangue è [atto
fatto brullo,
tra '1 Po ce '1'1 monte cc la marina
manna e '1'I Reno,
Rcno,
del ben
bcn richesto
richeslO al vero ee al trastullo;

82

85

88

91

ché dcntro a questi termini è ripieno
di vcncnosi sterpi, si chc
ehe tardi
per coltivare omai verrebber
verrcbbcr meno.
Üv'è
Ov'è 'I buon Lizio e Arrigo .\lainardi?
~lainardi?
Pier Traversaro ec Guido
Cuicia di Carpigna?
Oh Romagnuoli tornati
tomati in bastardi!
Bologna UIl
un Fabbro si ralligna?
Quando in Bulogna
Facnza un
un Bernardin
Bcrnardin di Fosco,
quando in Faenza
verga gen
gentil
til di picciola gramigna?
Non ti mara\lgliar
maravigliar s'io piango,
piango) 1'osco,
Tosca,
quando rimemhro
rimembro con Guido
Cuida da Prata,
Prata,
Ugolin
d'Azza
chc vivette
vÎvettc nosco,
noseo,
Azzo che
U
golin d'
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94

97

100
100
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Tignoso met zijn kring moeten wij derven;
De Anastagi's, Traversari's die
Kinderloos zijn: twee huizen zonder erven.

106

Er is geen liefde meer, geen courtoisie,
Vroeger zo algemeen in hoge kringen,
Waar ik nu enkel nog verwording zie.

10 9

Waarom, nu al zijn edelen vergingen,
Staat Bertinoro nog? Wie daar verkoos
Te blijven, liet er zich tot zonde dwingen.

112

Bagnacaval is goed, want kinderloos;
Maar Conio en ook Castrocaro bleven
Graven verwekken voor hun regio's.

115

Pas als zijn satanskind niet meer zal leven:
Wordt het geslacht Pagani weer geacht,
Al zal men het zijn daden nooit vergeven.

118

U, Ugolin dei Fantolin, verwacht
Geen erven die uw naam zouden besmeuren;
U blijft verschoond van verder nageslacht.

121

Ga nu, Toscaan, laat mij in stilte treuren;
Dit onderhoud heeft mij veel pijn gedaan:
Nog langer spreken zou mijn hart verscheuren.'

124

Niet langer zagen zij ons nietsziend aan;
Zij hoorden ons vertrek, en toen zij zwegen,
Begrepen wij de juiste weg te gaan.

127

F ederigo Tignoso e sua brigata,
la casa Traversara e Ii Anastagi
(e l'una gente e l'altra è diretata),
Ie donne e ' cavalier, li affanni e Ii agi
ehe ne 'nvogliava amore C (ortesia
là dove i cuor SOD fatti si malvagi.
Brctinoro, ché non fuggi via,
poi ehe gita se n'è la tua famiglia
e malta gcnte per non C55cr ria?
Ben fa Baguacaval, che non rifiglia;
e mal fa Castrocaro, e peggi.o Conio,
ehe di figliar tai conti piu s'impiglia.

o
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Ben faranno i Pagan. da ehe '1 demonio
lor sen girà; ma non peró ehe pura
già mai rimagna d'essi testimonia.
0 Ugolin de' Fantolin, sicuro
è il nome tuo, da ehe piû non s'aspetta
ehi far 10 possa, tralignando, scuro.
::\,'la va via, Tosco, omai; (h'af mi diletta
troppo di pianger piu ehe di parlare,
si m'ha nostra ragion la meute stretta».
NOl sapavam che quell'animf_
quell'anime, care
ei sentÎvano andar; pero, tacendo,
facean noi del cammin confidare.
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Toen wij langs deze omloop verder stegen,
Klonk, als een bliksem die het zwerk doorschoot,
Een luide stem vanuit de lucht ons tegen:

130

'Wie mij ook vinden zal, het wordt mijn dood.'
De stem verstierf en ging allengs verloren,
Gelijk een donder die zijn wolk ontvlood.

133

Niet lang duurde de rust voor onze oren;
Toen klonk er met een luid gekraak nog een;
Ook in die donder was een stem te horen:

136

'Ik was Aglauros; nu ben ik van steen.'
Om mij tegen mijn dichter aan te dringen,
Deed ik een stap terug. Zoals voorheen

139

Heersten er rust en stilte waar wij gingen.
'Dat was de harde breidel,' zei hij mij,
'Bedoeld om aardse driften te bedwingen.

142

U mensen eet het aas, en zo kan hij
Die steeds het kwade wil, u binnenhalen;
Daar helpt geen breidel of vermaning bij.

145

De hemel roept en wil graag voor u pralen
Met al zijn schoonheid, maar die ziet u niet!
U laat uw blik slechts naar het aardse dwalen,

148

Dus dreigt de zweep van Hem die alles ziet.'

151

Poi fummo fatti soli procedendo,
proccdcndo,
f()lgore
folgore parve quando I'aere
l'aere [ende,
fende,
\'Oce
voce ehe
che giunse di contra dicendo:
'Ancidcrammi qualunque
qualunquc m'apprende';
m'apprendc';
e fuggi come tuon che si dilegua,
se subito la nuvola scosccnde.
COllieCome cla
da lei l'udir nostro
n05tro ebbe triegua,
ed
cd eeeG
ecco l'altra con si gran fracasso,
che somiglio tonaf
tonar che tosto
t05tO segua:
«10 sono Aglauro che divenni sasso»;
sassQ));
ec aHor,
allor, per ristrigncrmi al poeta,
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136

139

in dcstro fèci e non innanzi il passo.
Già efa
cra l'aura d'ogne
d'ognc pafte
parte queta;
ed el mi disse: «Quel [u 'I duro camo
ehe dovria l'uom tener dentro a sua meta.
~'1a voi
\'oi prendete l'csca,
l'esca, si ehe
che l'amo
avvcrsaro a sé vi tira;
de l'antico avversaro
e pcró
pero poco val freno 0 richiamo.
Chiamavi 'I'1 cicla
cielo e 'ntorno vi si gira,
Ic sue
suc bellezze
bellezzc etterne,
mostrandovi Ie
l'ocrhio vostro pur a terra mira;
e I'occhio
onde vi batte chi tutto discerne)).
discerne»,
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Jaloezie*
Thorkild
7horkild Bjomvig*
Bjornvig*
(Vertaling Annelies van Hees)
Bewijst de jaloezie?
Spook van Eros,
verschrikking, walging,
razernij,
nerveuze razernIJ,
herinnerde liefde
ongemakkelijk, beklaagd,
die denkt dat ze leeft,
ook al is alles voorbij.
Wat rest: een Lazarus
gewekt uit het graf
terwijl zijn kleed
grafkou heugt,
zit aan tafel met
de levenden, zonder
deel te hebben aan
de mensenvrcugd.

Jalousi
Beviser Skinsygrn>
Beviscr
Skinsygen?
Grnfcerd
Genfa-rd af Eros,
ForfuTdclse,
Forfrerdelsc, Kvalmc,
Kvalme,
Ncrvost
Neryost Rascri:
crindrel
Kcerlighcd,
crindret Kcrrlighed,
uhekvcm,
ubckvCID, ynkct,
som trOf
trof den lever,
skont alt er
cr forbi.

Tilovers: en Lazarus
opkaldt af Graven
opkaldl
Isluf\ hcrngendc
hcengende
med lsluft
Kleedcr i sine Kleeder
til Bords mcd
med
som sidder lil
de Levende,
I .cvende, uden
al
at cje
ejc Dri
Del i
de Levendes Glcedcr.
Glcrder.

Bjornvig (19[8)
(1918) is een Deense, laat-symbolistische dichter die werkzaam was in de literatuur* Bjamvig
Rilke-vertalingen. Bovenwetenschap. Hij ontving in 1977 de Europese Aristeion-prijs voor zijn Ri/ke-vertalingen.
staandgedicht
staand gedicht komt uit de bundel Anubis (1955).

13 1

Uit: 'Die sieben Totsünden der
Kleinbürger'*
Bertolt Breeht
(Vertaling Wim Reilingh)
En de laatste stad van onze reis was San Francisco
Nou ja, Anna
Alles ging naar wens. Nouja,
Was vaak moe en ze benijdde een ieder
Die zijn bestaan in gemakzucht kon slijten
Onomkoopbaar en trots
In toorn ontstekend over elke onbeschoftheid
Slechts gedreven door zijn instinct, een bevoorrechte
Die geen ander bemint dan de beminde
Vrijmoedig innend waarop hij recht heeft!
Daarop zei ik tot mijn arme zuster:
Zuster, wij zijn allen vrij geschapen
Verlicht is je pad slechts wanneer je het ziet
Kijk hoe ze schrijden, die grazende schapen
Maar de zin van hun triomf, die kennen ze niet.

Vnd die letzte
lctzte Stadt unserer Reise war San Francisco
Alles ging nach Wunsch. Nun, Anna
on Müde und beneidete jeden
War oft
Dcr scine
Der
seine Tage zubringen durfte in Trägheit
Nicht zu kaufen und stolz
In Zom
Zorn geratend über jede Roheit
Hingegeben seinen Trieben, eind Glücklicher!
Liebend nur den Geliebten und
Ofren
Offen nehmend, was immer er braucht!
Und ich sagte meiner
meincr armen Schwester:

Scbwester,
Schwester, wir alle sind frei geboren
Wie es uns geWit,
gefá]]t, können wir gehen im Licht
A1so
Also gehen herum aufrecht wie im Triumph die Toren
Aber wohin sic gehen, das wissen sie
sic nicht.

* Na zeven jaar in den vreemde heifi
heifl Anna door middel van hoererij, q.fpersing,
qjpersing, rorif
roqf en bedrog
uiteindelijk het geld bijeengekregen, waarmee ze haar ouders en haar twee broers in staat kan stelschq.ffen. Haar zuster (die eveneens Anna heet) tracht
len zich een klein huis in Louisiana aan te schrifftn.
haar aan het eind van hun reis te behoeden voor de doodzonde derjaloezie.
der jaloezie.
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Zuster, volg mij en verzaak aan de wens
Naar geluk die je deelt met de zotten
Ach, leef toch niet als de gretige mens
Die maar zwelgt en nog hoopt de dood te bedotten.
Eet niet en drink niet. Vergeet je gemakzucht
Denk aan de straf die op liefde staat
Bedenk hoe je leven zou zijn zonder tucht
Verzaak aan je jeugd, want de jeugd die vergaat!
Zuster, volg mij, je zult zien dat aan 't slot
Jijzelf in triomf alle zwelgers voorbijstreeft
Zij echter komen, 0 vreselijk noodlot!
Te staan voor een deur die geen splintertje meegeeft!

Schwestcr, folg mir und verzicht auf die Freuden
Nach denen es dich wie die andern verlangt
Ach, überlass sic den törichten Leuten
Denen es nicht vor dem Ende bankt.

Iss nicht, trink nicht und sei nicht träge
Die Strafe bedenk, die auf Liebe steht!
Bedenk, was geschieht, wcnn du tätst, was dir läge!
Nützc dieJugend nicht: sie vergeht!
Schwester~ [olg mir, du ,,'Ïrst sehen, am Ende
Gehst im Triumph du aus aHem hervor
Sie aber stehen, 0 schrecklichc Wende!
Zitternd im Nichts vor geschlossenem Tor!
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Jaloezie
(Elegie I)
John
JohnDonne
Donne
(Vertaling WHogendoorn)
Mal mens, je wenst je man van harte dood,
Maar klaagt, want zijn jaloersheid is zo groot!
Stel dat hij, bol van gif, ligt uitgestrekt
Op zijn sterfbed, met korsten overdekt,
Benauwd naar adem happend, evenzo
Als een fluitist bij een prestissimo,
En weldra, met gebraak waar elk van gruwt,
Zijn ziel uit één hel in een nieuwe spuwt,
Verdoofd door 't krijsend straatarm nageslacht
Dat met een huicheltraan op erfgoed wacht,
Dan huil je niet, maar dartel je verblijd
Als een slavin die morgen wordt bevrijd.
Toch huil je, als je naar je man kijkt, die
Zich dood zwelgt aan het gif der jaloezie.
0, wees hem dankbaar dat hij zo beleefd
Door zijn wantrouwen ons een teken geeft.

JJealousy
ealousy

(Ekgy
(Elegy Ij
I)

Fond woman, which
\-vhieh would'st
V\!ould'st have th)'
thy husband
hushand die,
And yet complain'st
romplain'st of
ofhis
his greatjealousy;
great jealousy;
If
Ir swoln with paison,
poison, he lay in his last bed,
hody with a serc-bark
sere-bark covered,
His body
Drawing
breath, as thick and short, as can
Dravving his brcath,
Thc nimhlcst cracheting
CTochcting musician,
Ready with loathsomc
loatbsome vomiting la
to spew
helI, into a neyv,
onc hcH,
new-,
His soul out of one
Made
:Vlade deaf with his poor
poar kindrcds'
kindreds' howling cries,
fevv feign'd
tcares, great legacies,
legacics,
Bcgging with
\vith fcw
Begging
feign' cl teares,
Thou would'st
woulcl'st not weep, but jolly, and
ancl frolieke
frolirke bel',
bcc,
As a slave, whieh
which tomorrow should he free;
[rel';
Yet
Yct wecp'st
wccp'st thou, when
\vhcn thou Sel'st
secst him hungerly
Swallmv his own
dcath, hcarts-bane
hearts-bane jealousy.
jcalousy.
Svvallow
mvn death,
eo us,
o give him man)'
many thanks, he is court
courteous,
That in suspccting kindly warneth us.

o
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Wij maken nooit meer openlijk uit nijd
Toespelingen op zijn wanstaltigheid,
Noch flirten aan zijn tafel, jij en ik,
Met woord, aanraking of een steelse blik.
En als hij na een maal bol nageniet,
Snurkend gevangen in zijn stoel van riet,
Dan annexeren wij zijn bed niet meer
En gaan niet langer in zijn huis tekeer.
Nu baart het risico mij grote vrees:
Het is zijn rijk, zijn burcht, zijn diocees.
Hij die uit afgunst graag zijn koning hoont
Of goud vervalst, die zorgt wel dat hij woont
Waar hij in ballingschap zijn gang kan gaan.
Ons jaagt een ander huis geen angst meer aan.
Hoe hij ons vruchteloos bespieden laat,
Zijn sluwe trucs, bezien wij daar met smaad,
Als Southwark Londens burgemeester, of
Zoals de Paus beschimpt wordt door de Mof.
\Ve must not, as we us'd, flout openly,
\Vc
In seaffing
scofling riddles, his deformity;
bcing sat,
Nor at his board
haard togcther hcing
\Vith words, nor touch, scarce lookcs
'Vith
!ookcs adulterate.
Nor when he swoln, and pamper'd with
\vith grcat
great fare
rare
Sits down, and SHorts,
snorts, cag'd in his basket chair,
J\lust wee usurp his O\\'n
1\.1ust
own bed an)'
any morc,
more,
Nor kiss and play
pIal' in his house, as bcforc.
bcfore.
Nmv I see
Now
set' man)'
many dangers; for
fOf that is
His realm,
rcalm, his castle, and his diocese.
But if,
if~ as envious
cnvious men, which
whieh would
wDuld rcyik
reyile
Thcir
Their prinee,
prinec, or (uin
ruin his gold, thcmsehTs
thcmsel\'cs exile
cxilc
Into another
anothcr country, and do it there,
'Vee pIal' in another house, \vhat should we
wc fear?
tl'ar?
There
Therc \ve
wc vvill
wiU scorn his houschold policies,
His sedy
seely plots, and pensionary spies,
As the inhabitants
inhahitants of Thames right
light side
Do London's
LondcJll's 1\1a)'or;
lVlayor; or Gcrmans, thc
the Pope's
Popc's pride.
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Sonnet XXXI
Garcilaso de la Vega
(Vertaling Catharina Blaauwendraad)
Diep in mijn ziel werd door mij voortgebracht
een zoete liefde. Meer dan goedgekeurd
door mijn gevoel, viel 't welkom haar te beurt
als van een enig kind, met vreugd verwacht.
Maar uit haar sproot een zoon, die wat ik dacht
van liefde heeft bedorven en besmeurd,
en in zijn barre stroom heeft meegesleurd
wat mij aanvankelijk in verrukking bracht.
Meedogenloze kleinzoon, vaders hoeder,
grootvaders moordenaar! Zeg hoe het kan
dat jij zo weinig naar je ouders aardt?
Jaloerse angst, op wie gelijk
gelijkje
je dan,
dat zelfs lnvidia, jouw wrede moeder
't gedrocht verafschuwt dat zij heeft gebaard!

SONETOXXXI
Dentro de mi alma fue de mî
mi engendrado
un dulce amor, y de mi sentimiento
tan aprobado fue su nacimiento
como de Uil
coma
un solo hijo descado;

mas luego de él nació
naóó quien ha estragado
del todo el amoroso pensamiento:
que
en gran tormento
gue en áspero rigor yyen
los primeros
prime ros deleites ha tornado.

jOh
iOh crudo nicto,
nieto, gue
que das vida al padre,
y macas
ma(as al abue1o! ~por qué creces
ereces
tan disconforme a ague! de gue has nacido?

jOh, celoso temor! êa quién pareces?
pafeees?
jque la envidia, tu propia y fiera madre,
sc
se espanta en vcr el monstruo gue ha parida!
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Aan de jaloezie
Luis de Góngora y Argote
(Vertaling Catharina Blaauwendraad)

o nevel die de helderheid verstoort,
jij helse furie, jij serpent vilein,
jij adder vol van dodelijk venijn,
verstopt in geurig groen dat zo bekoort!
o gif dat zelfs in Amor's nectar moordt,
in een kristallen glas van schone schijn!
Zwaard boven mij dat, aan een haar zo fijn,
weert wat door liefde zelf wordt aangespoord!

o jaloezie, jij beul van het geluk!
Maak dat je naar je sombere gewelf,
of (als je past) naar 't spokenrijk verdwijnt!
Maar 't is te krap: aan jou komt nooit een eind,
al vreet je dan voortdurend aan jezelf.
Zelfs voor de hel ben jij te groot van stuk.

ALOSCELOS
jOh nicbla del estado más sereno,
Furia infernal, serpicnte mal nacida!
jOh ponzmlosa vîbora cscondida
De verdc prado en 010r050 seoo!
jOh entre el néctar de Amor mortal venrno,
Que en vaso de cristal quitas la vida!
jOh espada sobre mi de un pdo asida.
De la amorosa espuela duro [reno!

iOh celo, del favor verdugo eterno!,
Vuélvete allugar triste donde estabas,
o al reino (si allá cabes) del espanto;
Mas no cabrás allá, gue pues ha tanto
Quc comes de ti mcsmo y 00 te acabas,
i\Iayor debes de ser quc cl mismo infierno.
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Jason en Medea
José-Maria de Heredia
(Vertaling Ard Posthuma)
Voor Gustave Moreau
Verzwegen plek onder het dicht bebladerd hout,
wieg van het krijgs
tumult, uit Ares' zaad geboren;
krijgstumult,
waar nu rondom opbloeiend in het ochtendgloren
een tovertuin verrees, tot tranen toe bedauwd.
Een geur van gif doorkringelde het heilig woud;
haar toverwoord weerklonk en heeft de nacht bezworen;
hij volgde haar die hem als held had uitverkoren,
zijn wapens spatten vonken naast het Vlies van goud.
Het bos verlichtend met hun kristallijn geflonker
wiekten er grote vogels door het schemerdonker,
en in de zilveren meren plensde het azuur.
Zalig was liefdes glimlach, maar jaloers ten dode
droeg zij onder haar hart als alverterend vuur
én Azië's filtra én haar vader én de goden.
Jason et Médée
Gustavc Moreau
l\1orcau
A Gustave

En un calmc
calme enchanté, sous l'amplc frondaison
fronclaison
De la foret, berceau des antiqucs alarm
es.
alarmcs.
Une aubt
aubc merveilleusc avivait
avÎvait de ses larmes,
Autour d'cux,
d'eux, une étrange ct riche floraison.
floraisoo.
Par l'air
Pair magique ou flotte un parfum de poison,
paison,
Sa parole
parale scmait
semait la puissance des charmes;
Le Héros la suivait et SUf ses belles armcs
armes
Secouait les éclairs de l'illustre Toison.
fIIuminant
llluminant les bois d'un
cI'un vol de pierreries,
De grands oiscaux passaient
passaicnt sous les voutes fleuries,
Et
Et dans les laes
lac$ d'argent pleuvait l'azur des cieux.

L'
Amour leur souriait, mais la fatale Epouse
L'Amour
Epollsc
Emportait avec elle
elk ct sa fureur jalouse
Et les philtres d'Asic ct son pere et les Dicux.
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Jaloezie
Jevgeni Jevtoe~jenko
(Vertaling Margriet Berg en Mm:ja Wiebes)
Ik ben jaloers.
Ik heb het steeds verdrongen,
't is voor het eerst dat ik het hier beken.
Ik weet dat hij hier ergens leeft, een jongen
op wie ik vreselijk afgunstig ben.
Ik ben jaloers
omdat hij kan ravotten, zelf had ik nooit die onschuld en die moed.
Jaloers omdat
hij zo kan lachen, spotten, zelfs toen ik klein was kon ik dat niet goed.
Hij zit vol schrammen, heeft verwarde haren ik liep er altijd
even keurig bij.
De boeken
die voor mij onleesbaar waren,
die leest hij wel.
Ook hier verslaat hij mij.

3aSIo1CTb
3aBHAYlO R.
3Toro ceKpeTa
He paCKpblBan A paHbwe HHKOMy.
A 3HalO, 4TO lKHBeT Manb4HWKa rAe-TO,
H 04eHb fI 3aBHAYlO eMy.
3aBHAYlO TOMY,
KaK OH AepeTCfI, A He 6bln TaK 6eCXHTpOCTeH H CMen.
3aBHAYlO TOMY,
KaK OH CMeeTCfI, A TaK CMeflTbCA B AeTCTBe He yMen.
OH Be4HO XOAHT B ccaAHHax H WHWKaxA 6bln BcerAa npH4ecaHHej;j,

4enej;j.
Bce Te MeCTa,
4TO nponycKan fI B KHHlKKax,
OH

He nponycmT.
OH H TyT cHnbHej;j.
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Hij zal steeds onverbloemd de waarheid zeggen,
hij is rechtlijnig, niemand wordt gespaard;
waar ik - "t is het niet waard .. .' de pen neerlegde,
pakt hij de pen
en zegt:
'het is het waard!'
Hij is gewend
om knopen door te hakken,
ik ben tot zulke dingen
niet in staat.
Eenmaal verliefd,
heeft hij 't voorgoed te pakken,
terwijl ik
al mijn liefdes weer verlaat.
Ik doe me wat onnozel voor,
bedreven
mijn jaloezie verbergend met een lach:
'De een mag immers falen in dit leven,
terwijl de ander zo niet leven mag.. .'
Maar ook al ben 'k er nog zo van doordrongen
dat elk zijn eigen noodlot heeft,
ik weet
dat hij hier ergens moet bestaan,
de jongen
die meer bereiken zal dan ik ooit deed.

OH fiYAeT 4eCTeH )KeCTKOH npAMOTOlO,

3ny He npolllaA 3a ere Aofipo,

Aa pa3nlOfinlO.

A CKpOIO 3aBHCTb.

H TaM, rAe A nepo fipocan:

«HecToHT .. ,»
OH CKa)KeT:
«CTOHT!» -

H B03bMeT nepo.
OH, ecnH He pa3BA)KeT,
TaK pa3pyfiHT,
rAe A He pa3BA3y,
He pa3pyfinlO.
OH, ecnH y)K nonlOfiHT,
He pa3nlOfiHT,
a A H nonlOfinlO,

6YAY ynblfiaTbcA.

A npHTBoplOCb, KaK fiYATO A npOCTaK:
«KOMY'TO)Ke BeAb HaAO oWHfiaTbCA,
KOMY'TO)Ke BeAb HaAO )KHTb He TaK ... "
Ho CKonbKO fi HH BHywan cefie A STO,
TBepAA:
«CYAbfia Y Ka)KAOrO CBOAo .. "
MHe He 3afiblTb,
4TO eCTb Manb4HWKa
rAe-TO,
4TO OH AofibeTCA fionbwero, 4eM A.
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Uit: Het verloren paradijs*
John Milton
(Vertaling W Jonker)
Een, die nu Satan heet, waakte niet zo.
De naam die hij toen droeg is nu vergeten,
maar hij was een der eersten voor Gods troon,
of zelfs de allereerste, zo in macht
als in Zijn gunst, maar toch vervuld van afgunst
jegens de Zoon, door 's Vaders wil geëerd
als de Messias, de door Hem Gezalfde.
Zo achtte Satan's hoogmoed zich gesmaad,
en teelde haat en schimpende verachting.
In 't middernachtelijke schemeruur
van slaap en stilte nam hij het besluit
de hoogste troon niet langer trouw te zijn
en te vereren, maar met zijn legioenen
hem te verlaten. Weldra wekte hij
zijn tweede man en fluisterde hem toe:
'Hoe kunt ge slapen, waarde metgezel!

Paradise Lost, Book
Baak V
Deep malicc
malice thenec
thellee concciving
conceiving and disdain,
Soon as midnight brought on the dusky hour
Fricndliest
Friendliest to sleep and silence,
silcncc, he resolved
With all his legions to dislodge, and leave
Unworshiped,
U nworshiped, unobeyed, thc
the Throne supreme,
Contemptuous, and, his next subordinate,
Contcmptuous,
secret spake: Awakening, thus to him in seeret
"'Sleep'st
'''Sleep'st thou, companion dear?
deaf? \Vhat sleep ean
can
dose
close

But not so waked
Satan - sa
so eall him 1100V;
now; his former name
Is heard no more in Heaven. He, of the first,
If not the first Archangel,
Archangcl, great in power,
In favour,
fa\'our, and prc-eminencc,
pre-eminencc, yet fraught
With emy against the Son of God, that day
Wilh
hy his gecat
Honoured by
great Father, and prodaimed
proclaimed
~lessiah, King Anointed, cDuld
bear,
l\lessiah,
could not hear,
Through pride, that sight, and tbought
thought himself
himsclf
impaired.
impaircd.

* Dit
Ditftagment
fragment uit Paradise Lost (Boek 5, TT.
rr, 657 - 802) is een flash-back, waarin Raphaiil
Raphael
aan Adam vertelt (om hem voor de duivel te waarschuwen) hoe deze als Luciftr
Lucifèr tegen God is
opgestaan, uit ajgunst
rifj;unst jegens de Zoon,
Zoon.
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Hoe zelfs de ogen sluiten! Heugt u niet
wat gisteren de Allerhoogste sprak?
Waren wij niet elkanders deelgenoten
in al ons denken? Waren wij niet één,
en kunt ge nu niet één uur met mij waken?
Er zijn ons nieuwe wetten opgelegd
door hem die heerst, en uit ons midden kan
nu deze of gene nieuweling daarmee
het zijne doen door nieuwe raad te geven,
wat leiden kan tot twijfelmoedigheid
en tot betwistbaar, wankel albestuur.
Maar 't is gevaarlijk nu op deze plaats
nog meer te zeggen, dus verzamel snel
de myriaden die ons vaandel volgen.
Vertel ze dat mij opgedragen is
nog vóór de schaduw van de nacht verijIt
verijlt
in hoge vlucht met al mijn legioenen
naar huis te snellen, naar het noorden, waar
wij zijn gelegerd, om daar onze Koning
eerbiedig te ontvangen en vermaken,
van hem vernemend al wat hij beveelt.
Het is zijn plan als zegepralend vorst
in elke Hiërarchie de wet te stellen.'

Thy eyelids?
cyelids? and rcmemberest
rememberest "vhat
what decrce,
decree,
Of yesterday, 50
so late hath passed the lips
of Heaven's Almighty?
Almighty: Thou to me thy thoughts
'Vast
\Vast wont,
\vont, I mine to thee was wont, to impart;
irnpart;
Both waking we
wc were Olle;
one; how,
hO\v, then, ean
can now
Th)'
Thy sleep dissent? Ncw
New la\vs
laws thou seest imposed;
imposcd;
In us who
\vho serve - new
ncw cDunsels, to de
debate
bate
\Vhat
What doubtful may ensue. More
:\10re in this place
plaec
1'0
Ta ulter is not safe. Assemhle
AssembIe thou
all those myriads which wc lead the cllief;
chief;
Of al!
Tell them that, by command, ere yet dim Night
Tel!
Her shadO\"}!
shadmvy daud
doud withdraws,
\vithdraws, I am to haste,
And all who under me their banners waye,
wave,
Homeward with flying march where we possess
The quartcrs of the North, there to prepare
prcparC'"
Fit entertainment to receive
rcceive Dur King,
The
Thc great l\lessiah,
~Iessiah, and his ncw command<;,
commands,
\Vho
Who speedily through all
al! the Hierarehies
Hierarchies
Intends to pass triumphant, and givc laws."
law5."

I42
142

Zo sprekend zaait de Aartsengel arglistig
de eerste slechtheid in het schuldloos hart
van deze tweede, die daarna in groepen,
of een voor een, de Machten bij zich roept
en doorvertelt wat hem zojuist verteld is,
te weten dat op allerhoogst bevel
nog vóór de hemel van de nacht bevrijd is
de koninklijke standaard moet verplaatst,
en met welk doel. Ook hij spreekt met twee tongen:
zo peilt of smet hij hun betrouwbaarheid.
Maar allen, als gewoonlijk, zijn gehoorzaam
aan het bevelend machtswoord van hun Vorst,
wiens naam en hoge rang hun eerbied wekken,
en wiens gelaat, de morgenster gelijk,
bezielend straalt. Gelovend in zijn leugens
volgt hem het derde deel der hemelingen.
Inmiddels weet de Eeuwige dit alles.
Hij immers ziet vanaf de berg des heils
de vaagste, duisterste gedachtenspinsels
zelfs in de nacht, temidden van het licht
der gouden lampen die zijn troon omringen.
Hij zag de opstand komen, en in wie;
hij zag hoe zich de opstand zou verbreiden
onder de zonen van de dageraad;
hij kende het getal dergenen die
zich tegen zijn besluiten zouden keren,
en met een glimlach sprak hij tot zijn Zoon:

'Sa spake the false Archangcl, and infused
Bad Înfluence into the unwary breast
Ofhis associate. He together calls,
Or scvcral onc by anc, the regent Powrrs,
Under him regent; tells, as he was taught,
That, the Most
Mo;t High eommanding, now ere Night,
Now ere dim Night had disencumbered Heaven,
Thc great hierarchal standard was to move;
Tclls the suggestcd cause, and casts hehveen
Ambiguous words and jealousies, to sound
Or taint intcgrity. But all obeyed
The wonted signa!, and superior ,"oiet
Of their great Potentatc; for great indeed

His namc, aod high vvas his degree in Hcaycn:
His countenance, as thc morning-star that guides
Thc starry floek, allured them, and with lies
Drew after him the third part of Hcaven's host.
Meanwhile, thc Etemal Eye, whose sight diseerns
Abstrusest thoughts, from forth his holy mount,
And from within the golden lamps that bum
Nightly bdore him, saw without their light
Rehellion rising - saw in whom, hO\'/ spread
sp;ead
Among the Sans of ~Iorn, what multitudcs
Were bandrd to oppose his high decrcr:
And, smiling, to his only SOlI thus salt1; -
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'Mijn zoon, in wie mijn glorie zich herhaalt,
gij erfgenaam van al mijn kracht en macht,
eerlang moeten wij onze almacht tonen,
en ons in ernst bezinnen op de vraag
op welke wijze wij ons zullen weren
om te behouden wat naar oude eis
ons toekomt van dit goddelijke rijk.
Want er is een rebel; hij is van plan
een rijk te stichten, machtig als het onze,
in 't ruime noorden, en niet dat alleen:
hij wil beproeven of wij sterker zijn
dan wel het recht aan onze zijde hebben.
Dus wil hij oorlog. Laten wij met spoed
wie ons nog trouw zijn hieromtrent berichten
opdat hun troepen ons verdedigen,
want onze hoge plaats, de Berg des Heiis,
mag niet verloren gaan.'
Waarop de Zoon,
als weerlicht zijn gelaat, sereen en kalm

ten antwoord gaf:
'Almachtige, mijn vader,
terecht bespot gij al wie u belaagt:
wat zij beogen zal zo ijdel blijken.
Hun tomeloos krakeel, hun haat bewijst
hun afgunst op mijn roem. Hun eerzucht is
door mijn begiftiging met koningsmacht
vergeefs gebleken, en nu willen zij
beproeven of ik sterker ben dan zij
ofwel de minst bekwame in de hemel.'

"Son, thou in whom my glory I behold
In full resplendencc, Heir of all my might,
Nearly it flOW concerns us to be sure
Of Dur omnipotence, and with what afms
We mcan to hold what anciently we daim
Of dcity or empire: such a foe
Is rising, who intends to erect his throne
Equal to ours, throughout the spacious North;
Nor so content, hath in his thought to try
In battle what Dur power is or Dur right.
Let us advise, and to this hazard draw
With speed what force is left, and all employ
In our defcncc, lest unawares we lose

This our high place, our sanctuary, our hilI."
'T0 whom the Son, with calm aspéct and dear
Lightening divine, ineffabie, serene,
Made answer: - "Mighty Father, thou thy foes
Justly hast in derision, and secure
Laugh 'st at their vain designs and tumults vain _
Matter to me of glory, whom their hate
Illustrates, when they see all regal power
Given me to quell their pride, and in event
Know whether I be dextrous to subduc
Thy rebels, or be found the worst in Hcaven."
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'Satan inmiddels, met zijn legermacht
van snelgevleugelden, was ver van daar,
zijn scharen talrijk als de sterrennacht,
of morgensterren: druppels hemeldauw
die, door de zon verlicht, op blad en bloem
als parels flonkeren. Hun hoge vlucht
doorkruiste reeds in verre regionen
de uitgestrekte continenten van
de Serafirn, de Machten en de Tronen,
zorgvuldig elk erkennend in zijn rang
(naast die regionen, Adam, is de aarde
met zee en al niet groter dan het deel
dat uw tuin op de aardbol in beslag neemt).
Zij kwamen aan de noordelijke grens
waar Satan nu zijn koningshorst betrok
die op de hoogste berg als brandend goud
en flonkerdiamant van piramiden
en torens reeds van verre zichtbaar was.
Gij noemt hem het paleis van Lucifer
(hij deed alsof hij Gods gelijke was,
dus hij heeft achteraf de naam veranderd;
toen heette hij de Berg der Samenkomst,
want dat deed denken aan die andere berg
waarop de Zoon tot koning was gekroond)
en dáár ontbood hij allen die hem volgden
voor ~ zo beweerde hij ~ goed overleg
omtrent de intocht van de jonge Koning.

'So spake the Son; but Satan with his Powers
Far was advanced on wingèd speed, an host
Innumerable as the stars of night,
Of stars of morning, dew.drops whieh the sun
Impearls on every [eaf and every flower.
Regions they passed, the mighty regendes
Of Seraphim and Potentatcs and Thrones
In their triple degrces . regions to whieh
All thy dominion, Adam, is no more
Than what this garden is to all thc earth
And all thc sea, [rom one entire globosc
Stretehed into longitude; whieh hming passed,
At lcngth into the limits of the North
They eamc, and Satan to his rayal scat
High on a hili, far-blazing, as a mount

Raised on a mount, \\'ith pyramids and towers
From diamond quarrics hewo and rocks of gold The palace of great Lucifer (so call
That structure, in the dialect of men
Intcrpreted) \vhieh, not long afler, he,
Affceting all equality "ith God,
In imitation of th at mount \vhcrcon
~I('ssiah was dedarcd in sight of Heaven,
Thc Mountain of the Congregation callcd;
F or thither he assembIed all his train,
Pretending so commanded to consult
About the grcat reception of their King
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Dáár hoorden zij zijn kunstig saamgevoegd
maar leugenachtig lasterlijk vertoog:
'Gij Tronen, Heerschappijen, Krachten, Machten
en Vorstendommen! Rest er nu nog iets
van deze zo verheven erenamen,
of zijn die titels per decreet bestemd
voor iemand anders die uw macht begeert,
zodat wij achter die Gezalfde Koning
in 't duister zullen staan? Hij is degeen
voor wie in lange nachtelijke tochten
gij hierheen zijt gesneld, alleen opdat
wij ons beraden hoe hem te ontvangen
met nieuw ontworpen passend eerbetoon.
Want hij verwacht dat allen voor hem knielen
en zich vernederen tot walgens toe.
Voor één persoon is dat ons al te veel,
laat staan voor twee, terwijl dan nog de tweede
zelf niets is dan des eersten evenbeeld.
Maar na beraad kan wellicht ons besef
zijn fiere houding en zijn moed herwinnen
en ons verlossen van het kwellend juk.
come, and "\lith
with calumnious art
Thithcr to ('ome,
counterfeited truth thus held their
thcir ears:
cars: Of counterfeitcd
"'Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues,
Virtucs, Powcrs Ir
If these magnific tides
titles ret
yet remain
Not
sinec hy
ree
0Jot merely titular, since
by dec
decree
Another now
IlOW hath to himsclf engrossed
All pmvcr,
power, and us cclipsed
eclipsed under the name
OfKing
Of King Anointed; for whom all this haste
hun-ies meeting here,
Of midnight march, and hurries
This only to consult, how we
\ve may best,
With
\Vith what
\vhat may
mav he
be devised ofhonours ncw,
Receivc
from us
Reccivc him coming
c~ming to receive [rom
Knee-tribute yet unpaid, prostration vilc!
\ile!
1'00
Toa much to one! but double how endurcd
endured Ta
To anc
onc and to his image now proclaimed?
But what
\vhat if better counsels
cDunseis might erect
teach us to cast off this yoke!
Our minds, and tcach
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Wat wilt ge? Slaven blijven? Buigen? Knielen?
Als ik u ken, als gij uz elven kent
wilt ge dat niet: ge zijt toch Hemelzonen?
Ge zijt toch in uw oorsprong niemands knecht,
niet onderling gelijk, maar allen vrij?
Zelfs éven vrij, want functies, rangen, standen
spelen geen rol waar het om vrijheid gaat.
Wie kan terecht of redelijkerwijs
regeren over vrijgeborenen,
dus zijn gelijken, zij 't zijn minderen
in macht en pracht? En wie stelt ons de wet,
terwijl wij zónder wet geen fouten maken?
En bovenal: is hij dan onze Heer?
Moet hîj vereerd vanwege het misbruik
dat hij van vorstelijke titels maakt
waartoe slechts wij gerechtigd zijn, omdat
wij zijn bestemd tot heersen, niet tot dienen?'

Will ye submit your necks, and choose to bend
The supple knee' Ye will not, ifl trust
Ta know ye right, or îfye knmv yourselves
Natives and Sons of Heavcn possessed beforc
By none, and, if not equal all, yet frec,
Equally free; for orders and dcgrees
Jar not with liberty, but weil consist.
\-Vho ean in reaSOll, then, or right, assume
Monarcby over such as live by right
His cquals - if in power and splendour Icss,
In freedom equal? or ean introduce
Law and edict on us, who without law
Erf not? much less for this to be Dur Lord,
And look for adoration, to the abusc
Of those imperial litles which assert
Our being ordained to govcrn, not to serve!"
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Mozart en Salieri
Alexander Poe.vkin
(Vertaling Hans Boland)
Op 3 september 1830 arriveerde Alexander Poesjkin op Boldino, het
landgoed dat hem van vaderszijde toeviel, en waar hij wegens zijn op
handen zijnde huwelijk orde op zaken wou stellen. Hij werd er overvallen
door een van de talrijke cholera-epidemieën die Rusland in die jaren teisterden; quarantaine-maatregelen dwongen hem zijn terugkeer naar
Moskou meer dan twee maanden uit te stellen. Aan deze 'herfst van
Boldino' is in vrijwel elke biografie van Poesjkin een apart hoofdstuk
gewijd; de reden daarvan ligt in de onvoorstelbare productiviteit die
Poesjkin op dat moment aan de dag legde. Op Boldino schreef hij de slotstrofen en het - verbrande - tiende hoofdstuk van Jevgeni Onegin, dat hij
zeven jaar eerder was begonnen, alsmede zijn versnovelle Het huisje in
Kolomna, de Verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj I1jelkin (zijn eerste voltooide
prozawerk), Het sproolge van het gouden haanije (het laatste van zijn zeven
sprookjes), een hele stoet van korte gedichten en literaire recensies, en zijn
vier Kleine tragediifn.
Poesjkin was een groot theaterliefuebber. In 1825 had hij zijn eerste
drama geschreven, Boris Godoenov, een van de hoogtepunten van zijn
ceuvre. Mozart en Salieri ontstond in prima forma reeds in 1826. Het
manuscript zelf is verloren gegaan, maar bewaard gebleven is Poesjkins
kaftje ervoor, met de titel 'Mgunst'. Het ging op 27 januari 1832 in première in Sint-Petersburg; Rimski Korsakov gebruikte het als libretto voor
een opera, en over Miklos Forman kom ik nog te spreken.
De Kleine tragediën fixeren, in overeenstemming met de traditie der
Antieken, een situatie waarin de mens botst met het ondoorgrondelijke
noodlot en daaraan ten onder gaat; in Mozart en Salieri wacht de 'van God
gegeven' kunstenaar de ondergang in de man die hem in feite nader staat
dan wie dan ook - zoals Laïos wordt gedood door niemand anders dan
zijn zoon.
Historische waarheid is voor de dramaturg Poesjkin ondergeschikt aan
dramatische motivering. Het drama concentreert zich rond de historisch
onjuiste legende van Salieri's moord op Mozart. Maar het verhaal wordt
niet simpelweg als werkelijkheid gepresenteerd; vergelijkbare legenden,
rond Beaumarchais en rond Michelangelo (die een van zijn modellen op
een kruis zou hebben gespijkerd om een levensechte Jezus voor ogen te
krijgen), waaraan op cruciale momenten in het stuk wordt gerefereerd,
relativeren de historische werkelijkheid van Poesjkins eigen verhaal
nadrukkelijk. Ook de 'waarschuwing' waarmee Salieri het stuk opent 148

'Er is geen waarheid' - lijkt een advies aan de lezer/toeschouwer om
sceptisch te blijven jegens de historische feiten die in dit stuk zullen worden opgedist. En in Salieri's slotregels schijnt deze niet alleen te twijfelen,
nu hij een misdaad heeft gepleegd, aan zijn eigen genialiteit, maar ook
aan zijn eigen rol- zoals Michelangelo vals beschuldigd werd, zal hij dat
zelf immers ook worden? - en daarmee aan zijn eigen bestaan ...
De centrale idee van Mozart en Salieri is niet het verhaal van de moord,
maar de gedachte dat genie en misdaad niet verenigbaar zijn. Deze
gedachte, die in de loop van het stuk twee keer wordt geuit, is ook nu nog
actueel: Napoleon en Stalin worden nog altijd door miljoenen mensen
geniaal genoemd.
De filosofische en polemische uitspraak over genie en misdaad vormt
de kern van het drama. Van een pyschologische ontwikkeling van de
personages is geen sprake. Niet Mozart, maar Salieri speelt de hoofdrol,
en van Salieri is slechts één karaktertrek belangrijk: zijn afgunst. Het is
niet de karaktertrek die Salieri's hele leven bepaalt, integendeel, in zijn
openingsmonoloog blijkt hij bezeten van muziek en zeer ambitieus, maar
ook solidair met zijn collega's en zelfs bescheiden. Afgunstig is hij nooit
eerder geweest. Algemeenheden op psychologisch niveau zijn Poesjkin
vreemd, en hij beschrijft dan ook een heel bijzondere vorm van afgunst:
die van een groot kunstenaar jegens een goddelijk kunstenaar, die van
een werkbij jegens de koningin.
Met de figuur van Mozart heeft Poesjkin misschien zijn meest onbevangen zelfportret geschilderd; de grens tussen de 'historische' Mozart en
de 'historische' Poesjkin schijnt definitief opgeheven ... Mozart mag dan
de bijrol vervullen, maar zijn portrettering in Poesjkins Kleine tragedie was
van bepalende invloed op de van oorsprong Tsjechische cineast Miklos
Forman, toen hij Amadeus maakte. Via deze in 1984 met acht Oscars
onderscheiden film heeft Poesjkins stuk na anderhalve eeuw een hype van
Mozart weten te maken, mag de conclusie luiden.

Scène 1

(een kamer)
SALlERI

Er is geen waarheid: op de aarde niet
En in de hemel evenmin. Voor mij
Ligt deze zaak zo simpel als een drieklank.
Van kinds af heb ik van de kunst gehouden;
Wanneer het orgel onder de gewelven
Van onze oude kathedraal weergalmde,
Kon ik daar met de tranen in mijn ogen
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Naar zitten luisteren, als in een roes.
Verstrooiing vond ik dwaze tijdverspilling;
Niet met muziek te rijmen wetenschappen
Verfoeide ik. Hardnekkig en hooghartig
Sloot ik mij af en wijdde mij geheel
Aan de muziek. Dat viel in het begin
Niet mee; maar hoe dan ook, ik overwon
De eerste tegenslagen door mijn kunst
Van meet af aan op vakmanschap te bouwen.
En vakman werd ik, zeker. Mijn gehoor
Was zuiver en mijn vingers waren soepel
En vlug. Ik werd een feilloos anatoom,
Muziek ontledend als een lijk, gelovend
In harmonie als algebra. Reeds toen,
Met al die kennis, durfde ik te dromen
Dat ik ooit scheppend kunstenaar zou zijn.
Ik stond mijzelf niet toe aan roem te denken
En componeerde heimelijk, in stilte.
Soms zat ik twee, drie dagen opgesloten,
Vergat te eten en te slapen, werkte
Bezield, ver van de wereld, in vervoering Maar dan verbrandde ik mijn werk en zag,
Onaangedaan, de klanken en gedachten,
Door mij gewrocht, in as en rook verdwijnen.
Dat was nog niets: want toen de grote Gluck
Verscheen en ons geheimen openbaarde
Die nieuw, onpeilbaar, onweerstaanbaar schenen,
Verwierp ik alles wat ik had geleerd,
Waar ik van hield en vurig in geloofde.
Ik liet de moed niet zakken, volgde hem
En klaagde niet - als iemand die de weg vraagt
En tot zijn spijt begrijpt dat hij verdwaald is.
T
en slotte loonden ijver en volharding,
Ten
En in de kunst, het eeuwig onbegrensde,
Bereikte ik een hoog niveau. Reeds lachte
De roem mij toe, ik zag dat mijn muziek
De mensen aansprak, weerklank vond, erkenning.
Ik voelde me gelukkig en tevreden
Met mijn succes, mijn werk, mijn roem - en voelde
Dezelfde stille vreugde om het werk
15°

Waarmee mijn kunstbroeders successen oogstten.
Nee! afgunst heb ik nooit, maar dan ook nooit
Gekend: zelfs niet toen in Parijs Piccini
Furore maakte bij een wild publiek,
Of toen hier voor het eerst IPhigénie
Werd uitgevoerd en mij totaal bedwelmde.
Salieri heeft zijn trots: hij heeft zich nooit
Verlaagd tot jaloezie. Wie wil beweren
Dat hij een valse slang is, ongedierte
Dat in het stof vertrapt zou moeten worden?
Maar nu, nu weet ik van mijzelf wel beter:
Ik ben jaloers, bitter jaloers, de afgunst
Verziekt mijn bloed, verteert mijn hart. 0 goden!
Welk schrijnend onrecht, dat talent, genie,
Onsterfèlijk en heilig, niet het loon is
Voor zelfverloochening en grootse liefde,
Gebeden, ijver, tomeloze arbeid,
Maar dat een zot, een losbol en een leeghoofd
Ermee gezegend wordt?. 0 Mozart, Mozart!

(Mozart komt op.)
MOZART

Ach, net te laat, ik had je willen foppen,
Ik wou je laten schrikken, voor de grap.
SALIE RI

Hè, ben je hier allang?
l\lOZART

Nee, net. Ik was
Naar je op weg om iets te laten zien,
Maar toen ik langs de kroeg kwam, hoorde ik
Iemand viool spelen. Nee echt, Salieri,
Ik had nog nooit zoiets gehoord, dolkomisch,
Een blinde kerel die vol overgave
Voi che sapete speelt, gewoon fantastisch!
Ik moest en zou hem uiteraard door jou
Laten bewonderen, je móet hem horen.
Nou, kom maar binnen!

ISI

(Een blinde oude man met een viool komt op.)
Speel maar iets van Mozart.

(De oude man speelt een aria uit Don Giovanni. Mozart schatert het uit.)
SALIERI

En moet je daarom lachen?
!\IOZAR
MOZART
T

Ach, Salieri,
Moet je er zelf dan niet om lachen?
SALIERI

Nee.
Het is niet grappig als een flodderschilder
Een Moeder Gods van Rafael bezoedelt,
Het is niet grappig als een broddeldichter
De spot drijft met de goddelijke Dante.
Maak dat je weg komt, ouwe.
1\I0ZAR
MOZART
T

Hier, pak aan,
Drink maar op mijn gezondheid.

(De oude man gaat rif)
rif.)
Nou, Salieri,
Je bent niet bijster in
inje
je hum vandaag,
Ik kom wel weer.
SALIERI
SALIE RI

Wat wouje laten zien?
MOZART
1\I0ZART

Ach, niks bijzonders, hoor. Ik kon niet slapen,
Een dag of wat geleden, en er spookten
idee~es door mijn hoofd, vanmiddag
Een paar idee*s
Heb ik ze op papier gezet. Ik wilde
Je mening wel 's horen, maar het komt
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Geloof ik niet gelegen.
SALIE RI

Mozart, Mozart,
Je komt altijd gelegen. Alsjeblieft,
Laat horen.

(achter de piano)
Goed dan, stel je iemand voor als Nouja, als mij desnoods, maar dan wat jonger,
Een tikkel~e verliefd, maar niet te erg,
Gezellig met een meisje, of een vriend,
Jij, waarom niet. Maar dan opeens, heel dreigend,
Een visioen, een gapend graf bijvoorbeeld,
Hier, luister maar.
l\!OZAR T
l\10ZAR

(Hij
(Hi:;" speelt.)
SALIERI

Dit had je dus op zak
Toenje die ouwe blinde hoorde spelen
En in de kroeg bleef hangen? 0, mijn hemel,
Je gooit jezelf te grabbel, Mozart, echt!
;\10ZART
l\10ZAR
T

Je vindt het dus wel mooi?
SALIERI

God, wat een durf,
Zo'n heldere structuur, en wat een diepgang!
Je bent een god zonder het zelf te weten.
Ik weet het wél.
:'vIOZART
l\!OZART

Nou nou, echt waar? wie weet...
Maar deze godheid hier is uitgehongerd.
SALIE
SALIERI
RI

Heb je geen zin om samen te gaan eten,
We kunnen naar de 'Gouden Leeuw'.
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I\IOZAR
T
~IOZART

Uitstekend.
Maar eerst moet ik nog wel even naar huis,
Zodat de vrouw niet met het avondeten
Gaat zitten wachten.

(Hij gaat af)
qf)
SALIERI
SALIE RI

Mgesproken
Afgesproken dan.
Nee, aan mijn lot valt niet meer te ontkomen;
Niet ik alleen, met mijn verschaalde roem,
Maar alle priesters die de Muze dienen
Zijn, als die man geen halt wordt toegeroepen,
Verloren - en het lot heeft mij verkoren ...
Wat hebben we eraan, als Mozart leeft
Om steeds weer nieuwe hoogten te bereiken?
Kan hij de kunst daarmee van dienst zijn? Nee;
Met zijn verscheiden zal de kunst verkwijnen,

Zijn erfenis zal niemand overnemen.
Wat hebben we aan hem? Een cherubijn,
Die met zijn paradijselijke zangen
Een vleugellam verlangen in ons wekte
En ons, uit stof geschapen, achterlaat
Als hij vervliegt. Hoe eerder dan, hoe beter.
Dit gif, afscheidsgeschenk van mijn Isora,
Bewaar ik nu al achttien jaar behoedzaam,
En al die tijd deed mij het leven vaak
Ondraaglijk pijn. 'k Zat vaak genoeg aan tafel
Te drinken met een goedgeluimde vijand,
Maar ben tot nog toe nooit voor de verleiding
Bezweken. Telkens stelde ik het uit,
En ik ben heus niet laf, of ongevoelig
Voor spot, en aan het leven hang ik niet.
Maar steeds wanneer ik smachtte naar de dood,
Bezon ik me - het leven had misschien
Nog iets voor mij in petto: plotseling
Zou ik misschien opnieuw worden bezield
En weer een nacht van scheppingskracht beleven.
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Misschien stond er een nieuwe Haydn op
En zou ik weer genieten van iets groots.
En als ik dronk met iemand die ik haatte,
Hield ik me voor: misschien is er nog één
Die erger is en mij misschien nog wreder
En grover aan zal tasten in mijn eer Pas dan zal ik Isora's gift gebruiken.
Ik bleek gelijk te hebben! Want ik vond
Mijn vijand eindelijk, een nieuwe Haydn
Wiens wonderwerk mij in vervoering brengt!
De tijd is daar! Geheime liefdesgift,
Dien mij dan heden - in de vriendschapsbeker!

Scène 2

(Een apart vertrek in een herberg; een piano. Mozart
Mo::::,art en Salieri zitten aan het
eten.)
SALIERI
SALIE RI

Wat is er? Benje treurig?
l\IOZAR
T
~10ZART

Ik? Welnee!
SALI
ERI
SALIERI

Waarom vertel je me niet watje dwarszit?
't Ligt heus niet aan het eten of de wijn,
Waarom benje zo saai en stil?
]\IOZART
~IOZART

Het is zo,
'k Zit aan mijn Requiem te denken ...
SALIERI

O?
Je bent dus met een Requiem begonnen?
.\IOZART
I\IOZAR T

Een week of drie geleden. Maar het rare ...
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Heb ik het niet verteld?
SALlERI

Nee.
MOZART

Wil je 't horen?
't Gebeurde dus zo'n drie weken geleden,
Ik was die avond weg, maar iemand had
Naar me gevraagd. Ik lag die nacht voortdurend
Te piekeren wie het kon zijn geweest
En wat hij wou - merkwaardig. Een dag later
Kwam hij terug, toen ik er wéér niet was.
En pas de derde keer trof hij me thuis
ryve waren aan het dollen met de kleine).
De onbekende was in 't zwart, hij boog
Beleefd, verzocht me om een Requiem,
En weg was-ie. Ik ben direct begonnen
Met componeren, maar heb sinds die ochtend
Niets meer vernomen van mijn zwarte man.
Gelukkig maar - ik zou het jammer vinden
Te scheiden van mijn werk, dit Requiem,
Hoewel het af is. Maar intussen ...
SALlERI

Wat?
MOZART

Ik schaam me het te moeten zeggen ...
SALlERI

Wat dan?
MOZART

Hij spookt onafgebroken door mijn hoofd,
Mijn zwarte man. Hij volgt me als een schaduw,
Waar ik ook ga of sta. Ik heb zelfs nu
De indruk dat hij bij ons zit, als derde
Persoon.

I5 6

SALIERI

Hou nou maar op!Je
op! Je bent geen kind meer,
Kop op, denk aan iets anders. Beaumarchais
Placht mij een wijze raad te geven: 'Hoor eens,
Mijn vriend Salieri, als je somber bent,
Maak dan gewoon een fles champagne open,
Of blader nog 's door mijn Figaro.'
:VIOZART
MOZART

o ja, je was bevriend met Beaumarchais!
Je hebt Tarare immers voor hem gemaakt?
Een prachtig werkje! Met zo'n leuk motief,
't Zit altijd in m'n hoofd als ik me goed voel...
La la la la ... Maar is het waar, Salieri,
Dat Beaumarchais iemand vergiftigd heeft?
SALIE
SALIERI
RI

'k Geloof er niets van, want voor dat métier
Was hij beslist te komisch.
MOZART

Geniaal ook,
Net zoals jij en ik. Genie en misdaad
Zijn, denk ik, onverenigbare zaken.
SALIERI

Ja, dacht je?
(Hij strooit het gij
gif in het glas van Mozart.)

Neem nog een glas wijn.
MOZART

Op jouw
Gezondheid en de ware kracht van alles
Wat Mozart en Salieri bindt, als zonen
Van onze toonkunst.

(Hij
(HiJ drinkt.)
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SALIE RI
RI
SALIE

wacht! ..
Wacht nog even, wacht!..
Waarom heb je nou niet op mij gewacht?

ziJn seroet op trifel.)
(Mozart gooit zijn
]\IOZART
MOZART

Ik heb genoeg gehad.
(Hij loopt naar de piano.)
(Hy"
Salieri, luister,
Mijn Requiemmis.

(Hij
(HiJ speelt.)
Huil je?
SALIERI
SALIE
RI

Zulke tranen
Heb ik nog nooit geschreid: van pijn en vreugde,
Als na een zware plicht, die is volbracht,
Een amputatie van een lichaamsdeel
Dat ziek was. Let maar niet op deze tranen,
Mijn beste Mozart, speel, zolang je kunt
Moet je mijn ziel in deze klanken drenken ...
MOZART

Als alle mensen zo gevoelig waren
Voor harmonie! Maar nee, de wereld zou
Niet eens bestaan, want niemand zou zich meer
Met het gewone leven bezighouden,
Als iedereen zich wijdde aan de kunst.
Slechts weinigen zijn uitverkoren, priesters,
Zij heiligen het schone, zijn gelukkig
In ledigheid en vinden nut vulgair.
Zo is het toch? Maar 't is of al mijn fut
Verdwenen is, ik ga maar 's naar bed.
Het beste.

15 8

SALIE RI
SALlERI

Ja, tot ziens.

(alleen)
Je gaat naar bed
Om lang te slapen, Mozart! Is het waar
hij beweerde, dat genie en misdaad
Wat h~j
Niet samengaan? Zou ik dus geen genie zijn?
En Buonarotti dan? Of zijn het domme
Geruchten, wanneer hem, het Vaticaanse
Scheppend genie, een moord wordt aangewreven?
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De jaloerse minnaar bij Propertius en
Smarius
Jan Pieter Guépin
Catullus, Tibullus, Propertius en Ovidius hebben voor een korte
CatulIus,
kortelI bloeiperiode
van de Romeinse liefdespoëzie gezorgd in de eerste eeuw voor Christus.
Catullus uitgezonderd schreven de antieke liefdesdichters uitsluitend in de elegische maat: een tweeregelig couplet bestaande uit een 'slepend' eindigende
hexameter gevolgd door een 'staand' eindigende pentameter. Ik vertaal die maat
altijd in alexandrijnen met slepend en staand rijm, met het gevolg dat ik in
coupletten van vier moet dichten.
Na Ovidius is er nog maar één antieke elegische liefdesdichter geweest,
Maximianus, die in de zesde eeuw, dus na de val van Rome, decadent over de
bezwaren van de ouderdom dicht.
Bijna duizend jaar daarna, in de vijftiende eeuw, neemt de Napolitaan
Jovianus Pontanus de traditie weer op en in ons land staat Janus Secundus
vooraan in een typisch Nederlandse rij, totdat de traditie omstreeks 1800
scheen uit te sterven. 2
Scheen, want tot mijn verbazing heeft de jonge dichter Alexander Smarius
(1970) een paar jaar geleden de traditie weer opgepakt. Zijn poëzie lijkt sprekend op die van Propertius, en zo wil hij het ook.
ook.:33
Propertius is in alles even heftig. Die heftigheid hoort bij zijn totale overgave, uiteraard in verzonnen poëtische scènes, aan de passie voor zijn grillige
maitresse: hij is haar slaaf. Liefde is bovendien oorlog. Deze Romeinen stelden
de oorlog tussen de seksen voor als een voortzetting met andere middelen van
de burgeroorlog, die net door Augustus gewonnen was. Propertius zegt het zo
(El. lIl, 5):

Amor is de god van de Vrede; wij minnaars vereren de Vrede;
harde gevechten met mijn meesteres zijn mij genoeg.
Die meesteres is bij deze dichters steeds een vrouw van laag allooi; de schijn
moet niet worden gewekt dat zij keurige dames of hun maagdelijke dochters
willen verleiden. Dit levert de erotische paradox op: de heer is slaaf van een
wrede meesteres, die in feite vaak zelf een slavin is, zodat in laatste instantie het
financiële argument voor haar de doorslag moet geven.
In de hier vertaalde elegie van Propertius heeft de dichter heimelijk de
poging afgeluisterd van een koppelaarster, tevens voedster, die zijn vriendin
aanraadt om haar minnaar de bons te geven, met al die gedichten van hem die
niets opbrengen. Ze is een heks en zou met haar toverkunsten zelfs toonbeelden van kuisheid ertoe kunnen brengen om toe te geven aan verleidingspogingen: Hippolytus aan die van Phaedra, de vrouw van Theseus; en Penelope aan
die van Antinoüs, de brutaalste van de vrijers, zelfs nog nadat zij na al die jaren

160

eindelijk gehoord zou hebben dat Odysseus elk ogenblik terug kon komen.
Propertius' vriendin kan beter haar lichaam verkopen aan de schandelijkste
mannen, zeelieden of net gekochte slaven: als ze maar betalen. Ze woont kennelijk behoorlijk, met twee slavinnen (die de toekomstige klant herinneren aan
de Venusmaand april en haar verjaardag in mei, gelegenheden om cadeautjes
te geven!), een portier, een waakhond en dan die oude voedster die optreedt als
koppelaarster.
Vanaf vs 67 zegt de dichter dat hij de koppelaarster heeft zien sterven in
haar pef..p'ola met niets dan een paar van haar vader geërfde vodden als dekens,
voor straf omdat ze een ongepast offer aan Venus heeft gebracht. Een 'pergola'
is een aanbouwsel, in dit geval aangebouwd aan het huis van zijn vriendin.
Vandaar dat de waakhond dezelfde is als de hond van de koppelaarster (vs 73).
De minnaar stelt zich nu voor hoe haar begrafenis er uit zal zien en daarmee
keren we terug bij de verwensingen tot het graf aan het begin.
Zo'n oud vrouw~e kan in twee verschillende rollen optreden. Ze is de vertrouwde voedster of de koppelaarster en die twee rollen kunnen, zoals hier,
gecombineerd worden. De voedster heeft als taak het huwbare meisje of de
gehuwde vrouw te bewaken, ze is de duenna. Die rol kan al de toorn opwekken
van de verliefde dichter, als ze haar meesteres te goed bewaakt. Dat is al
genoeg reden om haar oud, lelijk en dronken af te schilderen, zoals hier.
Maar in die functie van duenna kan ze zich ook door elke minnaar laten
omkopen. En dan kan ze er zelfs een gewoonte van maken om te bemiddelen
tussen haar mevrouwen eventuele klanten. De mevrouw is dan veil geworden.
Zo schildert Propertius zijn Cynthia wel eens af, maar hier is het nog net niet
zo ver. Ze wordt kennelijk voor het eerst zo schandelijk aangesproken; ze is nog
trouw aan haar heimelijke minnaar. Het best vergelijkbaar zijn scènes uit
komedies. De koppelaarster raadt hier zelf het voorbeeld van de hoer Thaïs uit
een komedie van Menander aan (vs 43-44); die komedie is niet overgeleverd.
Ontrouw is een naar gevoel, waar ik als knaap zo onder geleden heb dat ik erover dacht om de hele verliefdheid maar af te schaffen. Dat is ook de raad die
Alexander Smarius geeft aan een puber die net de genitale seks heeft ontdekt,
dat is de oorlog die Venus voert als ze opspringt uit haar vieze schuilhoek. Hij
denkt met weemoed terug aan de gouden tijd van het kinderlijke minnekozen.
De volwassen dichter zelf kan alleen nog maar wenen over het verdwijnen van
echt gevoel. Die melancholie is romantisch, zoals ook de seksualiteit, als die
gezien wordt als wereldlijke versie van de christelijke zondeval.

4 Zie hierover mijn Typisch Nederlands, Groningen, STYX, 1993, in een bijgewerkte versie
op internet: http://www.let.leidenuniv.nl/dutch/ Latijn/7jpisch.html. Ik bedank Ton
Harmsen hartelijk voor het geduld waarmee hij mijn teksten op Internet zet.
2 Zijn gedichten staan op internet:
http://www.let.leidenuniv.nl/dutch/ Latijnl SA1AROl.html.
3 Ook in mijn De Rozen welken snel, Amsterdam, Van Gennep. Originelen op internet:
http://www.let.leidenuniv.nl/dutchILatijnIRozen.htm!.
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Sextus, El IV, 5
Propertius
(Vertaling Jan Pieter Guépin)

Jij koppelaarster! Dat je graf krioelt van dorens,
je schim wordt, hoop ik, met een droge dorst gestraft,
dat Cerberus je vies skelet maar goed laat horen
hoe hongerig hij is, met zijn verwoed geblaf.
5

10
IO

Hippolytus zou zelfs verliefdheid leren dragen!
je bent de schipbreuk voor de trouwste huwelijksboot;
Penelope zou zelfs Antinoüs behagen
ook als ze net bericht had van haar echtgenoot.

Als zij het wou kon de magneet metaal afstoten,
de vogelmoeder gaf haar jong niet meer de kost,
haar toverkunst heeft zelfs solide stof begoten
met stinkend sap en zo in vloeistof opgelost.

Terra tu
tuum
urn spinis obducat, lena, sepulcrum,
Et tua, quod non vis, sentiat umbra sitim;
"Nee sedeant cincri
~lanes, ct Cerbrrus
Cerberus ultar
Nee
cineri rvfanes,
T urpia ieiuno
iciuno terreat ossa sona!
sono!

5

Docta
Dorta vel Hippolytum Veneri
Venen mollire negantem,
Concordiquc
Concordique toro pessima semper avis,
Pene lopen quoque
Penclopen
quoquc neglecto rumore mariti
Nubere lascivo
Nuhere
lascÎvo eogeret Antinoo.

Illa
ferrum,
Uia velit, poterit magnes
magoes non ducere
duccrc [errum,
l O E t volueris
volucris nidis esse noverca suis.
rit hrrbas,
herbas,
Quippc ct,
Quippe
et, Collinas ad fossam move
moverit
Stantia currenti
currcoti diluerentur aqua:
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Ze kan de volle maan met haar geprevel binden,
ze is 's nachts in de huid van een wolvin geglipt
om, zelfs als ze jaloers zijn, mannen te verblinden;
ze heeft uit kraaien het onschuldig oog gewipt.
Ze vroeg vampiers om raad hoe 't best mijn bloed te prikken,
ze heeft het geile schuim van merries afgetapt.
Ze wist haar werk heel mooi met woorden op te schikken,
terwijl ze als een mol gemeen haar tunnel krabt:
'Als je verlangt naar luxe op zuidelijke stranden
als 't purper van de slak uit Tyrus je behaagt,
of zijden weefsel uit Minerva's eigen handen,
of spreien met antiek doorweven goudbrokaat,

25

15

20

hetzij de koopwaar uit het palmenrijke Thebe,
hetzij het aardewerk door Parthen geglazuurd:
weg met je trouw! Omver de goden en de eden,
verbreek de zeden als de kuisheid je bezuurt!

Audax cantatae leges imponcrc lunae
Et sua nocturno [allerc tcrga lupo,
Posset ut intentos astu caecarc maritos,
Cornicum immeritas eruit ungue genas;
Consuluitque strigcs nostro de sanguine, et in me
Hippomanes [etae semina lcgit eguae.
Exorabat opus verbis eeu blanda perinde
Saxosamque forat sedula talpa viam:
'Si te Eoa Dorozantum iu\'at aurea ripa,
Et quac sub Tyria concha superbit aqua,
Eurypyliquc placet Coae textura Minervae,
Scctaque ah Attalicis putria signa toris,

2j

Seu quae palmiferac mittunt venalia Thcbae,
1'lurreaquc in Parthis pocula rocta foeis;
Spernc fidem, provolvc deos, mendacia \;ncant,
Frange et damnosae iura pudicitiae!
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Een echtgenoot staat goed, al is die man verzonnen,
een hardop 'nee' maakt dat je vriendje harder loopt.
Trok hij je haren uit? Je hebt alweer gewonnen,
zet hem maar onder druk, totdat hij vrede koopt.
Hij koopt je kus en hoopt op verdergaande liefde?
doe dan alsof het feest van Isis kuisheid eist.
Iole,je slavin, roept: 'Tot april!', Amycle:
'Z'is jarig midden mei!', dit alles met gekrijs.
Hij knielt al voor je. Ga aan je bureau~e zitten
en schrijf wat op. Als hij nu beeft, dan heb je hem!
Zorg dat je hals en wang altijd een merk bezitten,
waardoor hij denkt dat je onlangs gebeten bent.
Kies niet Medea's rol, haar leven werd een schande,
zodra ze smeekte om een bee~e medelij;
kies eerder Thaïs uit het blijspel van Menander,
het komisch hoer~e goed in Getenpesterij.
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Et simulare virum pretium facit: utere causis!
~faior
~t{aior dilata noete
nacte reeurret
reCuffet amor.
Si tibi forte COffias
comas vexaverit, utilis ira:
Post modo mercata pace premendus erit.
Oenique
Denique ubi amplexu Venerem promiseris empto,
F ac simules
simulcs puras Isidis esse dies.
Fac
Ingerat
lngerat Aprilis lole tihi,
tibi, tundat Amycle
;\[atalem
ldibus esse tuum.
N atalem Mais Idibus
Supplex iUe sedet - posita tu scribe
seribc cathedra
Quidlibet: has artis si pavet ille,
iUe, tenes!
tenes'
Semper hahe
habc morsus circa tua (olla
calla recentis,
Litihus alternis quos putel
putet esse datos.
Nee te Mcdcac
Medeae dclectent
deleetent probra sequaris
sequacis
(Nempc tulit fastus ausa rogare
(Nempe
rogarc prior),
Sed potius mundi Thais pretiosa lVlenandri,
~lenandri,
Cum fcrit
ferit astutos comica moecha Getas.

164

45

50

55

60

45

Doe wat je vriend verwacht: gaat hij een lied inzetten,
zorg dat je hem hardop met lallen ondersteunt.
Laat je portier vooral op volle beurzen letten,
en anders snurkt hij maar, tegen de deur geleund.
En wees niet preuts wanneer een zeeman je wil prangen,
of een gewoon soldaat, voor liefde ongeschikt,
of ook een slaaf waaraan het prijskaar~e bleef hangen,
en die bij 't hupsen op de markt zich heeft verzwikt.
Kijk naar het geld, niet naar de handen die je vrijden,
je luistert naar een vers, wat heb je? Louter taal.
Geeft iemand poëzie en geen geweven zijde,
nou ja, zijn lier klinkt stom, het blijft dan maar verbaal.
Zolang je fris bent met geen spoor van rimpellijnen,
Geniet, want morgen roomt je rode lippen af.
Ik heb 't rosarium van Paestum zelfs zien kwijnen,
gekookt door zon en door de wind zo droog als kaf.

In mores te verte viri: si cantica iactat.
I comes ct voces ebria iunge tuas.
Ianitor ad dantes vigilet: si pulset inanis,

Surdus in obductam somniet usque seram.
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Nee tibi displiceat miles non Cactus amori,
Nauta nee attrita si ferat acra manu,
Aut quorum titulus per barbara colla pcpcndit,
Cretati medio cum salverc fora.
Aurum spectato, non quae manus affe rat aurum!
Versibus auditis quid nisi verba feres:
Qui versus, Coae dederit nee munera vestis,
Istius tihi sit surda sine arte lyra.
Dum vernat sanguis, dum rugis integer anous,
Utere, oe quid (ras libet ab on' dies.
Vidi ego odorati victura rosaria Paesti
Sub matutino cocta iacere Notu.
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Aanvaard, godin Venus, als dank een blanke doffer,
waarvan de rode keel bloed op uw altaar spuit.'
Acanthis dacht: zij had mijn schat in 't hart getroffen,
maar ik zag haar skelet al scheem'ren door haar huid,
65

70

ik heb het zelf gezien hoe hevig zij moest hoesten,
hoe bloedig speeksel uit haar holle kiezen spuit,
hoe zij haar vieze geest op vaders vod uitproestte;
het wrakke schuurDe schudt van kou, de haard is uit.
Op haar begrafenis als gift slechts de vergane
band voor het schaarse haar en haar verbleekte muts;
haar hond volgt, steeds gespitst op steelse liefdes tranen,
wanneer ik met mijn duim de grendel openpruts.

Je graf moet een amfoor, de hals gebroken, tooien,
een geitenvijgenboom groeit daar dan tegenaan;
75 laat ieder die verliefd is scherpe stenen gooien,
met nog wat welgemeend gevloek er achteraan.

Sed cape torquatae, Venus 0 regina, columbae
Ob meritum ante tuos guttura secta
seeta focos.'
His animum nostrae dum versat Acanthis amicae,
Per tenuem ossa a me sunt numerata cutem.
65

70

75

Vidi ego rugoso tussim concrcscen~ collo,
Sputaque per dentis irc Cfuenta cavos,
Atque
Atgue animam in tcgetes putrem exspirare paternas:
Horruit algenti perguIa curva foco.
Exsequiae fucrint rari furtiva capilli
Vincula et immundo pallida mitra situ,
Et canis, in nos tros nimis experrecta dolores,
Cum fàllenda meo pollice clatra forent.
Sit tumulus lenae curta vetus amphora collo:
Crgeat hunc supra vis, caprifice, tua.
Quisquis amas, scabris hoc bust urn caedite saxis,
!vlixtaque cum saxis addite verba mala!
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Het gif van Venus
El. 9
Alexander Smarius
(Vertaling Jan Pieter Guépin)
Geef je je, jongen, zo aan lusteloosheid over,
en smacht je vruchteloos op 't ongedeelde bed,
omdat een vrouw je vals terzijde heeft geschoven,
'niets is het leven waard, niets echt', zo zie je het?
5

lO

15

Dit echter is de les en 's levens samenvatting:
het leert ons het verlies van alles wat je hebt;
't verdriet dat liefde baart is volgens mijn opvatting
de gave van de jeugd, was 'k daar nog mee behept!
Omdat ik ouder word heb 'k afgeleerd te lijden,
mijn wilde liefdes brand is langzaam uitgeblust.
Eens was Hij minder slecht, in meer naïeve tijden,
'k was zeven toen ik 't eerst een meisje heb gekust.
Ik weet nog hoe mijn hart mij helemaal verhitte,
omdat ze blij was dat ik haar zo aardig vond.
Het was een spelletje om hand in hand te zitten,
de Jongen zelf sprong toen nog tussen ons in 't rond.

VENERIS VENENUI\I
Sic te dcsidiac lugendo tradis ineptae,
o puer, ct vaeuo languida membra toro:
Num pcriura tuos mulier fàstidit amores,
Qua sine, quod vivas, nil superesse putas?
5

10

Principium tarnen hoc vitae. I\;on vixeris ullus
Si non quicquid habcs perdere vita docet.
At quem gignit amor, dolor est dos summa iuventae A posscm lacrimas participare tuas.
Nam tantum scntire maIum nos dedoeet actas:
Elferus obtundit qucm semel ussit amor.
Olim non nocuit. Vix aevi septimus annus
Actus erat, cum me prima pueUa capit.
Quam bene cor totos memini micuisse per artus!
Nee nolcns ilnimum scnsit amica meum.

15 Ludus cfat iunxisse manus curarnquc fatcri,
Inter nos teneros lusit ct ipse Puer.
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Wat een geluksgevoel! Dat waren Gouden Tijden!
Toen wist ik hoe het zat, verliefdheid was nog schoon.
De dagen leken ons onmerkbaar te verglijden,
en beiderlei gevoel was voor ons zelf gewoon,
toen was ons nog genoeg een tedere omhelzing,
we kenden nog alleen een kusje op de wang.
Tot de Godin vanuit haar vieze schuilhoek opspringt,
Venus, die oorlog voert met ongekende drang;

25

30

ze wist Cupido's pijl met nieuw vergif te smeren,
met het gevolg dat nu de liefde samengaat
met haat. Zo dort Venus arglistig die haar eren,
ik word lichtzinnig nu de zin mij tegenstaat.
Dit is Venus, op die manier maakt zij volwassen,
dus geef je desondanks maar over, kind, gedwee.
Vooruit dan, laat je traan zo van je wangen wassen,
zo, denk ik, vloeit een deel weg van je ziel ermee.
Straks is er maar één smart; dat het aan smart je schort;
dat is de laatste grond waarom ik tranen stort.
o nos [eli
CTS! 0
feliccs!

actas aurea nobis!

Is docuit vera guid sit amare fide.
20

Tune sol candidior, tune tempus lentius
lcntius ibat,
Tune
amnt fuit;
ruit;
T uuc simplex quicquid sensimus DrnIle
'rune
Tune tener amplcxus
amplexus rudibus suffecit in ulnis,
Oscula tunc
tune solis nota fuere genis.
Doner ah
ab ignotis dca prodiit Îsta
ista latcbris
latebris
Quac moveat saCVQ
saeVQ bella
beHa furore Venus:

2,)
25 1mbuit
lmhuit illa navo puerilia tcIa
tela "eneno,
veneno,
Ut nos hinc odio mixtus adurat amor.
Sic Venus ancipitcs siccat vcsana
vesana medullas,
Cogimur et vacuis sensibus
scnsibus esse leves.
!cvcs.

30

Haec
Haee Venus est, hoc te iam numine reddet adultum,
Huic, liect
lieet invitus, te quoque subde, puer.
pucr.
Verum age, dum
dUID liritum
licitum est, lacrimis
laerimis exstingue calores:
Sic,
Sir, puto, pars animae defluet eeee tuae.
tuac.
~Iox
~Iox dolor

unus erit:
ent: vix iam scntirc
sentire dolorem.
Hor
Hoc superest lacrimis ultima causa meis.
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Jaloerse vrouw
Thalia Ravikovit~ *
(Vertaling Shulamith Bamberger
en Jas Versteegen)
De groeven glommen in haar blanke hals,
Haar vreugde stierf door jaloezie en woede.
Onkruid vond zij de bloemen in haar tuin
En elk gezang klonk als een vloek zo vals.
Met ogen vol van achterdocht en haat
Doorwaakte zij, steen op haar hart, de nachten.
En Sara zei: 0 Abraham, ik wil
Dat Hagar met haar zoon mijn huis verlaat.
Hij die de zoon van onze dienstmaagd is
Zal niet, zoals mijn zoon, ons goed beërven.
Zend heen die twee, woestijn en leegte in.
En wie die dag ontdaan was, zou hij Sara
Haar bittere angsten voor de voeten werpen?
i'lll'll~ lii?(~f ~l~~l C'~'")O
n?(f~ i'lJ;lI;1J?~

1i'1;11 nl;(~i?J;l
1i'~'~ 'OJ?~f n~~~ ?i\1f~ ?~
.n??~ tUO'Jf ;;t'~ll;(f ,'tU ?f

C1!l~~ i'lf71 n11~ i'lJ;l~~
.nl;(~i!I1 '0/09 liin1?1 ;;t'~'11
C;;tifl5 :niÏf i? niJ?l;( \1D~(

.i'lp li151 'l;;t lil5
'O~ '~f

'D'~J;l tU"1~

cv tU'J'~ 1'17
nJ?~;;t 1~ C~

c'~tfiiJ

lil5 'fl~'z '~~rJ;l n,?tP
nJ?iJ"1{1 ci'~ i::l nf(To/ 'J;l~

* Thalia Ravikovitsj (1936) is een van de meest geliifde en vooraanstaande dichters van Israifl.
Ze schre~(, naast korte verhalen, een tiental bundels en vertaalde Yeats en Eliot. Bovenstaand
gedicht komt uit haar bundel Een half uur voor de moesson (1998).
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Met brood en water, in de ochtendstond,
Vertrokken zij, de moeder en de zoon.
Sindsdien woedt er een oorlog in de stad,
Jong staat op tegen oud, oud tegen jong.
En moeder Sara zwaait de scepter, zwijgend.
Die helder-kalme ochtend in de zomer
Trok Ismaël, rossig en rijzig, heen,
Een woesteling met ongehoorde kracht.
Maar wie zal nu voortaan mijn zoon beschermen,
Mijn kindje Isaäk, nog zo klein en teer?
Als altijd kneedt de oude vrouw het deeg
En dan opeens barst zij in tranen uit.
Negentig is zij, en dat tekent haar:
Haar haren grijs, haar handen slap en week.
Wie zal haar kind, haar kleine zoon, beschermen
Wanneer haar laatste uur gekomen is?
Haar Isaäk, wees geworden, hoe leeft hij
Wanneer Hagar tot volle wasdom komt
Zoals de gave vruchten in de boomgaard,
Met Ismaël gedurig aan haar zij,
Mijn Abraham, mijn lief?

"ON i11J7o/ K';:J P~f? i'T1:
.C~~'11 nil1l?'1 IJUl!?o/ 111)~7~
.IJ?'I;) i'Tf UJ;l~ 1J'!Jj nllo/ c'lIo/!;"\
.C~1:ij 1rtJ71J1 11JWij 1'~7;:J
It;l~ij i'T~f 7111~jJ: '0
c'O?il1 n'~7 i'TJ?i' l1'~~~f
cin:ij PIJr. 7l! i1;ï;T' i101
nJjlieij 1~1J I'~
11!l9~~ '"1~:P

7KI1J?o/~ i'Tl?lI)

i1l?ijij

Cll K1i1ij 1~:l~1
Ctl 1rtJil
1'lIlJ 711 nioIJ70 17ïIJ K? 11;101
1'lI~ 1: 1i:lf ij) 1i:lf i1fO 1'lI~
1'~1J

C~!pij nijtl~ i'T~11

·i1lÎf' mPI:! nlliiu rtJl':l
,n~ij 1~':;,~ K1i1iJ l'~~~
nl!ll?l '~iOïl:l 7Kl1l?tp; 1?1J
ni1i:li' 1''11:1 C11;1 Kl~
i'1J~' '~f 71111 iJ: '0 11:1
Y"Kl? 1!?~iJ '~f 7l!

.ClJl11:1 '~1i1!!

17°

jozefin
Jozef
in de put
Pia Tafdrup
T qfdrup *
(Vertaling Andrea VoigV
Wie zal er luisteren, wie zal er oordelen?
Vader, u zond mij naar Sichem,
maar mijn broeders waren al opgebroken,
ik vond ze uiteindelijk op een veld in Dotan.
Ik liep wat ik kon om mijn vader bescheid te brengen
tot ik mijn broeders zag, die weidden,
mijn zon, mijn maan, mijn elf sterren,
ik ging als planeet met gestage vaart tussen jullie in.
Waarom misgunden jullie mij mijn baan?
Waarom bespotten jullie mij om mijn dromen,
die immers tot mij kwamen zonder dat ik had geroepen,
toen we samen schoven gebonden of vee gehoed hadden.

JJosef
osef i cisternen
Hvem skaI hore, hvem skaI domme?
Far, du sendte mig til Sikcm,
brodre var draget derfra,
men mine hrodre
randt dem omsider pa en mark i Dotan.
Dotan .
jeg fandt
.leg
tilbage,
Jeg lob
I"b og lob for at bringe bud tilbagc,
kv<eget,
indtil jeg sa mine brodre, der vogtede kV(egct,
s~erner,
min sol, min mane, mine cllcve stjerner,
jeg
jcg var en planet pa bcstandig fart imellem
imcllem jer.

Hvorfor misundte I min bane:
banc?
Hvorfor hanede
hanecle I mig for mine dmmme,
dromme,
de kom
jo til mig, uden at
jcg havdc kaldt,
komjo
atjcg
kv:eget sammen
sammen..
nar vi havde bundet neg eller vog!et kv"'get

.." Ha
Pia Tafdrup
rifdrup (I952).
(I95z). Deense dichteres die sinds haar debuut in 1981 negen bundels publiceerde.
In 1998 kreeg zij de Literatuurprijs van de Noordse Raad voor haar oeuvre.
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Heel rustig is het hier, de warmte neemt toe, de stenen zijn heet,
de geur van mijn eigen van zon verstoken huid omringt mij,
jullie smeedden een aanslag om mij te doden, maar kwamen door
Rubens woorden
op andere gedachten, mijn pronkgewaad, dat ik van mijn vader
kreeg, namen jullie af.
Het vee stond te kijken toen jullie midden op het veld naar elkaar
nepen,
mij bij mijn kleren pakten en het gewaad van mij afrukten, om te
kunnen zeggen
dat ik door wilde dieren verslonden was, jullie lieten mij neer
maar er is geen water op de bodem van deze put.
Wilden jullie, mijn oudere broeders, mij levend in het graf gooien,
toen jullie mijn gewaad afrukten en mij bonden als een schoof?
Ik hoorde jullie nog lang, onderscheidde vaag een aantal van jullie
stemmen
tussen de cicaden, terwijl jullie aten in de schaduw van de boom.
Vader, in mijn droom boog uw schoof voor de mijne toen we ze
bonden,
moeder, de uwe eveneens, wat weet u nu van mij, wat vreest u?
Al mijn broeders, wier schoven in dezelfde droom neerbogen,
waar gingen jullie heen toen jullie opbraken na de maaltijd op het
veld.
Helt tyst er her, varmen tager til, stenene sveder,
lugten af min egen solfremmede hud omringer mig,
dnebe mig, men kom ved Rubens ord
I lagde rad op om at driebe
faet af min far.
pa andre tanker, min ",rmekjortel tog I, dén jeg havde raet
udc pa marken rabte hojt til hinanden,
Kv",get
K
v"'get sa pa os, da I midt ude
kl",der og rev kjortlen af mig, for at kunne sige
greb fat i mine kJ",der
hejscdc mig herned,
jeg var blevet ",dt af vilde dyr, I hejsede
men der er ikke vand pa bunden af denne cisterne.
",ldre bf0dre,
Ville I, mine ",Idre
brodre, kaste mig levende i graven,
da I rev kjortlen af mig og bandt mig som et neg?
Jeg horte jer l"'nge,
I"'nge, skelnede svagt mellem eikader
cikader
enkelte afjeres
af jeres stemmer, mens I holdt maltid i skyggen
skyggcn af Ineet.
tr",et.
Far, i drommen b0jede dit neg sig for mit, da vi bandt dem,
ligesa, hvad ved I om mig nu, hvad frygter I?
mor, dit gjorde ligesä,
Br0drc,
dnJffi h0jede
Brodre, alle I, hvis neg i samme drom
bojede sig,
hvor tog
brod op cf
ter mi'tltidet
maltidet pa
tag I hen, da I siden
sidcn bmd
eftcr
pä marken.
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Is dit de ingang tot het dodenrijk? Het is hier oorverdovend stil,
ik word bedekt door het zonlicht, krijtwit verblindend, de zon staat
in het zenit,
mijn lippen hebben steeds meer moeite de woorden te vormen,
vader, u houdt van mij, en daarom haten mijn broeders mij.
Ik ben alleen in mijn lichaam, zie mijn eigen schaduw niet,
de vliegen kleven in mijn nek en op mijn armen, ik kleef
als hars en dadels, ik verlang naar een slok water en de wind
waar ik tegenin liep, toen ik uit het dal van Hebron weggestuurd
werd.
Broeders, jullie legden de deksel niet terug op de put,
wilden jullie mij verbergen of mij als vijand verdrinken?
Kunnen mijn kreten tegen deze afbrokkelende muren opklimmen,
een moeizame trektocht, kunnen ze uit deze diepte komen?
Mijn polsslag weerkaatst in deze cirkel van rotsige stenen,
moet ik eerst deze muren bevuilen van angst,
word ik naakt gevangen in mijn dromerij,
geliefd ben ik niet bij mijn eigen broeders.

Er dctte indgangen til dodsriget? Her cr rungcnde stille,
jeg da'kkes af sollys, benhvidt og bl<:Endende, solen er i zenit,
hebemc har stadig sVa'rere ved at forme ordene,
far, du elskcr mig, og over det b;:erer mine broelre nag.

Jeg cr alene i min krop, ser ikke min egen skygge,
f1uerne klistrer til min nakke og mine arme, jeg er kla'brig
som harpiks og dadler, jeg hEnges efter en drik vand og vinden,
jeg lob imod, da jeg bIe\' sendt bort fra Hebrons Dal.
Brodre, I Iagde ikke d",kslet tilbage over cisternen,
"ille I skjule mig elkr drukne mig som fjende?
Kan mine rilb klatre op ad disse smuldrende mure,
en sl",bsom vandring, kan de nä bort [ra dette dyb:
Min puls giver genlyd mellem denne kreds af klippesten,
skaI jeg skide disse v<egge til af angst forinden,
skaI jeg fanges nogen i mit eget drommespind,
f'l..kct er jeg ikke af mine egne bnlclre.
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Straks wordt het nacht hier op de bodem van de put,
daarna wordt het dag, is de put oud en gebarsten,
kan de afgrond opengaan, kan water binnendringen,
zal het plotseling hevig gaan regenen?
Of zullen de vogels in deze schacht naar mij duiken,
zullen ze klapwiekend hun klauwen diep in mijn vlees slaan,
zal een snavel het zout uit mijn ingewanden bikken
en mijn bloed als dorstlessende regen drinken?
Als het wonderlijke gebeurt, als de dauw komt,
zal ik elke druppel van deze stenen likken, hun geur inademen
als nardus en kassia, als amandelbloesem en aloë,
broeders, ik heb jullie gesmeekt, maar jullie wilden niet luisteren.
Ben ik een dier dat geslacht is, een offer op weg naar het altaar
of is het de ochtendzon die stroomt? Kwamen mijn woorden
toch nog ver boven de bovenste rand stenen uit,
heeft iemand mijn schreeuwen gehoord, of waren het mijn
gebeden?

Det vil blive
blivc nat herncde
hernede pa hunden
bunden afbr0ndcn,
af bmnden,
og det vil hlive
blivc dag, er
cr cisternen gammel og sprukken,
kan afgrunden
a(grunden äbne sig og vand tr<enge
tr(;Enge ind,
vil regnen falde
f'.Ide pludseligt og voldsomt?

ter mig i denne skakt,
Eller skaI fuglene
fuglcnc dykke cf
efter
vingerne og sla kl0erne dybt i mit k0d,
kod,
skaI de baske med vingcrne
n:eb hakke saltet frem af mine indvolde
skaI et n",b
og drikke af mit
mil blad
blod som l",skende
hcskendc regn?
H\ls
indtndfer, hvis duggen falder,
Rvis det vldunderlige
vidunderlige indtneffer,
vil jeg s!ikke
indilnde deres lugt
slikke disse sten for hver
hvcr en drabe,
drilbe, indande
som nardus og kassia, som mandelblomst og aloe,
bf0dre,
bmdre,jeg
jeg b0nfaldt
b0nfaldtjer,
jer, men I ville
villc ikke hore.
h0Ce.
Er jog
jeg ct
et slagtet dyr, et offer
oflèr pa vej til alteret
eller er
cr det morgensolen, der flyder? Naede mine ord
alligevel hojt
hejt op over den overste br;emme
br<emme af sten,
horte nogen mine skrig, eUer
elier var det mine honner?
benner?
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Zou het verre gemompel van buiten of van binnen komen,
vang ik vreemde stemmen op, of ben ik het zelf
die roept, roept mijn oor,
OOf, of hoort mijn mond,
zoek ik, of word ik gevonden?
Verdrink ik in mijn eigen hese kreten,
vullen zij de bron waarin ze weerkaatsen,
zal ik door toevallige passanten opgehesen worden,
of ontwaar ik het laatste gefluister uit mijn eigen keel.
Dit is niet de dood, jullie wilden verwant bloed niet vergieten,
dit is het lijden, de uiterste beproeving, waarbij ik helder
en gehaat getuigen zal van mijn eigen vernedering,
maar ik heb mijn geboorte niet verkozen, en de dromen kwamen
vanzelf.

Kommer den fjerne
fjcrnc mumlcn
mumlen mOIl
mon udefi'a
uclefra elle[
dler indefra,
indcfra,
opfanger jeg frcmmede
fremmedc roster, elier
eller er
cr del
det mig,
der kalder, kalder orel,
aret, elier
dier horer
h01rer munden,
s0ger jeg, eller findes
lindes jeg?
Drukner
Orukner jeg i mine egne ha:se
ha'se rah,
rab,

cr det dem, der fylder bf0nden og giver
er
gi\'er genlyd,
gmlyd,
ska! jeg hentes
skaI
hent"s op af tl,rbircjsende,
forbirejsende, der tilf<ddigt
tiUa,!c1igt kommer forbi,
torbi,
elIer cr
er det en sidste hvisken
hvÎsken Era
fra min egen
cgen strube, jeg aner.
cIIer
Dctte cr
er ikke doden,
d"den, I vjlle
ville ikke udgyde
uclgyde s!a:gtens
sliegtens blod,
Dette
det er lidelsen, den yderste
ydcrste provclse,
prm/clse, hvor jcg
jeg klarsynct
og [orhadt
forhadt skaI v<'ere
\,(CfC vidnr
vidnc til min egen ydmygelse,
ydmygclse,
men jeg valgte
valgtc ikke min fodsel,
fod5el, og drommene
drommcIlc kom af sig selv.
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Vader, kent u het verschil tussen het bloed van een dier en dat van
mij?
Kom ik eerder terug dan mijn bebloede, verscheurde gewaad?
Dat verontrust mij nog het meest, dat u zult rouwen
en mijn dood zult vrezen - nog heeft de dood mij niet aangeraakt.
Wat komt er uit mijn mond, word ik gewurgd,
aflosgesneden van mijzelf? Hoor ik mijn eigen stem,
of echt die van anderen, zal ik over de rand van de put komen,
voor mijn laatste krachten zijn weggeëbd?
Nee, niet het regenwater vult de diepte van de put, ma;u de hoop
op wederopstanding; ik word wakker door de stemmen van een
hele karavaan,
de vervaarlijk zware stap van kamelen, ik word opgehesen, ik word
opgehaald
door trekkende kooplieden, weg uit dit gevang, weg uit de droogste
schoot der aarde.

Far, kan du skelne ct dyrs bind fra mit?
Kommer jeg fOf min blodige, sonclerrevne kjortel?
Det er det, der bekymrer mig mest af alt, dcttc at du skaI s0rge
og frygte mig dod - rndnu bar doden ikke mrt mig.
Hvad er det, der kommer ud af munden,
kv;rlcs jeg, eller sk;rres jeg fri af mig sel,,'
Horer jeg min egen stemrne, dIer cr det virkclig andrcs,
,11 jcg na op over cisternens kant, liJr de sidste kr;rfter er v;rk?
Nej, det er ikke regnvandet, der fylder brondens dyb,
men gcnopstandelseshähet; jcg vagncr vcd stemmer [ra en hel karavane,
kamder, gungrende tunge skridt, jeg 10ftes, jeg hentes
af rejsende k"bm;rnd, op fra delte faongscl, ud af jordens tmreste sk"d.
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Zojuist verschenen!
De eerste keer: dat is in de volksmond de
uitdrukking voor de inwijding in de liefde. Wie het voor de eerste keer gedaan
f 39,00 /336
heeft is een ander mens geworden. Hij is
f 39,00 /336
iets kwijtgeraakt waarvan hij pas door
het te verliezen wist dat hij het bezat én
hij is een ervaring rijker waarvan hij
meestal nog niet goed weet wat hij ermee aan moet. Met zo'n verwarrende
inwijding kan het lezen van een gedicht
goed vergeleken worden. Goede gedichten zijn ervaringen, inwijdingen en na de
f
eerste keer is men niet meer dezelfde als
daarvoor.
f 39,00 /336 pagina's
Over zulke gedichten en ervaringen
gaat het in de essaybundel De eerste keer
van Guus Middag. In een kraakheldere stijl, op aanschouwelijke en
nuchtere wijze één met gevoel voor humor schrijft Middag over gedichten van Brodsky, Larkin, Shakespeare, Emmens, Van Geel, Vestdijk, Faverey, Obe Postma of de Surinaamse dichter Bhai. Hij behandelt de poëzie in het levendige kader waarin ze voor hemzelf fungeert:
te midden van popmuziek, kinderliedjes, reclameteksten, beeldende
kunst, tv, radio, actualiteit, sport en krant. Hij loopt om de gedichten
heen, bekijkt ze van alle kanten, stelt zich vragen die vanzelf weer
nieuwe vragen oproepen . Middag gelooft niet in sluitende lezingen of
definitieve interpretaties. De wonderlijke sensatie van het lezen van
een goed gedicht valt nooit helemaal te verklaren, zo blijkt uit deze
stukken. Iedere herlezing is weer de eerste keer.
Guus Middag (1959) is essayist, vertaler en editeur. Daarnaast schrijft
hij over poëzie in N R C Handelsblad.
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Voorwoord
Dit is het tachtigste nummer van De Tweede Ronde, en bij wijze van
verrassing voor de lezer wordt bij dit vierde Lustrumnummer een CD
geleverd, met door Dirk Polak en zijn muzikanten doorvoeld op
muziek gezette, vertaalde Russische gedichten die eerder in ons blad
hebben gestaan. Wij zijn tot deze geste in staat gesteld door Theo van
Gogh, die de CD heeft geproduceerd en ons de benodigde exemplaren genereus heeft afgestaan. De meeste gedichten op de CD zijn vertaald door Margriet Berg en Marja Wiebes, een enkele door Karel
van het Reve's Leidse slavistenclub en één, een Majakovski-fragment,
door onze betreurde mederedacteur Marko Fondse. Hem eren wij
een laatste maal met de publicatie van nagelaten werk, in een speciale
rubriek waarmee dit nummer opent, en waarin behalve een autobiografisch verslag en een briefwisseling drie vertalingen en elf eigen
gedichten zijn opgenomen.
Dit themavrije Lustrumnummer is extra rijk voorzien. Er is
Nederlands proza van Frans Pointl, Grazyna Przybyl en Sana Valiulina,
Nederlandse poëZie van een tiental vaste medewerkers, van wie wij Bernd
Bevers, Liesbeth Lagemaat en L.F. Rosen, elk vertegenwoordigd met
een extra ruime selectie, speciaal aanbevelen. Hero Hokwerda,
bekend van zijn vertalingen uit het Grieks, debuteert in deze rubriek,
net als Patty Scholten, die als vanouds ook goed vertegenwoordigd is
in Light Verse;Jos Versteegen publiceert het begin van een vertelling in
verzen. In Light Verse signaleren we speciaal een nieuwe aflevering van
Erik Coenens 'Antropiade', waarin esprit gepaard gaat met benijdenswaardige eruditie. In Tekeningen Henri Plaat, die ook de CD-hoes ontwierp, en in Essay L. H. Wiener, met twee onverwacht polemische bijdragen.
Vertaald proza bevat werk van in Nederland weinig bekende auteurs:
van de Puertoricaanse López Nieves, de Waal Joseph Orban, de
Griekse Vamvounaki en de Rus Zosjtsjenko; daarbij nog Hermann
Ungar, die in Nederland weinig is vertaald, en Tacitus met een fraai
fragment uit Germania in een nieuwe vertaling. In Vertaalde poëzie, zoals
elke zomer, veel Russen: Achmatova, Boenin, Chodasevitsj, Kreps,
Lermontov en Mandeistam. Daarnaast oude en moderne klassieken
als Auden, Enzensberger, Petrarca en Theocritus. Tot slot een leestip:
in vier bijdragen wordt Nederland in dit nummer belicht door een
auteur van buitenaf, door Brockway, Kreps, Pinterié en Valiulina.
Redactie

Hommage aan
Marko Fondse

Krullen uit de werkplaats*
Marko Fondse
Het is niet mijn gewoonte om een internationaal gehoor toe te
spreken op schrijverscongressen. Hoewel literatuur mijn bestaansreden is, beschouw ik mezelf nauwelijks als een schrijver. Ik heb
maar één dichtbundel gepubliceerd en schrijf wel eens beschouwend proza. Voor het overige ben ik voornamelijk een tweedehands schrijver, een vertaler namelijk. Dat ik hier niettemin sta om
u toe te spreken heeft alles te maken met onze plaats van samenkomst, deze stad Belgrado, die een belangrijke rol heeft gespeeld in
mijn leven. Ik ben hier eigenlijk om een persoonlijk jubileum te
VIeren.
In 1957, dus precies dertig jaar geleden, deed het leven mij hier
aanspoelen op de oever waar de wateren van Donau en Sava
samenvloeien. Wat ik hier te zoeken had wist ik eigenlijk niet zo
goed. Personen die ergens aanspoelen hebben meestal schipbreuk
geleden of zijn anderszins op drift geraakt. De waarheid gebiedt
me overigens te bekennen dat ik gewoon per trein arriveerde.
Maar áls ik al iets zocht, dan was dat nogal onbewust, stuurloos in
zekere zin. In ieder geval was het niet literatuur wat ik zocht. En

toch was dat hetgeen ik uiteindelijk vond, en meer dan literatuur:
een culture hero, het thema van deze bijeenkomst. Toch zal ik het
grotendeels met u hebben over muziek.
Mijn onbewuste queeste naar mijn culture hero begon, zoals alles
in mijn leven, met muziek. Dat was in 1953, het jaar dat ik stemgerechtigd burger van het Koninkrijk der Nederlanden werd. In dat
jaar maakte het Nationaal Joegoslavisch Danstheater een tournee
door Nederland. Ik bezocht een van de voorstellingen en beleefde
een culture shock. In een paar uur tijd vond ik waar ik altijd met hart
en ziel naar gehaakt had: een levende volksmuziek in onbedorven
staat, zoals het zich liet aanzien. De leden van dat zang- en dansensemble waren mooie mensen. Ze leken me trots en zelfbewust,
wat zich vooral uitte in de afwezigheid van manier~es en behaagzucht. Die mensen waren dragers van iets dat op zijn beurt hén

* Lezing uitgejproken tijdens de Vierentwintigste Internationale Oktoberbijeenkomst van Schrijvers
in Belgrado van 18 tot 24 oktober 1987- Het slot van het manuscript ontbreekt.
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weer droeg. In een paar uur tijd veranderde mijn wereldbeeld. Het
volk als drager van die muziek werd een van mijn culture heroes.
Dagenlang reisde ik het ensemble achterna en toen ze eenmaal
vertrokken waren bleef ik achter met een grote leegte, of beter
gezegd een volheid van gevoelens waar ik geen weg mee wist. Een
tijdlang was ik niet meer in staat om naar 'cultuurmuziek' te luisteren. De grote klassieken leken me opeens steriel en gekunsteld. Dat
was natuurlijk van voorbijgaande aard.
Hoe kon die ervaring met volksmuziek zo'n bijna verpletterende
indruk op mij maken? Ik denk dat de verklaring grotendeels in dat
volks- zit. Het is een woord waaraan, zeker in West-Europa, een
luch~e zit, om niet te zeggen dat het regelrecht stinkt. In ieder
luchtje
geval roept het voor mij een heel conglomeraat van verstoorde
relaties op, waarop ik hier niet verder in zal gaan. Zoals ik hier sta
ben ik geen kind van het volk, maar van afkomst ben ik wel degelijk een volkskind. Mijn in 1888
r888 geboren vader was een landarbeider, die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar de stad was getrokken
in de hoop op een beter bestaan. Dat schijnt een tijdje goed te zijn
gegaan, tot de grote crisis en werkloosheid, gevolgd door de
Tweede Wereldoorlog. Ik ben opgegroeid in de misère van het stedelijke proletariërsbestaan.
proletariërs bestaan. In die zin tot het volk, tot het proletariaat dus, behoren, was vrijwel synoniem met ontrechting en vernedering. Ik heb daarvan mijn portie gehad, als iedereen die in die
situatie verkeerde en verkeert. Dat ik daar niet echt diep door ben
getekend dank ik waarschijnlijk enerzijds aan een zekere geborgenheid van een groot gezin, anderzijds vooral aan het feit dat ik, naar
me later werd verteld, een begaafd kind was in een voor het overige doorsnee milieu. Ik weet niet hoe het andere begaafde kinderen
in een soortgelijk milieu vergaat, maar in mijn geval leidde mijn
begaafdheid tot inkapseling, een mij afsluiten van de mij omringende wereld. Ik geloof niet dat ik die wereld als regelrecht vijandig onderging, het was tenslotte de enige wereld die ik had en die
had me weinig te bieden. Ik ging zoveel mogelijk mijn eigen gang,
zonder anderen voor de voeten te lopen. Dat had het voordeel dat
ik althans met rust gelaten werd. Mijn kinderwereld was gevuld
met de zorg voor dieren en planten. Op school was ik een totale
mislukkeling, totdat een slimme onderwijzer merkte dat ik me bij
de zanglessen voor de wereld openstelde. Op een dag hield hij me
tijdens het speelkwartier binnen en speelde met een collega een
vioolduet voor me. 'Vind je dat mooi?' vroeg hij me, waarschijnlijk
6

wat overbodig, want het moet me aan te zien geweest zijn dat hun
vioolspel net de eerste culture shock van mijn leven in me ontketend
had. 'Dat is muziek van mijnheer Mozart.' En of ik daar wel eens
van gehoord had. Nee, dat had ik niet. Maar Mozes op zijn berg
en Paulus op weg naar Damascus kunnen niet heviger aangegrepen zijn dan ik tijdens dat gemiste speelkwartier op een doodordinaire volksschool.
Thuis vertelde ik mijn moeder dat de meester muziek van mijnheer Mozart voor me gespeeld had op de viool. Zij reageerde heel
laconiek door me een radiogids in de handen te drukken en daarin
samen met haar te zoeken naar programma's met muziek van
mijnheer Mozart. Zo leerde ik het gebruik van een radio, een instrument dat ik grondig haatte om het stuitende lawaai dat het
voortbracht, omdat het meestal op de verkeerde soort zender stond
afgesteld. Vanaf dat moment hoorde ik tot de wereld met al haar
strijd. Gedekt door het onbeperkte gezag van mijn moeder in
huiselijke zaken oefende ik een ware terreur in de familiekring uit.
Er kon geen mijnheer Mozart op de radio zijn of ik beheerste het
huiselijke terrein. Negen jaar oud was ik een volleerde tiran, doorkneed in alle handgrepen en manieren om mijn zin door te drijven, hoewel voor het overige de behulpzaamheid en meegaandheid zelve. Mijnheert Mozart was mijn eerste culture hero. Van het
ene kwam het andere. Langs allerlei omwegen werd ik in de leer
gedaan bij een heuse muziekmeester. Ik leerde muziek lezen en
kreeg pianolessen. Iedere dag mocht ik een half uur bij mijn leraar
thuis oefenen. Met allerlei karwei~es verdiende ik een lor van een
viool bij elkaar, waarmee ik me, om de familie althans enigszins te
ontzien, op zolder terugtrok. Ik verslond boeken over muziekgeschiedenis en biografieën van grote componisten. Op school gingen mijn prestaties sprongsgewijs omhoog. De muziek had een zin
aan mijn leven gegeven. Met Mozart als uitgangspunt lagen de
andere culture heroes voor het grijpen. Als er ooit een culture vulture
was, dan was ik het. Buiten de muziek was er geen heil. Ik stelde
aan het leven geen verdere eisen. Ik begreep niet wat mijn medemensen eigenlijk van het leven wilden. Het hoogste wat het leven
te bieden had lag immers voor het oprapen. Ik begrijp het eerlijk
gezegd nog steeds niet.
Aan al die muzikale zaligheid kwam opeens een abrupt einde.
Vooral het laatste oorlogsjaar met zijn eindeloze hongersnood had
te veel van onze krachten geëist. Ook in het eerste vredesjaar was
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de voedselvoorziening slecht. Ik had een longziekte opgelopen en
dat gaf voor mijn ouders de doorslag: zij keerden terug naar het
boerenland, dat zij dertig jaar eerder hadden verlaten. Het was
voor mijn bestwil, jaja. Ik verzette me met hand en tand, maar vergeefs. Ik voelde me rampzalig. Alles waarvoor ik leefde werd me
met één klap ontnomen. Dertien jaar oud werd ik een balling in
eigen land. Ovidius kan zich in Tomi aan de Zwarte Zee niet ontheemder hebben gevoeld dan ik in de ongeveer honderd zielen tellende boerennegorij op een eiland in de zuidelijke wateren van
mijn vaderland. Maar Ovidius had althans nog zijn lier en kon zijn
tranen kwijt in zijn elegieën, terwijl ik beroofd was van mijn enige
communicatiemiddel, de muziek, die holde Kunst. Andermaal was
het de cultuur die me te hulp schoot, ditmaal de papieren wereld
van de literatuur en vooral - wie zal het verbazen - het meest
muzikale deel daarvan, de poëzie. Opnieuw begon het gulzige proces van toeëigening van eeuwen vastgelegde cultuur, eerst in de
eigen taal, weldra ook in andere. Dat gebeurde vrij systematisch. Ik
had een zekere belezenheid in muziekgeschiedenis en dan is het
maar een stapje om te ontdekken dat iedere tak van kunst ook zijn
geschiedenis heeft met vergelijkbare achtergronden en stijlperioden. Het kostte allemaal geen moeite, gegeven mijn onverzadelijke
honger. Maar al die zelfwerkzaamheid dwong me opnieuw in het
isolement. De literatuur opende weliswaar eindeloos veel nieuwe
werelden voor me, maar bleef toch een zeer eenzaam genot, hoezeer ook een genot. Literatuur en leven waren twee gescheiden
werelden, althans zeker voor een jongen in het diepst van de provincie. Wat de literatuur ook voor me betekend mag hebben, zij
was alles, behalve een communicatiemiddel.
Het was mijn ouders wel duidelijk dat er in mij geen gemotiveerde landarbeider school. Ik houd van de geur van de aarde en
mest stinkt niet, maar mijn roeping was op zijn minst zwak. Er
bleef mijn ouders niet veel anders over dan me naar de middelbare
school in de meest nabije provinciestad te sturen. De keus was niet
moeilijk. De stad had alleen maar het beste voor iemand van mijn
interesse, het ouderwetse degelijke Nederlandse gymnasium, dat ik
zes jaar later met vrucht verliet, zes talen en een grondkennis van
zes literaturen rijker. Ik was geen ambitieuze leerling, maar deed
mijn werk zonder morren, in de hoop dat ik daarna alsnog 'in de
muziek' mocht. 0, onvervulde hoop! De muziekstudie is een kostbare aangelegenheid. Er was geen geld en basta.
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Mijn examenresultaten gaven mij ruimschoots recht op een universitaire beurs. Maar uit wrok of muzikale frustratie maakte ik
daarvan geen gebruik. Jarenlang modderde ik maar wat aan als
corrector en provinciaal journalist: ik werkte voor de radio, als
fabrieksarbeider, als pennelikker op een verzekeringskantoor, waar
mijn levendige karakter voor meer vertier zorgde dan goed was
voor de werkzaamheid van mijn mede-employés, zodat ik met een
maand extra salaris weer snel op de keien stond. Zo leefde ik van
de hand in de tand, zonder enige toekomstvisie. Mijn toekomst was
de muziek geweest en die was nu mijn verleden.
Uiteindelijk besloot ik me toch maar in te schrijven voor de studie Franse taal en letteren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ik
studeerde op een bescheiden beurs en vulde mijn financiën aan
met onder andere het typen van manuscripten en dergelijke, op
een studenten-typebureau dat naar de weidse naam Pressa Trajectina luisterde. De studie boeide me maar matig. Het was voor het
grootste deel herkauwen van zaken die ik me op de een of andere
manier vroeger zelf al eigen gemaakt had. Tegen het eind van mijn
eerste studiejaar werd me een tikklus voorgelegd waar niemand op
de Pressa zich tegen opgewassen voelde. Opdrachtgever was een
wereldgeestelijke, een dominicaan als ik me wel herinner, die zich
als slavist had gespecialiseerd op een dialectologisch onderwerp.
Zijn opwindende thema was het dialect van de wonderschone stad
Dubrovnik en meer in het bijzonder de brandende kwestie of er in
dat dialect een cakavisch substraat aantoonbaar was.
Mijn dominicaan, een aardige, hypersanguinische man, moest
binnen enkele maanden promoveren op dat onderwerp en zijn
drukker, van een befaamd uitgevershuis overigens, kon het proefschrift niet binnen de overeengekomen termijn opleveren. Een
enkele blik op het manuscript maakte mij duidelijk waarom. De
datum voor de promotie stond onwrikbaar vast, het proefschrift
moest er binnen de maand zijn. De geestelijke heer kreeg in zoverre dispensatie dat hij als voorschot op de gedrukte tekst een voorlopige gestencilde uitgave aan de faculteit mocht voorleggen. Ik accepteerde dat werk, vierhonderd bladzijden abracadabra in zes
verschillende alfabetten. Ik had er nog aardigheid in ook en werkte
er dag en nacht aan. Behalve de kennis van het cyrillische alfabet
en een vorstelijk honorarium hield ik er nog wat anders aan over
ook.
Ik vertelde de dominicaan welke indruk dat Joegoslavische zang9

en danstheater vier jaar eerder op me had gemaakt en hoe het me
had gespeten dat ik de teksten van de liederen niet had kunnen
volgen. Hij was een praktische man. Of het dan niet in me opgekomen was om dan de taal van dat land te leren, vroeg hij me verbaasd. Simple comme bonjour, nietwaar? Hij gaf me een Servokroatisch leerboek in het Duits en beloofde me, als ik daar oren
naar had, te zullen voordragen voor een uitwisselingsbeurs tussen
de universiteiten van Belgrado en Utrecht, op voorwaarde dat ik
binnen twee weken mij de eerste tien hoofdstukken en een woordenlijst van vijfhonderd woorden eigen zou maken. Het was mijn
eer te na om dat niet te bolwerken en binnen de gestelde tijd legde
ik het tentamen af. Ik heb het aan de geestelijke stand te danken
(en aan de muziek) dat ik slavist ben geworden en niet, zoals wel
eens gefluisterd wordt, aan een politieke belangstelling. En dat van
die geestelijke stand bleek ook maar zeer relatief, want na het
behalen van zijn doctorstitel won, naar mij is verzekerd, de sanguinische natuur van mijn dominicaan het van zijn religieuze behoeften. Hij ontmoette een mooie en geestige vrouw, hing zijn wereldlijke pij aan de wilgen, trouwde en aanvaardde een professoraat in
het buitenland, en dat leek ook mij maar het beste wat hij had
kunnen doen.
Die uitwisselingsbeurs voor Belgrado was een soort reddingsboei
voor me. Ik hield niet erg van het academische milieu en was blij,
om een hele reeks redenen, dat ik er voor een tijd aan kon ontsnappen. De studie was maar een noodoplossing, ik wist gewoon
niet wat ik met mijn leven aan moest. Ik was en bleef een gefrustreerde muzikant. Mijn reis naar Belgrado was niets anders dan
een vluchtmechanisme. Het geestelijke klimaat van Utrecht behaagde me allerminst. Ik had die stad eigenlijk alleen maar gekozen omdat daar een paar oude schoolmakkers studeerden. Het
werkelijke culturele leven speelde zich af in de hoofdstad, in Amsterdam.
literair werd het culturele leven daar gedragen door de generatie die tijdens de oorlog volwassen was geworden en een radicale
breuk met de literatuur van voor de oorlog veroorzaakte. Het was
ze niet kwalijk te nemen. Van 1940 tot 1945 had het literaire leven
praktisch stilgelegen. Alleen wie met de Duitse bezetter heulde kon
publiceren en dat waren overwegend brekebenen. Maar ook de
illegale literatuur bracht nauwelijks iets van waarde voort. De
werkelijke kopstukken van de literatuur kwamen in het begin van
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de oorlog om, de overlevende kopstukken waren grotendeels over
hun hoogtepunt heen. Het land moest wederopgebouwd worden.
Het politieke klimaat stond voornamelijk in het teken van restauratie. Dezelfde machthebbers van voorheen hadden het weer voor
het zeggen. De Koude Oorlog woedde in alle hevigheid. OostEuropa was in de greep van het stalinisme. De rol van Duitsland,
Oostenrijk en Italië als centra van beschaving was al in de jaren
dertig uitgespeeld. Om aansluiting te vinden bij de nieuwe generatie was ik te jong. De oorlog had ik als kind beleefd. De bezetters
roofden het land leeg, maar dat maakte voor de onderste bevolkingslaag, waartoe mijn familie behoorde, niet veel uit. Wij waren
de armoede sinds jaar en dag gewend. Het betekende voornamelijk
dat zij die voor de oorlog aan de welvoorziene kant van de tafel
hadden gezeten, nu ook tot armoede vervielen. Een goed distributiesysteem zorgde er overigens voor dat de resterende misère redelijk rechtvaardig verdeeld werd. Klasse- en standsverschillen raakten min of meer op de achtergrond. Welgestelden bleken maar
armen met geld en met geld was maar weinig te beginnen. (Voor
mij lag de scheidslijn overigens niet bij rijk en arm, maar bij moeilijk te definiëren zaken als 'vatbaar voor schoonheid' of niet, al kon
ik me niet voorstellen dat je welgesteld was en toch niets gaf om
wat mooi is.) In die jaren ging het om het naakte bestaan.
Er leefde in vrij brede kringen een gevoel dat het na de oorlog
beter zou gaan. Dat de natie over de talrijke politieke en levensbeschouwelijke scheidslijnen heen zou groeien na de gezamenlijk
doorstane beproevingen. Dat zou dus anders uitpakken.
De eerste 'frisse wind', zoals dat heet, kwam een aantal jaren na
de oorlog uit de schilderkunstige en literaire hoek. Die jonge generatie stuitte aanvankelijk op de nodige weerstand, maar had het
pleit vrij snel gewonnen. Ik nam van dat alles gretig kennis, maar
toch een bee~e
beetje 'olympisch', alsof het me niet rechtstreeks aanging.
De gevoerde polemieken leken me vaak onnodig barbaars.
Mijn benadering van 'cultuur' was volkomen anders geweest. Ik
was de eerste in mijn omgeving die aan de hogere uitingen van de
mensheid had mogen ruiken en was bedwelmd door alles wat voor
'schoonheid' door mocht gaan, de schoonheid die volgens de
grootste dichter van die jonge generatie 'haar gezicht verbrand'
had. Voor mij was het onbegrijpelijk dat 'schoonheid' ooit uitgediend zou kunnen hebben. Oorlog, concentratiekampen, genocide,
dat alles lag aan de ene kant van de scheidslijn, 'schoonheid' aan
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de andere. Wie het laatste verwierp
vervvierp kreeg het eerste; ik kon het niet
anders zien. De schoonheid die muziek heette, kon je je actief verwerven door te ploeteren. Literair gezien was ik alleen maar een
consument. Wel schreef ik vanaf mijn dertiende jaar verzen, maar
dat was meer een kwestie van gefascineerd zijn door taal en verstechniek. Op mijn veertiende produceerde ik sonnetten zoals een
hond vlooien, waarom weet ik ook niet, maar waarschijnlijk om
een taalinstrument tot mijn beschikking te hebben voor het geval
de geest zich ooit zou venvaardigen
verwaardigen vaardig over me te worden.
Mijn ontzag voor dichters was zo buitensporig, dat het niet in mijn
hoofd opkwam me zelfs maar voor te stellen dat ik ooit tot die congregatie van muzengunstelingen zou kunnen behoren, al was het
maar als slippendrager.
Dat veranderde zelfs niet toen ik rond mijn twintigste voor het
eerst kennis maakte met een dichter, de destijds waarschijnlijk
beroemdste en zeker de meest gelezene van het land. Ik had juist
m~jn
mijn eindexamen achter de rug, maar de uitslag was nog niet
bekend. Uit de tien onderwerpen waaruit ik kon kiezen voor mijn
examenopstel had ik het laatste genomen, vier versregels van die
bewuste dichter, en nu hield ik mijn hart vast bij de gedachte aan
de wartaal die ik daar hoogstwaarschijnlijk omheen gebreid had in
mijn vervoering. (Dat viel mee; een week later bleek dat ik er het
hoogste cijfer mee in de wacht gesleept had. Maar toch ... )
Ik was inmiddels naar een andere provincie van het land verhuisd en woonde weer in de stad. Daar had ik vriendschap gesloten met een groepje literatuurenthousiasten, een enkele schilder en
beeldhouwer en een paar pianisten. Hoe dat zo kwam weet ik niet
meer, maar eindelijk verkeerde ik met mensen die warm liepen
voor dezelfde dingen als ik en dat was een hele belevenis. Gezegde
nationaal beroemde dichter was uitgenodigd voor de opening van
een tentoonstelling van de beeldhouwer in onze groep en waarachtig, de grote lyricus had zich niet vergeefs laten noden. Het leek me
een hele eer voor onze beeldhouwer. Maar mij werd fijn~es te verstaan gegeven dat de dichter nooit zou ontbreken op enige culturele manifestatie waarbij met gulheid de drankfles werd gehanteerd.
Toen het heilige moment aanbrak waarop ook ik aan hem werd
voorgesteld en hij ook mijn van eerbied sidderende hand in de
Zijne zou nemen, was hij al zo beschonken dat hij nauwelijks nog
grond onder de voeten had. Omdat ik verondersteld werd toch iets
te zeggen (ik was aan hem voorgesteld als een groot bewonderaar
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van zijn werk), vertelde ik hem dus maar over dat examenopstel
naar aanleiding van zijn vier versregels. Ik citeerde ze en voegde
eraan toe dat ik zijn Verzamelde gedichten herhaalde malen had doorploegd maar ze daar niet in had kunnen terugvinden. Prachtige
verzen, dat vond hij ook, maar hij was kennelijk te ver heen om
zelf nog te weten waar ze dan wèl vandaan kwamen. Daaruit
besloot ik dat men ook in het poëtische hoogveen niet op een turfje
kijkt en dat zo iemand toch wel in de hoogste staat van genade
moest leven ... De grote man keek me met niet ontwarende ogen
aan en zei me dat ik hárd moest werken, héél hard, wilde ik ooit
iets in de literatuur bereiken. Net toen ik hem gerust wilde stellen:
dat ik helemaal niets in de literatuur wilde bereiken en dat de
bestaande poëzie al voldoening te over gaf en zo, ging het doordrenkte onderwerp van mijn jongelingsverering over in andere
handen. Ik keek naar mijn eigen hand die de dichterlijke had
gedrukt had en nam me heilig voor die de eerste dagen niet meer
te wassen. Ik verkeerde in een roes en die avond kwam ik voor het
eerst beschonken thuis. Dat ik de grootste dichter van het land ontmoet had, maakte daar geen enkele indruk. Je stinkt naar de
drank, kreeg ik als bescheid en ik werd onder de douche gejaagd.
Maar die douche, noch alle wateren aller wereldzeeën konden niet
wegwassen dat ik de hand van een groot dichter had gedrukt.
Die nog jonge dichter was een exponent van bijna alles wat mij
in de Europese cultuur dierbaar was. Ik hoorde voortdurend dat
die cultuur in een 'crisis van waarden' verkeerde, maar hij zong, zij
het met weemoed, over dat oude Europa alsof het nog recht overeind stond. Dat sloot precies aan bij mijn Ivoren Toren-mentaliteit, die ik mij als jonge provinciaal in mijn omnivore cultuurhonger onvermijdelijk had eigen gemaakt. Voor mij was cultuur
synoniem met verleden en dat was onuitputtelijk. Voor mij geen
crisis der waarden. Wist ik veel. Zolang er schoonheid te genieten
viel was er niets aan de hand.
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Gedichten
Godvergeten lente
voor Jacoba
Wij leefden in omarming van twee vleugels.
Daar was voor ons een uitzicht op een tuin.
Die wereld werd mij doodvereenzaamd puin.
Wij krukken voort.

o meisje in je beugels
en rijk en zeer bevlogen hoe vind ik mij verdaan
belogen.

Mijn handen tasten as waar toetsen waren.
Mijn vlees destijds getuchtigd maar bewogen
zoekt orde.
Moet onze weldaad dan verjaren
aleer te zijn vergeven?
Ik heb toch niets gevergd van dit
ons
leven. Ik gaf het wat het ons niet geven kon.
Uitgeweken onder warmer zon
leef ik in 't paradijs maar hoe verdreven.

Kaminia, 14 april 1965

I4
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Korydon 11
Zeker sierde hem een zaak als zede,
noem het zachte krachten.
En hoe het goede hem ten val bracht, bijna?
: te veel tijd verdeed hij aan het vechten
toen zij de muze hoer betitelden,
die wezens van vlees en bloed.
Vechten?
Alsof zij wilde
zijn belachelijke ridderschap,
nog wel gevoed door haat,
geënt op liefde.
Enkel gewone toewijding aan jamben
en trochaeën
wilde zij.

o linkse minnaar,
rond rozen je fijne hand een klauw
en in jouw keel de nachtegaal een kraai,
zo zong je ooit van noden,
mensennoden.
Overdrijf niet,
zei de muze,
ken je kracht,
tenslotte ben ik een uit negen,
en zuchtend leende zij hem uit
aan de zeer volkse huisknecht van Terpsichore.
Ga jij maar eens een poosje onder mensen
En Bacchus nog.
Ik breng hem wel terug.
En werkelijk
met van Eros in zijn vlees van onderweg een schot
vond hij haar hoge huis terug
offrerend haar een eerste stameling

Hydra, lente 1965
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Villa Hortense (1891-1981)
Toen gif van tweespalt nog het bloed niet had bedorven
en van mijn lelijk huis door sluipende klematis
de zinloze versiering werd verzoet,
toen sterven werd aanvaard
met tranen
in den Here
- mijn vader al geboren
verdrukten uit verdruktentoen wandelde mijn slecht geweten wiegend
en rotting zwaaiend aan limpide kust
of las Rostand
met bruinfluwelen ogen.
Een vissersjongen voor drie stuivers

vulde
bed en gemoed
(moest hij niet onder dienst?)

Er wordt zo'n huis gesloopt.
Zij vallen
een voor een.
Ik zie het aan met mijn gezond geweten
en door - was dat niet
floers?
Was dat niet
wenen?
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Cypres
De droom voer mij naar Poros. Wij genaken
de waterrijke landtong mild van groenen.
Ik zag mijn doodsboom weer. Het visioen,
toen ik ontwaakt was, trilde na op 't laken.
Ik zag mijzelf gelijk met die cypres
en hemel boven mij en hemel onder mij
in water. Mij werd besef zo wonderlijk dat er niets meer te stillen was, niets meer te lessen.
En waarom even plots werd het mij weer ontrukt
dat ik mijzelf hervond nu, eeuwen ouder?
Wat week daar dat zich niet meer vast liet houden?
Niet eens ontgoocheld wist ik het - geluk.
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Aan de vijand
Voor Joek
Zoekt u het hart te verbrijzelen
dat niet te verwinnen was?
In uw wereld is het beijzeld,
een tuin subtropisch gewas
niet bedacht op uw winter,
uw schaduwrijk zonder zon.
Toegesponnen cocon
met bange volgroeide vlinder.
Tuin en tuinman gelijk
kef ik meervoudig mijn leven
van een zelfbloeiend geven
binnen mijn eigen bereik.
Buiten de stank.
Binnen de thym,
de struik, de rank,
het geheim.
Gedijen,
bedwelmen
zal ik onder uw helm
en u maken tot vrijen.

Rome, 1968
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... en kende
Te zeer in de wereld getrokken,
slaaf van menige mening
en oneigen begeerte
bestond hij van lening
wat schade berokkent.
Maar hij trok lering
uit een smal ledikant.
Hij wist dat 's anderendaags
de werkelijkheid overstag
zou gaan aan de hartstochtsvlaag maar de vlag
werd verzet.
Dit bed.
Het dier
dat bevreesd
van gestreeld te zijn zich onthield,
toog uit
en geneest
aan een andere huid.

I9

Verzuidelijking van de noorderzon
Snijd af de stroom. Vergruis de lege flessen
en geef het huis aan alle stilten prijs.
Verstand en bloed al zonder mij op reis
verhelderen mijn netvlies met cypressen.
Wees snel, verdoe geen tijd met vijve' en zessen.
Vermeend profijt brengt heil'gen van de wijs.
Een blik naar buiten maakt reeds beelden grijs
die ons tot afvaart zonder uitstel pressen.
Ontzind geboren wordt men nimmer wijs.
Een vleugje thym verleidt ons tot excessen
ereprijs.
tot wij verstillen bij de erep~js.
Wij horen reeds het wetten van de zeis,
en ergens scherpt een slager weer de messen.
Morgen is het te laat om lust te lessen.

Wandelende schoonheid
Het zal wel lente worden.
Ik zie toch de bomen,
ik zie toch de wolken zich adriatisch spreiden
boven het gewezen Frederiksplein.
Kreupel van onwennigheid
tast ik de regels af.
Tussen de heesters ziet mijn snelle blik
het nieuwste blijk van mijn verdoemenis,
een schoonheid wandelt onverbruikt teloor
in perspectief van nutteloze eeuwen.
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Gebruiksaanwijzing voor het heelal
De nacht is voor het ongedierte,
zei mijn moeder als ze mij
~ soms een weerspannig kind bij donker binnenhaalde
aan een oor.
Hoe kwam een vrouw zo nuchter
aan een maanziek kind?
Want háár komst
was mij, peinzende,
zoet.
Nacht, zichtbaarmaakster
van het universum,
laten wij het zwerk tot
rechthoeken verknippen
en die projecteren op
muziekpapier.
Wie weet ontstaat zo wel
een partituur van de
muziek der sferen,
een kosmische Scarlatti.
Tinkel, tinkel, kleine
ster!
En de maan?
Had die niet iets met
bigotte Yanken
en de goddeloze
Rus?
Maar kaalscheren gaat niet.
Dus
kom maar op, zus!
Laat jij je gebruiken?
Dat doen we dan ook. Als
GONNNG!

Rotterdam, 27 juni 1985
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Overweging
Wat geldt is wat in mij nog niet om zeep gebracht is,
dat wat toekomstige geslachten nauw vermoeden,
dat wat de huidige allengs bevroeden,
dat kracht alleen met kracht gebracht weer kracht is.
En dat wat vracht leek heul is en een vacht is.

Two Houses
For Ro!fè
A phone call. A minute. A taxi arrives.
Ends being together. Two seperate lives.
No houses are empty like houses unshared.
I know how it works and am never prepared.
I look at the sky. You take off in the blue.
You williand in the rain - if the forecast is true.
A taxi. A Dolphin. A donkey. Steps. Door.
A lock and a key. Green and flowers galore.
A lock and a key. You enter. A purr
maybe welcomes you, a bamler of fur
unfurles - ginger, black and white tricolere
in the midst of flowers and greening galore.
It's all there as it should. But I - I am here,
staying further away as you are getting ne ar.
I try to accept it, but don't understand why
I must be on the ground and you up in the sky.

Amsterdam, 23 maart 1995
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Vertalingen
't Huis is zo droef
Philip Larkin
't Huis is zo droef, het blijft verlaten staan
Gemaakt voor het gemak van iemand, hij ging heen,
- Zo dus, ontdaan
En kwam hij nu maar terug. ~
Van de bewoners, valt het huis uiteen
En haalt, berooid, nergens de kracht vandaan
Om zo te blijven als het vroeger was:
Een montere opmaat, feestelijk ingezet
Waar niets op volgde; volg dit droef relaas,
Kijk naar de etsen, het servies, het kabinet,
Muziek, een open vleugelklep. Die vaas.

Home is so sad
Home is 50
so sado It
Tt stays as it was kft,
lcft,
Shaped 10
to the comfort of thc
the last to go
As if to win them back. Instead, brreft
bercft
Of anyone to please,
pleasc, it withers SO,
50,
Having na heart
hcart to put aside the thefi
theft
And turn again to \",hat
\vhat it started as,
Ajoyous
A joyous shot at how things ought to be,
Long [allen
rallen wide. You
Vou eau
can see ho\\' it was:
Look at the pictures and the eutlery.
cutlery.
The music in the piano stool. That vase.
\'ase.
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Herfst
(fragment)

Alexander Poe,ijkin
I
Reeds viel oktober in - en van haar naakte takken
schudt de bosschage reeds het laatste blad.
De najaarskou voer langs - vorst doet de weg verstrakken.
Nog ijlt het beekje ruchtend langs het molenrad.
Maar 't wed ligt al verstard. Mijn buur gaat met zijn brakken
naar 't verre jachtterrein in rappe tred op pad.
De winteruitzaai lijdt onder hun woest vermaak en
het keffen van de meute doet het woud ontwaken.

II
't Is heden mijn getij; ik ben geen voorjaarsaard.
Triest dooiweer, stank en slijk, een kwaal onder de leden
en gistend bloed; geest en gevoel zijn smartelijk bezwaard.
Bij grimmig wintertij veeleer leef ik tevreden.
Ik min de vele sneeuw; hoe licht en onvervaard,
in bijzijn van de maan, draagt u de snelle slede
met uw vriendin als zij u, met een blos, verrukt
onder het sabelbont in vuur uw handen drukt.
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Kor,ll;a nop; C060.l\eM. corpeTa H enema,
OHa BaM pyKy lKMeT, nbuaH H ,lI;poma!
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Pare Moneeau
Kurt Tucholslry
Hier is het leuk. Hier kan ik rustig dromen.
Hier ben ik mens en niet meer onderdaan.
Hier mag ik linsaf. Onder groene bomen
vertelt geen bord wat niet is toegestaan.
Een rode bal ligt in het gras verloren.
Een vogel nipt aan een doorschijnend blad.
Een dreumes zit wat in zijn neus te boren
en als hij daar wat vindt verheugt hem dat.
In 't reisboek checken drie Amerikaansen
of Cook gelijk heeft dat hier bomen staan.
Door dik en dun Parijs afwerkend gaan ze
om niets te missen en ze zien geen spaan.
Er joelen kinderen op bonte stenen.
De zon zet blikkerend een raam in brand.
Stil zit ik, door zijn glanzend licht beschenen,
wat bij te komen van mijn vaderland.

Pare Moneeau
Hier ist es hübsch. Hier kann ich ruhig traurnen.
Hier bin ich Mensch - und nicht nur Zivilist.
Hier darf ich links gehn. U nd an grünen Bäumcn
sagt keine Tafel, was vcrboten ist.

Es prüfen vier Amcrikanerinnen,
Ob Cook auch recht hat und hier Bäume stehn.
Paris von auEen und Pans von innen:
Sic scheil nichts und müssen alles schn.

Ein dicker Kullerballliegt auf dem Rasen.
Ein Vogel zupft an einem hellen Blatt.
Ein kleiner Jungc gräbt sich in der Nasen
und freut sÎch wcnn er was gefunden hat.

Die Kinder lármen auf den bun ten Steinen.
Die Sonnc schcint und glitzcrt auf tin Haus.
leh silze still und lasse mich bescheinen
und ruh von mc:inem Vaterlandc aus.
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Hydra - Asturias
(Een briefwisseling)*
Geachte heer Noordewier,
Is me dat wat, zo veel niceties over twee van mijn zielekleuters (om
ze maar geen geesteskinderen te noemen) - ik hoop dat u er een
kopie van bijgehouden hebt, zodat u uw huidige oordeel nog eens
Junius en Diagnose in uw
kunt vergelijken met een toekomstig, en
enJunius
'Natuurlijke Selectie' plaats moeten maken voor iets anders of iets
beters. Ik heb opgekeken van de vermogens die u mij toeschrijft en
ik moet zeggen dat als er iets van waar is, ik er dan eigenlijk weinig
mee uitstaande heb.
Junius schreef ik in een half uur omdat Cees Aarts mijn verjaardag (50) in zijn Lett. Almanak kracht wilde bijzetten met een vers
van mijn hand, anders was het ding nooit geschreven.
Ik haat verzen schrijven en zal me er ook nooit op toeleggen.
Mijn levenstaak is het als doorgeefluik te dienen voor groteren dan
ik en daarbij weet ik mijn afkeer van het verzenschrijven te overwinnen, sterker nog, ik ben er dag en nacht mee bezig.
Rob Schouten en Redbad Fokkema hebben mij op grond van
een gebrek aan eenheid in mijn bundel ieder dichterschap ontzegd.
Ik heb namelijk geen oeuvre en zonder oeuvre kun je op je kop
gaan staan, al schrijven tien Noorderwieren je dat ze iets beleven
aan je loslopende zielsontladingen. Maar de heren hebben gelijk.
Na Herderstas (r884
(1884 geloof ik, en samengesteld op drijven van
Geert van Oorschot) denk ik niet dat ik nog tien andere versjes heb
geschreven.
Overigens grappig dat ook Aad Nuis in zijn bespreking van mijn
bundel schreef dat hij er een privé-bloemlezing als uw Natuurlijke
Selectie op nahoudt. Daarin nam hij Januari in de Bijlmer
Bylmer en Dagen
op, een keuze die heel wat dichter bij de mijne staat. Overigens,
uw brief lezend dacht ik: waarom schrijft die Noorderwier al dat
aardigs niet in die krant van hem?

* In het nqjaar
najaar van 1999 hoorde Wouter Noordewier, Nederlands pOijzieliifhebber
pOiizieliefhebber in Sparge,
Spanje, die
sinds 1988 een ongeregelde briifwisselil1lJ
briifwisseling onderhield met Marko Fondse, dat zijn correspondent
was overleden. Hij stelde ons de brieven ter beschikking. Ze geven een goed beeld van Marko als
briifSchrijver.
briifSchriJver.
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Vooral het gedicht van Terres, mij onbekend, lijkt me van de
soort die geschreven móest worden. Die rozen die naar binnen
bloeien vind ik schitterend, al weet ik niet waarom en kan ik er dus
geen redelijke verklaring voor bedenken. In r. 64 zal wel iets als
consumptie hebben gestaan, dat geloof ik beide betekenissen vertering en tering kan hebben. Dat is dan een heel bevredigende oplossing die ik u benijd.
En nu duik ik weer schielijk in de lectuur van W.
W.JonkersJevgéni
Jonkers Jevgéni
Onégin, de gebeurtenis van de decade, die u zich evenmin moet
laten ontgaan als Verstegens recentelijk bij Bakker verschenen poëziebijbel Natuur zal kunst nooit blijvend evenaren.
Buiten is de natuur als van glas. In deze doorgaans licht nevelige
contreien zie je zelden de bergen van Argolis, ditmaal besneeuwd
zelfs en de Hymettos als op blauw geëtst. Dan zou je zelfs de literatuur er voor een dag aan moeten geven, zo zeldzaam is dat.

Geachte heer Fondse,
Voor akwariumlieihebbers
akwariumliethebbers is de Hydra een gesel. Hak je die aan
mootjes,
moo~es, dan groeit elk stuk weer uit tot volwaardig exemplaar.
Alleen de Multijiliis is erger.
Uw brief straalt genieten van uw noodlot uit. In Spanje
Spa~e zag ik
ook mooie dingen, maar er komen geen passages uit mijn schrijfmachine als uw laatste alinea, met een kijkje in het landschap als
plaa~e uit een toverlantaren. Ik dacht aan Norman Douglas
een plaatje
over Calabrië, of Henry Miller over die Colossus.
Kunt u mij zeventig anekdotes leveren over uw nieuwe land?
Een dagboek waarin u àl uw Griekse herinneringen gooit?
In de hoop dat mijn brief niet te kort is,
met vriendelijke groeten,
P.S.: Kunt u in dat dagboek ook gewag maken van:
- uw liefde-haat verhouding tot de Griek?
- aanpassingsmoeilijkheden bij uw periodieke her-emigratie?
- uitspattingen?
- uw vergrieksing?
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"Vaarde Noorderwier,
Iemand attakeren waar hij het zwakst is, u durft!
Maar zonder gekheid, het zit er niet in. Ik ben om te beginnen
lang uit de running geweest en het weinige dat ik produceer gaat
naar DTR. 0, wat zit ik met een vreselijke achterstand, ik word er
dol van. Evengoed bedankt voor de eer. Er zijn veel echte schrijflustigen, een genus waartoe ik niet behoor, helaas. Dat moest toch uit
mijn poëzie gebleken zijn.

Geachte heer Fondse,
Er zijn komponisten die je niet opvoert.
Er zijn reputaties die je niet leest.
Een karikatuur van Levine in de New Vork Review of Books weerhield me er helemaal van het monstre consacré Majakovski te lezen.
Laatst nam ik in godsnaam zijn 'Oorlog en heelal' mee uit de bibliotheek.
Vanaf de eerste strofe viel ik voor hem.
Zijn oprechte hartstocht maakt grossen dichters minder leesbaar. U hebt die hartstocht bewaard. Wat een vondsten, keer op
keer, in uw vertaling! \Vas u zelf vervoerd?
Uw spannende nawoord liegt er ook niet om. En wat een groot
dichter, die nog 60 jaar na zijn dood iemand zo op de bres doet
springen (tegen die aantijgingen van Chodásevitsj). Dat vind je
toch verder alleen bij een Multatuli?
Mag ik u drie vraagtekens bij uw hartverwarmende vertaling
leggen?
-1
Maar misschien
is van de tijd, dat kameleon,
de laatste kleur al verschoten.
In De Wondere Wereld der Dieren hoort het beeslje onzijdig te
zijn: het kameleon. In overdrachtelijke zin is kameleon mannelijk.
En dat lijkt me hier het geval.

-2
Horifd,
werp je trots en vervoerd weer op.
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Hier kan de lezer, die trots, door onmiddellijke associatie met, en
verwachting van, het bescheiden van je rif (werpen), als zelfstandig
naamwoord leest, een verwarrend zeugma in zien.

-3
Steden tot vormloze leemhoop verschroot
Er zijn Engelse en Amerikaanse auteurs die de Latijnse oorsprong
van hun woorden uit het oor zijn verloren. U weet natuurlijk waar
Lapis lazuli vandaan komt. Maar zij hebben het over 'a dilapidated
wooden shack'.Je kunt niets verschroten tot leemhoop.
Ik heb de Hoogovens gebeld.
Dhr Nijhuis: 'Zoals wij kooks zeggen, spreken wij van schrot. Met
één 0 en één t. Schrot houd je over als je een leeggeplukte auto
door een versnipperaar haalt. Wat u misschien met papier doet'.
Hij bevestigde wat ik taalkundig had aangevoeld.

***

Waarde Noorderwier,
Er zijn inderdaad reputaties die je niet leest, veelal omdat één
pagina al voldoende is, en anders wel omdat de namen van hun
bewonderaars je al genoeg zeggen.
Is dat monstre consacré van uw eigen vinding? In dat geval proficiat, want het is zeer doeltreffend, al moet direct gezegd worden
dat Majakovski al afdoende is gedisculpeerd door Pasternak: 'Na
zijn dood is men hem onder dwang gaan invoeren, zoals de aardappel onder Catharina de Grote. Dit was zijn tweede dood.
Daaraan heeft hij geen schuld'.
Als Oorlog en heelal uw eerste leespoging is, dan heeft u nog wat voor
de boeg.
Over een paar weken komt zijn Tragedie (1913) uit bij Huis CIos
in Heerlen, zijn eerste werk van grotere omvang. De oplage zal
zoiets als 350 exx. zijn, ter gelegenheid van mijn zestigste verjaardag komende maand. Ik zeg u dat maar, voor het geval dat.
Een herdruk in die uitvoering zal er niet in zitten. De verspreiding is in handen van Plantage/G&S in Leiden, opvolger van De
Lantaarn.
Of
Ofik
ik zelf vervoerd was door die tekst? Ja, wat dacht u.
De kunst is alleen die vervoering over een jaar uit te spreiden,
die woorden komen niet vanzelf. Het gaat ermee als· met het zelf
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schrijven van poëzie: het lukt pas door je te ontledigen van alles
wat het scheppingsproces in de weg kan staan.
De vervoering zit waar-ie hoort: in de woorden. Door ze te herlezen krijg ik aan die vervoering weer deel, los van het feit dat die
van mijn eigen maaksel is. Het zou niet anders zijn als die tekst
door een ander gemaakt was.
A propos, het accent ligt bij Chodasévitsj op de e. Kent u mijn
Ch.-vertalingen gebundeld in Het glas dat geen leugens verdraagt? (*
Uitverkocht) Een dichter om warm voor te lopen en koud van te
worden. Ik zou hem niet te lijf zijn gegaan, als ik hem niet zo
bewonderde. Als een ander Maj. zo had aangevallen, dan zou ik er
mijn schouders voor hebben opgehaald.
Een paar bladzijden Russisch herlezen en de grote opluchting
gevoeld van dat ik dit werk tenminste achter de rug heb. Met
Tragedie heb ik nu mijn M.-project afgesloten. Tot meer ben ik niet
in staat ook al omdat ik het m.i. waardevolle van zijn werk nu wel
heb gedaan.
Met vriendelijke groet en beste wensen, en ook met dank voor
uw scherpe lezen
Geachte heer Fondse, Re:Een wolk in broek
Wat een meeslepend gedicht! En wat een 'geïnspireerde' vertaling!
Bij passages als

Ieder woord van hem,
zelfs de grollen
die hiJ braakt uit zijn schroeiende keel
storten naar buiten als nakende snollen
uit een brandend bordeel.
had ik zin te applaudisseren.
Hoewel ik blij was te lezen dat hij, in 19Z6, het anti-semitisme
aanviel, trof me zijn oproep

Hijsen maar, lantarenpalen, hoger
het bebloed karkas der kruideniers!
zeer onaangenaam. Dit is geen dichterlijke metafoor meer. Dit is
een regelrechte oproep tot een voorbereiding van een massamoord. Zó was Lenin een rücksichtsloze wegbereider van Gulag in
die tijd.
3°

Op uw vertaling zou ik geen kritiek weten te leveren, behalve
dat sommige woorden, als snollen en lichtekooien, wat archaïsch
zijn. Voor mij is 'scabreuze witz' mooi en goed, maar tijdens de lectuur ervan (= het lezen), besefte ik dat u een intelligente vriendenkring hebt met vanzelfsprekend grote woordenschat. Weg ban!
Zo gewaagt u in uw informatie op blz. 70 van een chrestomatie.
0,015% van onze bevolking weet wat zoiets is. Natuurlijk is niemand,
behalve een vertegenwoordiger van onze intelligentsia, hier geïnteresseerd in Majakovski.
Mensen als u en ik kunnen de inkongruëntie van 'gekultiveerd
rauw' taalgebruik best aan, gewapend als wij zijn met de stootkussenDes
sen~es van de ironie. Maar het valt me op hoe in Rusland bij
Majakovski's begrafenis 150 000 mensen aanwezig waren, en er
hier nog geen duizendste gedeelte zijn werk zelfs maar leest, laat
staan op de begrafenis van een Bloem of Achterberg komt.
Zit er dus niet iets tegenstrijdigs in het feit dat de revolutionaire,
voor het proletariaat schrijvende Majakovski zo'n - dit bedoel ik niet
ironisch - beschacifd
beschaifd iemand als u als vertaler heeft?
Had Jan Cremer, die twee voortvarende toneelstukken schreef,
de (onbedoelde?) ironie van al die uitdrukkingen als 'bloemrijk
'bloemriJK lustoorrf,
oord', 'een ongehoorde troep' er niet uit kunnen flikkeren ten gunste van
iets meer recht voor zijn raap?
Waarde Noorderwier,
U leest een tekst waaraan ik 30 jaar geleden ben begonnen. Die
tekst pakt u nog steeds, bijna 80 jaar nadat het origineel werd
geschreven. Zo'n tekst moet dus kwaliteiten hebben. Dat vond ik
destijds ook en dat heeft toen mijn leven bepaald. Dat heb ik ingezet voor een dichter tegen wie ik net zo veel bezwaar heb als u, en
niet alleen op grond van de door u gewraakte regels

Hijsen maar, lantaarnpalen, hoger
het bebloed karkas van de kruideniers.
Maar wat een kracht hebben ze in combinatie met de twee voorafgaande regels en in het geheel van de context.
Wat moet die man zijn samenleving diep gehaat hebben en diep
geloofd in een toekomst. Als u beter in hem ingelezen raakt zult u
steeds meer oog krijgen voor zijn amibivalentie.
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Natuurlijk was Lenin een massamoordenaar. En ook een heiland der verworpenen. Zoiets als Jezus, genaamd de Christus, prediker der liefde, brenger van het zwaard. Wat verwacht je van de
mens als de Zoon Gods al niet deugt?
Jammer dat u geen kritiek op mijn vertaling kunt leveren!
Snollen en lichtekooien doen voor mi;" niet archaïsch aan, de woorden hebben precieze betekenissen. Je moet over een enorme woordenschat beschikken om op het juiste moment het bruikbare
woord eruit te kunnen pikken.
Majakovski kreeg steeds te horen dat hij te moeilijk was voor de
massa's. Dat zal ook wel zo geweest zijn. Die Kunst ist nicht für
den Pöbel da, zei Goethe. Zodra ook de armste zich met kunst
bemoeit, houdt hijlzij op alleen nog maar Pöbel te zijn. Zo
iemand zoekt op wat chrestomatie is, steekt zijn licht op. Het is
niet anders. Wie piano spelen willere noten lezen. Dat vergt inzet.
Majakovski is hier, en nu ook in Rusland, een dichter voor de
geïnteresseerden, dus precies wat hij niet wilde zijn. Hij wilde
opmarcheren met de massa's, in wier vermogens hij beurtelings
geloofde en niet. Vandaar zijn vertwijfeling. Na zijn dood is hij
opgedrongen aan de massa's, verplichte schoollectuur, standbeelden, klassieker, alles wat hij zei te haten en ook haatte.
Tegenstrijdig dat hij een beschaqfd iemand (uw woorden) als ik als
vertaler en heraut heeft? Ik geloof niet in wat hij wilde. Ik werd
getroffen door iemand met een geweldige woordpower, die dingen
met de taal deed, zijn taal, die in de onze niet gedaan waren. Ik wilde weten of onze taal daar ook toe in staat was. En volgens de kenners (slavisten) is het me gelukt onze taal die power af te dwingen.
De niet-slavisten denken er net zo over; Warren, Fens en anderen
hebben dat met zoveel woorden gezegd: dit hadden wij nog niet in
onze poëzie. Dan houd je op alleen vertaler te zijn, dan ben je
dichter geworden en deel van de Nederlandse poëzie. De lezer
denkt natuurlijk dat hij een Rus leest. Maar in feite leest hij Ned.
poëzie.
Uw slotalinea over Jan C remer begrijp ik niet.
In uw brief raakt u de meest wezenlijke punten aan inzake Majakovski. Ik zit met dezelfde problemen. Er is geen oplossing voor.
Het drama Majakovski zal nooit uitgespeeld raken. Waarschijnlijk
maakt hem dat eeuwig. 'Men' zal hem altijd weer tegenkomen.
Dat kan nu dus ook in ons land, zolang we tenminste Nederlands
blijven spreken.
32

Geachte heer Fondse,
Uw geïnspireerde en gedisciplineerde vertaling van Maja's 'Tragedie' is immuun voor mijn kritiek.
Ieder woord staat op de goede plaats.
Ik heb het kleinood gekocht, had een sarkastische gedachte bij
de prijs, maar denk: 'Wat een mooi uitgaafje'. Ik wil niet gestoord
worden door lay-out lieden met kunstzinnige aspiraties die opvallen omdat ze méér willen dan dienen&bekhouden, en ervaar een
prettig gevoel bij deze mooie uitgave.
Bijgesloten vertaling uit '150.000.000' van Nico Wijnen liet me,
ondanks de veelbelovende titel 'Dynamiteren', even koud als het
oninteressante gemummel van een kampioen in de saaiheid. Ik
weet niet waarom. De vertaler is een kantoorman die op de amateurtoneelvereniging dóet of hij met dynamiet loopt te zwaaien.
Het Nederlands bevat geen erge fouten, wel wat lelijke konstrukties. Waarom heb ik toch het gevoel dat de man de slapende
Majakovski met een zacht kussen heeft gesmoord?
Waarde Noorderwier,
Uw datering was 'september', dus of uw brief er 21 of 51 dagen
over gedaan heeft om G(ri)ekkenland te bereiken is me niet duidelijk. Hij hééft me bereikt, en dat alleen al is een hallejuja waard.
U weet hoe u de honingkwast moet hanteren, als het op lof aankomt. Tragedie 'geïnspireerd en gedisciplineerd' vertaald, toe
maar. Maar de omschrijving is even treffend als juist. De inspiratie
zit in de tekst, de discipline in de vertaling. Hoewel - het is juist de
brutaliteit en de eigenzinnigheid van de vertaler die ook een dichter in zich heeft zitten, die nu net dat surplus geeft dat een tekst tot
poëzie maakt, dat stuk meerwaarde dat normaliter in een vertaling
verloren gaat. Ik noem mijn werk transpoëtiseren, niet herdichten.
Dat product van Nico Wijnen stelt me voor raadsels. De vertaling (nu ja) is niet gemaakt naar de Franse versie van EIsa Triolet,
ook niet naar de Duitse van Hugo Happert. Misschien naar die
van Johannes R. Becher (als hij het althans is die de eerste vert. bij
Malik-Verlag, geloof ik, uitbracht). Zeker niet naar het Russische
origineel.
ZÓ erg is Majakovski nooit geworden, zeker niet in 1919.
150.000.000. is niet mijn lievelingswerk, al staan er een paar leuke
hoogstandjes in. Dit soort vertalingen maken een flink deel van
mijn inspanningen weer ongedaan.
33

Dat die Wijnen niets van M. begrijpt zie je al aan zijn povere
rijmen: werkwoord op werkwoord, subst. op subst. rijmend. Je
maakt hem juist spannend door dat te vermijden, waardoor je
wordt gedwongen uit de platgetreden banen te schieten.
Hoe de man aan zijn eerste regels komt is ook al weer zo'n
raadsel. Eerst dacht ik dat hij refereerde aan de openingsregels van
Ruggegraatsfluit 1I,
II, of aan Wolk III (wolken en dampig enzovoorts), maar nadat ik de tekst in het origineel had gelocaliseerd
[vs. 232-3°7]
232-307] bleek er niets van dien aard te staan. Er staat:
Poètov,l staráv_ichsja vyt' podnebésnej,
zabud'te,l èti slli
slû_ ajte pésni:
DAT is zoiets als Vergeet (de)
(d~) dichters die probeerden om om het hemelst te
janken [dus: wie kan het meest hemels janken], luistert naar déze liederen: Dus een trap naar de hemelzuchtige symbolisten waarschijnlijk.
Wel, de zon daalt, ik stop. Ik groet u hartelijk,
Fondse
Geachte heer Fondse,
Ik heb de heer Wijnen gevraagd waar hij zijn vertaling op had
gebaseerd:
'Wat de 'vertaling' van de '100.000.000' betrçfi,
betriff, het gehele werk van
Majakovski werd in het Duits vertaald door de [beide talen: Russisch en Duits
beheersende] bekende Hugo Hupj/ert.
Hupjlert. Daarnaast verschenen nog meerdere Duitse
vertalingen, onder meer van de al even zeer bekende Duitser [Oost]: A.E.
77wss,
1hoss, zo ook van Karl
Kar! Dedecius. In die verschillende vertalingen komen somtyds
tijds dezelfde gedichten voor; je hebt dus vergely"kingsmateriaal
vergelijkingsmateriaal voor de 'eigen'
vertaling. '
Gaat u zich niet opwinden. Bij vrijheid van de drukpers hoort
ook het recht van slecht schrijven. Als u zich opwindt, zal men
denken: 'Marco a sa petite crise' .
Ik ben al een tijd met 'Luidkeels' bezig.
- Al dat jeugdgedicht, eindigend op:
Engg~
Engy~

pypen
kunt gy.
gij een nachtlied pijpen
aanblazend op het stadsriool?
was een ervaring als het aanhoren van de aanhef van de
Leningrader symphonie van Sjostakovitsj
- Ik kwam in het (verrukkelijk arrogante) gedicht 'De kiel van de
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dandy' het woord 'wicht' tegen. Véél te lief en beschaafd. U moet,
dat meen ik, vaker naar de hoeren. (U kunt 'wicht' nog veranderen
in 'gratekut' o.i.d.).
Ik ben nog steeds bezig 'Luidkeels' te lezen en moest vanmiddag
zelfs acht gulden boete betalen aan de bibliotheek.
Waarde Noorderwier,
Ik wou dat ik eindelijk eens van die man af was, ik word er neuroticissimus van, krijg maar geen ruimte, geestelijk, voor wat anders.
Aangaande uw 'gratekut' -~ in De barre ballade van Boris Borus
'schubbekut' , naast bergen ander
van Ivan Barkóv, staat het woord 'schubbekut',
(on)smakelijk taalvuil. Als u uw hart wilt ophalen -~ daar is de
plaats. P.S. Ik heet MarKo*
Waarde Noorderwier!
Hier ligt een brief van Ued's hand met de onzinnige bewering als
zou ik mede de hand hebben gehad in de vernederlandsing van
Spaanse poëzie! W.N., het is heel laat, maar laat ik u toch nog
doen weten dat u alle recht hebt ingenomen te zijn met uw werkstuk met de sinistere titel en dito kuvver. Ik begrijp hier iets meer
van de appeal die Spaanstalige poëzie op mensen heeft. (Ik vond
die meestal te wordyen barok).
Met verbazing kijk ik nu naar wat er aan oorspronkelijke poëzie
uit de handen van anderen komt. Zo hebben anderen misschien
naar mij gekeken toen er wat uit mijn handen kwam.
Vraag mij niet om gruwelijke anecdoten. De kranten staan er
iedere dag vol mee.
Dezer dagen denk ik weer eens een tijdje te repatriëren. Ik heb
een Steinway die schreeuwt om bespeling. Zo'n instrument heb je
al als je in geen tien jaar auto koopt/
koopt/rijdt,
rijdt, wist u dat?
Wees zo gelukkig als Gij verdient!
Geachte heer Noorderwier,
Christenen worden pas echt gealarmeerd als kunstenaars het zonder kunnen. Kerkbezoek: wie zoekende is, is al vroom. Ook van die
meneer Freud moeten we eens af. Wat blijft er eigenlijk over? De
Mei van Gorter! Die is geheel pagaan en Freudfrei.

* Zo bleefMF
bleefA1F 'Noorderwier' schrijven i.p.v. 'Noordewier'.
:TVoordewier'.
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Nederlands proza

Kapper
Frans Pointl
Het was een van die dagen waarop ik apathisch was. Alles wat ik
van plan was te doen, besloot ik uit te stellen tot de volgende dag.
Een stadswandeling zat er evenmin in, want het weer was ook al
dagenlang manisch-depressief
Omdat mijn haar nodig geknipt moest worden, begaf ik me per
tram richting Rozengracht.
De kleine kapperssalon in de Jordaan werd gedreven door een al
wat ouder echtpaar. Hun enige zoon was niet van zins geweest in
het opgemaakte bed te stappen, een feit waarover het echtpaar
zich bij de cliëntèle herhaaldelijk beklaagde. Als het druk is knipt
de vrouw, die voor haar huwelijk dameskapster was, ook de heren.
Toen ik binnenkwam, zaten ze te praten. De kappersstoelen,
bekleed met groen leder dat enigszins verschoten was, leken wel op
ouderwetse tandartsstoelen. Het hele, sobere interieur stamde uit
de jaren dertig. Zoals het echtpaar daar zat, leek het op zo'n verstild tafereel zoals Edward Hopper dat zo treffend kon uitbeelden.
Ze begroetten me en vroegen hoe het met me ging; was er
alweer een nieuw boek van me uit? Ik nam plaats op de middelste
stoel. De vrouw stond op, opende een deur waarachter hun huiskamer was. 'Als je je thee op hebt, kom je dan?' riep ze.
Even later verscheen een slanke jongen die een zwarte pantalon
en een donkerblauw overhemd droeg. Hij had kleine, zwarte krullen en grote donkerbruine ogen. Zijn gezicht was voor een jongen
eigenlijk iets te fijn gevormd.
'Dit is Hamid, hij leert nog op de kappersschool en loopt hier
twee dagen per week stage om het vak goed onder de knie te krijgen,' meldde ze.
De jongen lachte en toonde zijn gave, witte tanden. 'Ik drink
hier veel thee,' zei hij. Zijn stemgeluid was onverwacht zwaar.
'Kijk jij hoe ik meneer knip, misschien vindt hij het wel goed dat
jij hem de volgende keer knipt,' zei de kapper.
'Ik knip mijn hele familie. Mijn moeder, broers en zusjes, mijn
twee neefjes en ook mijn opa,' deelde Hamid me met enige trots
mee.
'Dan mag je de volgende keer deze opa knippen,' zei ik.
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Ik kreeg een witte cape om en er werd crêpepapier tussen de
boord van mijn overhemd en nek gestopt.
'Hamid is een heel ijverige en leergierige Marokkaan,' zei de
kapper.
'Ik ben geen Marokkaan, ik ben een Nederlander!' riep de jongen, die had plaatsgenomen op een skai bankje dat achter me
tegen de muur stond.
'Stoppen jullie nou nooit met werken? Volgens mij bestaat deze
zaak al minstens een eeuw,' overdreef ik.
'Nee hoor, onze oude vaste klanten rekenen op ons. Ja, af en toe
maait Magere Hein er weer eens een~e weg, maar er komen ook
nieuwe klanten bij. Van die yuppies die hier de mooiste pandjes
hebben gekocht, die lui hebben heel wat praa~es, hoor!'
'Nakketikkers zijn het,' voegde zijn vrouw eraan toe.
'Nakketikkers, wat betekent dat?' vroeg ik.
'Weet jij dat niet als zoon van het oude volk?' vroeg de kapper
verbaasd.
Ik trok mijn schouders op. Hij legde me uit dat dat mensen zijn
die doen alsof ze heel wat te verteren hebben, opscheppers met
vaak alleen maar schulden.
'Ophouden met werken,. zei je zonet, wat moet ik dan gaan
doen? Op een stoel gaan zitten en de hele dag uit het raam staren?
Ik ben al bijna vijfendertig jaar met mijn werk getrouwd en met
mijn vrouw ga ik af en toe vreemd,' lachte hij.
'Mag de radio aan?' vroeg Hamid. ja, doe maar,' zei de vrouw.
Mathilde Santing vertolkte een song van Randy Newman.
Hamid stond op, klapte in zijn handen en maakte wat danspasjes.
'Zeg, het is hier geen dansschool, hoor,' merkte de vrouw op.
Hij ging weer zitten. Zijn aanwezigheid had iets zwierigs en fleurigs in die saaie zaak gebracht. De kapper begon te praten over
zijn stokpaardje, de politiek, wat me die dag niet interesseerde. M
en toe beaamde ik maar dat hij gelijk had.
Ja Frans, de wereld wordt nog steeds geregeerd door de drie
grote K's,' besloot hij zijn betoog. Hij liet een korte stilte vallen.
'Kerk, Kut en Kapitaal.'
'Hou je wel een bee~e rekening met die jonge jongen?' vroeg
ZIJn vrouw.
Jong? Ik ben bijna zeventien, hoor!' riep Hamid verongelijkt.
'Zo, nog even je nek uitscheren en je bent weer het heer~e,' zei
de kapper.
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In de spiegel tegenover me zag ik Hamid. Hij hield een handspiegel voor zijn gezicht. Toen mijn nek was uitgeschoren en ik
van de witte cape was ontdaan, stond ik op. Gedienstig borstelde
de kapper mijn jasje en broek af. Nog steeds staarde Hamid als
gebiologeerd in de handspiegel.
'Zo, jij zit jezelf ook langdurig te bekijken,' merkte ik op terwijl
ik mijn jack aantrok. Hij legde de spiegel neer en lachte.
'En weet u wat ik dacht toen ik erin keek?'
'Geen idee,' zei ik.
'Ik dacht: Wat een kanjer, hè?' We barstten alledrie in lachen
uit om die jeugdige overmoed.
De laatste regels van Kaváfis' gedicht over de spiegel en de
kleermakers bediende schoten me te binnen: De oude spiegel was
nu verheugd / en trots omdat hij enkele minuten / de ongerepte
schoonheid in zich had opgenomen.
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Natuurgebied
Graf:yna Pr:çybyl
'Nederland staat op de derde plaats van de twintig meest welvarende landen wat betreft beschermd natuurgebied.' Een fragment uit
het Nederlandse radionieuws van 22 december 1998.
Bij ons gaat het, wat de natuurbescherming betreft, heel goed.
Een paar jaar geleden hebben wij hier in de buurt een schitterend natuurpark aangelegd. In het begin was het moeilijk om alles
goed te organiseren (ouderen weten nog dat hier vroeger een bos is
geweest, dus u begrijpt wel wat ik bedoel), maar nu zijn we toch
tevreden.
We begonnen met het aanleggen van voetpaden. U kunt zich
voorstellen dat we dat uit louter voorzorg deden. We wilden voorkomen dat onze bezoekers in dat prachtige natuurpark door de
modder zouden lopen. Het gebied trok de aandacht: in het begin
zagen we enkele, maar al snel daarna tientallen wandelaars tegelijk. Met trots keken we naar deze door moeder natuur geroepen
mensen die zich met zichtbaar plezier langs onze voetpaden voortbewogen. Vrouwen, mannen, kinderen, alle leeftijdscategorieën,
althans bijna alle ...
Ons idyllische beeld werd helaas verstoord door de bejaarden.
Zij waren vaak niet goed ter been en het gehijg van de kortademigen verstoorde de stilte. Het groene hart dat wij hadden aangelegd,
was voor hen duidelijk te groot, terwijl wij van mening waren dat
iedereen bij ons van de natuur moest kunnen genieten. Bovendien
hadden wij in onze ploeg een man die nog een oma had, en telkens
als een bejaarde dame onze post passeerde, barstte hij uit in gejammer: 'Ooouuum! Kijk eens, wat zielig! Net mijn oma.'
Dat konden we niet hebben. En zoals meestal was de oplossing
van het probleem heel simpel: overal langs de paden plaatsten we
zitbanken. Vanaf toen genoten we van een harmonieus plaatje, zal
ik maar zeggen. Wie dat kon, liep over de paden, wie dat niet kon,
zat heerlijk op een bankje. Moest je ze zien, die bejaarden! In volledige ontspanning tuurden ze naar de wolken of bekeken ze onze
dierbare natuur. Soms zaten ze even te zonnen, af en toe babbelden ze met toevallige voorb~jgangers.
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'Vroeger was hier een groot bos, hè?'
jaja, dat kun je wel zeggen.'
Jaja,
Op zulke gesprekken zaten wij niet te wachten. We wisten van
dat grote bos en zo, maar wat deed het er toe? Het leven is verandering. Ze hadden het hier nu toch goed? Er waren toch speciaal
bankjes voor hen geplaatst? Vroeger, in het bos, bestonden zulke
voorzieningen helemaal niet. Die hadden ze te danken aan ons, de
natuurbeheerders. Zoveel moeite hadden we gedaan en nu kregen
we dat gezeur over het verleden als stank voor dank. Bovendien
werd het vreedzame genieten van toevallige passanten door dat
gezeur ook nog eens verstoord.
We lieten dus een plastic afdakje aanbrengen boven de bankjes,
en vier wandjes eromheen. Alles doorzichtig, zodat iedereen de
natuur in haar volle pracht kon blijven bewonderen, en met een
ruime toegang, zodat de frisse lucht ongehinderd naar binnen kon
waaien - want wind was er genoeg. Op de wanden plakten we etiBY· regen tevens schuilplaats.
ketten met het opschrift: Rustplaats. Bij
De kwestie 'bejaarden in natuurgebieden' was opgelost. Voortaan zag je vrouwen, mannen en kinderen vriendelijk kijken naar
de oude mensen achter plexiglas. Kinderen dachten soms zelfs dat
ze een soort poppen waren met hun houterige zwaaibewegingen.
Grappig.
Alles liep op rolletjes en ons natuurgebied werd steeds beroemder. Al deed zich op een dag wel iets vervelends voor.
Behalve zwakke bejaarden liepen er door ons bos ook sportieve
mannen. Een van hen voelde zich zo heerlijk dat hij uit zijn dak
ging. Bijna letterlijk. Hij wou namelijk in een boom klimmen, en
dat lukte hem aardig. Maar hij viel eruit! Dat hadden wij niet verwacht, dat je zoveel energie krijgt als je natuurlijke lucht ruikt. Met
die man is het dus misgegaan. Twee ribben en een been gebroken.
Tot overmaat van ramp bleek er een of andere journalist bij te
zijn, met camera zelfs. Hij schoot meteen foto's van de gewonde
man en schreef een opgeklopt artikel: 'Natuur vormt gevaar voor
mens'. Het werd in allerlei bladen gepubliceerd, wat onze goede
naam als natuurbeheerders aantastte. Het was duidelijk dat we iets
moesten doen. Wij willen toch het beste voor de mens?
Bij sommige bomen hebben we een roltrap geplaatst, zodat
iedereen die dat wil gemakkelijk bij de boomtop kan komen zonder
letsel op te lopen. Om op de behoeftes van onze bezoekers te anticiperen plaatsten we drie modellen: een gewone roltrap voor losse
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individuen, een breder model voor echtparen en een lig-roltrap
voor minder-validen. Is dat niet publieksvriendelijk? Een bijkomend voordeel is, dat de bomen minder schade lijden aan takken
en bast.
Ons park kwam echt tot leven. Wij, het personeel, konden uren
staan kijken naar onze slimme bedenksels. Het was toch een uniek
initiatief, hoewel... We hoorden over een groep krakers in de buurt
van Amsterdam, die zonder er iets voor te hoeven doen zomaar
beschermde orchideeën op hun land hadden. Wij stelden voor om
al die planten keurig ne~es in ons park te zetten, maar die nietsnutten waren het daar niet mee eens. Ze wilden de orchideeën
voor zichzelf houden. Maar ons daarbij neerleggen, dat deden we
niet.
We importeerden orchideeën. Ze zagen er precies zo uit als die
Nederlandse in de buurt van Amsterdam. Het kostte wat geld,
maar voor de natuur hebben we alles over. De orchideeën glimlachten ons toe. Iedereen was blij. Wat een prachtige orchideeën!
Kinderen stonden ernaar te kijken en hun blik werd steeds waziger. Van bewondering, dachten wij, maar die etterbakken hadden
iets anders in hun hoofd. Ze gingen eroverheen plassen! Misschien
kwamen ze op het idee doordat sommige orchideeën een beetje
pis-ach tig ruiken.
Onze dure orchideeën gingen er door dat geplas bepaald niet op
vooruit. Wat kun je dan als milieubeschermer doen om de natuur
gezond te houden en tegelijkertijd de mensen van dienst te zijn? Bij
de orchideeën hebben we po's neergezet. Eén per vijf orchideeën.
Dat moest toch voldoende zijn? Het was een schitterend gezicht,
die orchideeën naast die po's. En nu werden ze niet meer bedreigd.
Een vaste bezoeker verzocht meermalen of er een bank kon
worden geplaatst bij deze kinderpo's. Maar onze chef zei, heel
terecht, dat dat misschien pedofielen zou aantrekken, en dat wilden wij niet. Toen ging de chef elke dag dag naar de orchideeën
om een oogje in het zeil te houden.
De natuuropvoeding van het publiek namen we ook op ons.
Vooral wat de dieren in de natuur doen is interessant, nietwaar?
We lieten helikopters vliegen voor georganiseerde kleine groepen. In de lucht konden ze dan vanaf een niet al te grote afstand
de vogels bekijken. In hun nesten. Met de klein~es. Het idee was
geweldig, al bleek de uitvoering lastiger dan we hadden verwacht.
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Een paar keer ging het goed, maar daarna vlogen de stomme
vogels weg zodra ze de helikopter hoorden aankomen.
We zijn niet op ons achterhoofd gevallen. We hebben vogels
van papier-maché gemaakt. En geschilderd. Perfecte imitaties,
vaak mooier dan in het echt. Een van ons had gehoord van een
boek, De geveifde
geueifde vogel, en zo is het idee ontstaan. Cultuur is ons niet
vreemd. Nu konden de vogels niet meer wegvliegen en waren ze
volkomen natuurgetrouw. Klasse, zonder meer.
Totdat het ging regenen. Met de regen droop de verf langs de
takken naar beneden en spatte op de jassen van wandelaars. De
meesten dienden een schadeclaim in, en wij zaten met de gebakken peren. Sommige wandelaars waren niet verzekerd. De kwestie
kostte ons veel te veel geld. Maar de oplossing lag voor de hand: er
moesten plastic vogels komen in die nesten. Zo konden wij ons
project rustig voortzetten. En het liep heel goed.
Om ervaringen uit te wisselen namen we contact op met anderen in het land die ook zulke natuurgebieden hadden ingericht. Er
ontstonden hechte banden en we wilden elkaar regelmatig zien.
Aangezien wij over het grootste natuurgebied beschikten, voelden
we ons verplicht om een coördinatiecentrum te worden. Daarvoor
moet je natuurlijk een geschikte plek hebben.
In het midden van het natuurgebied bouwden we een groot vergadercentrum. Met een overdekte parkeerplaats aan de rand van
het terrein, want vogelpoep kan schadelijk zijn voor autolak.
Er wordt steeds meer over ons geschreven. Internationaal krijgen we zelfs weerklank. Mensen uit Australië, Amerika, Azië en
heel Europa hebben van ons gehoord. Ze willen ons natuurgebied
bezoeken. We zullen ze allemaal hartelijk ontvangen. Laat ze maar
komen.
'Als je door een adder wordt gebeten, kun je het beste de plek met
een speciaal mes opensnijden en het bloed eruit zuigen. Anders is
het levensgevaarlijk, you know.'
'Heb je zo'n mes?'
Ja, toevallig heb ik er een paar. Ik kan je er wel een~e geven.'
'Voor dode takken die plotseling uit een boom kunnen vallen,
moet je een kurkhelm dragen.'
moetje
'Als je een rivier wilt oversteken, moet je een sterk touw bij de
hand hebben.'
Ja, en als er wilde dieren op je afkomen, kun je het beste stil
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blijven liggen, zodat het beest denkt dat je dood bent. Je moet ook
niet bang zijn, want dan zweet je de verkeerde stoffen uit.'
In de trein naar het grootste Nederlandse natuurgebied tref je
verschillende nationaliteiten aan. Er wordt vurig gediscussieerd en
gepraat over hoe je je het beste kunt voorbereiden op de tocht
door de vrije natuur. Je ziet mensen met blikvoedsel, rugzakken
met ligrnatten, verbandtrommels, middelen tegen slangegif. Dan
komt het station. De reizigers staan klaar om met al die uitrusting
in de wildernis te verdwijnen.
Bij het hek staat een welkomstcomité van natuurbeschermers
hen al op te wachten, met koffie, appeltaart en dia's. Niet inbegrepen bij de entreeprijs.
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Nederland en ik
Sana Valiulina
Mijn eerste ontmoeting met Nederland verliep via het geschreven
woord. Ik was een jaar of tien, elf, en op een dag dat ik me verveelde, pakte ik het eerste het beste boek van de plank, uit de grote
boekenkast van mijn vader. 'Het land der wonderen' heette het,
het boek, dat het wonderland genaamd 'Gollandija' tevoorschijn
toverde. In het Wonderland schrobden huisvrouwen fanatiek de
stoeptegels voor hun huisjes, verslond men met het hoofd in de nek
vette haringen op straat, zaten mensen bijna altijd met hun trui
aan op het strand, vanwege de wind, die ook de wieken van de
molens geen seconde rust gunde. Het Wonderland was een dynamische, rusteloze wereld: fietsen trapten tegen de wind in, ronde
kazen rolden naar de marktplaats, metershoge golven bestormden
kilometerslange dijken, de Vliegende Hollander kon maar geen
stille haven vinden en alleen een klein jongege - hoe heette hij ook
alweer, was het in de tijden van de Spaanse oorlog? - stond eeuwenlang met zijn kleine vingerge in een gaage van de dijk, blauwbekkend, verlamd bijna, maar vastberaden om zijn land van de zee
te redden. De kleine held stierf uiteindelijk, zoals het hoort. Wat
leek hij op die andere, Sovjet-martelaars, die tijdens de Oktoberrevolutie en De Tweede Wereldoorlog bij bosjes hun jonge levens
offerden voor hun vaderland, en die ons als voorbeeld moesten
dienen. Ik veegde mijn tranen af en las verder. Ondanks de pagina's over de ongelijke strijd tussen het grootkapitaal en de arbeidersklasse, die ik meestal achteloos oversloeg, bleef mijn fascinatie
voor Het Wonderland net zo standvastig als het jongege met zijn
vingerge in die dijk. Of ik mijn ziel toen aan 'Gollandija' verloor,
weet ik niet. Maar het was een stil begin van een lange romance
tussen mij en het land welks naam in het Russisch - Gol-lan-dija een vrouwelijke uitgang heeft, en met die dubbele '1' in het midden, op de wielen van de naburige '0' en de 'a' gezet, eindeloos in
je mond rolt, zoals de ronde kazen op de Goudse markt.
Ik zette het boek terug op de plank, en 'Gollandija' verdween
weer, net zo geruisloos als ze was verschenen, om een paar jaar
later mijn leven voor een tweede keer binnen te glijden, ditmaal op
zilveren schaatsen. Mijn tweede ontmoeting met haar vond plaats
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in de winter, op een onmetelijke ijsbaan, waarin het Wonderland
veranderd was. De ontstuimige wateren van Gollandija leken
getemd, maar op het ijs speelde zich een diepmenselijke drama af
vol afgunst, nijd en jaloezie. Intens leefde ik met de positieve held
mee, die vele malen op de proef werd gesteld maar uiteindelijk de
belangrijkste schaatswedstrijd won, dankzij zijn volharding en
goedheid. 'De zilveren schaatsen' was een perfect Amerikaans boek
dat onontkoombaar naar een 'happy end' leidde. Met een bevredigd rechtvaardigheisdgevoel sloeg ik het boek dicht en bleef nog
even dromerig naar de blauwe horizon van Gollandija staren,
waarachter Peter - heette de hoofdpersoon zo? - geruisloos op zijn
zilveren schaatsen verdween.
Na jaren niets van Gollandija vernomen te hebben hoorde ik
haar naam opeens in de halfdonkere kleedkamer van de melkfabriek in Tallinn, waar ik toen werkte. 'Er komen specialisten uit
Gollandija,' zei één van de melkvrouwen en knipoogde. 'Twee jonge mannen en één wat oudere'. De komst van de specialisten liet
de harten van de melkmeisjes
melkmei~jes harder kloppen. De meisjes van de
afdeling waar de Hollandse apparatuur geïnstalleerd zou worden,
liepen met gestifte lippen en hoog opgeheven hoofden rond. De
fabrieksmacho's verbleekten hopeloos in de gloed der nieuwkomers, die overigens, nog door niemand gezien waren. 'Het wachten op de Hollanders' kreeg de lading van het 'Wachten op
Godot', maar in tegenstelling tot deze laatste daalden de eersten op
in de afdeling 'Melk en room'. 'Nog nooit zuleen dag werkelijk af
afin
ke witte tanden gezien,' vertelde een meisje van die afdeling bewonderend. Maar de Hollanders trokken zich niets van de meisjes
aan. Met snelle pas liepen ze, onder begeleiding van de directeur
of de onderdirecteur, door de fabriek heen, onbereikbaar in de
schittering van hun brillenglazen en roomwitte tanden. Hun witte
jassen wapperden wild om hen heen alsof ze de wind uit Gollandija met zich mee hadden genomen. Ik heb ze nog een keer gezien, op een fabrieksfees~e, stralend en glimlachend, in het gezelschap van de blonde directiesecretaresse, en hoewel ze maar een
paar meter van me af stonden, leken ze mijlen verder weg dan die
Peter met de zilveren schaatsen, toen hij achter de horizon verdween.
Na die drie Hollanders verdween Gollandija weer uit mijn
leven. Een jaar of vijf later verscheen ze in een geheel andere
gedaante.
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Die man achtervolgde mij - dat was duidelijk. Hij zat tegenover
me met zijn attaché-koffertje
attaché-koffer~e op schoot en bekeek mij door zijn
dikke in een gouden montuur gevatte glazen. Met zijn dure pak en
sjieke schoenen was hij een ongewone verschijning in de Moskouse
metro. Ik stapte uit, hij ook. In de overvolle lange gang haalde hij
mij in: 'Ik zoek iemand om iets moois mee te delen.' Ik haalde
mijn schouders op en liep snel verder, naar de uitgang. Op straat
haalde hij iets uit zijn koffer~e
koffertje en mijn hart sloeg een slag over.
Voor mijn neus zag ik een slanke fles gevuld met een goudgeel
vocht, dat van de zon afkomstig leek. Op een glanzend, zwart etiket straalden vier magische letters B-O-L-S mij tegemoet. Gollandija had me niet in de steek gelaten, op een donkere Moskouse
avond stuurde ze me deze zonnige groet die ze in het attachékoffertje van een Russische patser had verstopt. Ze had de
koffer~e
chauffeur van de patser ziek gemaakt zodat deze voor het eerst in
vijftien jaar de metro moest nemen. Tien minuten later zaten we
in een verlaten park en dronken om de beurt het mierzoete spul
dat naar eierdooiers smaakte, uit het dop van de fles. Ik mocht de
fles, die nog voor de helft met Gollandija was gevuld, meenemen.
De patser heb ik nooit meer terug gezien, het spul heb ik in mijn
eentje
een~e thuis opgedronken, want Gollandija was alleen van mij en ik
wou haar met niemand delen. Misselijk, maar gelukkig waste ik de
fles af en zette er drie verwelkte rozen in. "Vie
Wie of wat zou de volgende bode van Gollandija zijn?
Een jaar later had ik een kale vriend die, het leven in een totalitair land beu, ervan droomde om naar Gollandija te vluchten. In
een boot, als verstekeling. Hij kende een jongen uit Holland, die in
Moskou Russisch studeerde, en die volgens mijn vriend, voor de
Inlichtingendienst van Gollandija werkte, en die zou hem daarbij
helpen. 'Misschien regelt hij een plaatsje voor ons tweeën', zei mijn
vriend. Met zijn drieën gingen we een keer naar een sjiek hotel,
dat verboden gebied was voor Russen. Bij de ingang stonden drie
grote dikke portiers, die meer op generaals leken. Van mijn vriend
moest ik 'KLM' roepen. Het waren de volgende magische tekens
die mijn geheime band met Gollandija versterkten. De deuren gingen open - het toverwoord 'KLM' had gewerkt - en ik bevond me
in een glazen droompaleis waar alleen buitenlanders, KGB 'ers en
hoeren mochten komen. Zouden ze in Gollandija ook zulke prachtige gebouwen hebben? Ik keek naar de Hollandse kennis, maar
durfde hem niet met mijn vragen lastig te vallen. Het was een rare
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jongen, hij draaide met zijn lichtrode hoofd steeds alle kanten op
en had een zweverige blik die ook hier, binnen, naar de hemel was
gericht. In één van de talrijke cafetaria's aten we iets, dat helemaal
niet Russisch smaakte, en begaven ons toen weer op de grauwe
Moskouse straten. Voordat ik het met mijn vriend uitmaakte, heb
ik nog een paar weken zijn wilde plannen over Gollandija moeten
aanhoren. Hij was er zeker van dat zijn geluk in de stad Groningen
lag.
Mijn geluk ligt, net als dat van vele mensen, ergens in een ander
zonnestelsel. Het zou heel goed kunnen, dat het Gollandija uit
mijn jeugd zich ook op die andere wereld bevindt. Daar ligt ze veilig en schoon, dagelijks door ijverige huisvrouwen geboend en
gepoetst. Overgoten door een zon, die de kleur van BOLS Advocaat heeft. Dag en nacht bewaakt door het kleine jonge~e, dat liever sterft dan dat hij zijn vinger~e uit het gaa~e haalt. En zo hoort
het ook. Dromen moeten gekoesterd worden, regelmatig bijgehouden, want ze moeten je hele leven mee.
Maar dat wist ik natuurlijk nog niet, toen, op die dag, dat ik
mijn voet op de bodem van Gollandija zette. Op de glanzende
tegel~es van Schiphol International Airport, om preciezer te zijn.
Ik greep de hand van mijn Hollander vast en liet me door de lichte, rumoerige gangen meevoeren. Gollandija bleek taxi's te hebben
die niet naar benzine stonken, en perfect geasfalteerde wegen
waarop kleurige auto's geruisloos in gedisciplineerde rijen voortbewogen.
Mijn eerste daad in Gollandija, nadat ik me even had opgefrist,
was het sluiten van een tijdelijke ziektenkostenverzekering. In
Gollandija liep niemand onverzekerd rond, vertelde mijn Hollander, een gebroken been kon je financieel ruïneren. Na tot dit doel
een bank te hebben bezocht kochten we heerlijke ham en kaas bij
een kruidenier, die meer op een professor leek. En iedereen lachte
tegen me. Bakkers, treinconducteurs, obers, apothekers, hoeren,
zittend in hun glazen vitrines ... Gollandija was natuurlijk heel blij
om mij te mogen begroeten. Ik lachte terug, maar na een paar
maanden gingen mijn kaakspieren pijn doen. Ik liep langs etalages
met ronde kazen en rijen sierlijke BOLS-flessen, en lachte niet.
Niemand kon me iets zinnigs over het jonge~e
jonge* met zijn vingertje
vinger~e in
de dijk vertellen. 'De zilveren schaatsen' vonden ze maar een
Amerikaans kitsch-verhaal, en het leek alsof alle honden van de
wereld hun drollen op de Amsterdamse straten achterlieten. Maar
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Gollandija bleef lachen, met een gelukzalige, onbestemde lach,
tegen iedereen en tegen niemand gericht. Zij had, kortom, een
eigen leven dat niets met mij te maken had. Ik voelde me verraden, in de steek gelaten, en ik had het altijd koud, vooral in de
winter, toen 'Gollandija'
'Gollandija',, in plaats van om in het sprookjesachtige
ijslandschap van 'De zilveren Schaatsen' te veranderen, liters regen
uit haar grauwe hemel op me uitstortte. Ik kocht een donsjack, een
stevige paraplu, en besloot de scherfjes van mijn droom te gaan
oprapen. Misschien kon ik er een nieuw leven uit puzzelen, mijn
nieuwe Gollandija.
Tien jaar later ben ik nog steeds met die puzzel bezig. En ik
denk niet dat ik er ooit klaar mee ben. Na elk figuur~e dat ik heb
gelegd, ontdek ik weer een gapende ruimte die nog gevuld moet
worden. Met die droomscherfjes die nooit opraken.
Maar achter die altijd onvoltooide, dynamische, plagende puzzel kan ik soms de contouren en het schijnsel van mijn eerste
Gollandija onderscheiden, dat tegen mij lacht en weer naar dat
andere zonnestelsel verdwijnt.
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Nederlandse poëzie

Vijf gedichten
Bemd Bevers

Herinnering aan Marko Fondse
Geef nu nog eens een hand
maar dan een bee~e steviger
woorden die me bij zijn gebleven
van een van de schaarse ontmoetingen
en dat hij mijn gedichten kende
een paar zelfs uit het hoofd voorlas.
Iemand noemt het geheugen een orgaan
ik heb een slecht geheugen
al herinner ik me hem graag
poëzie is wat de tijd vergat
lange man in regenjas.

Retour eersteklas
Je gedachten reizen langs een aantal liefdes,
door het toeval geknoopt en weer ontbonden,
terug naar dit heden van lichaam, plaats
en tijd. Weilanden schieten voorbij, bomen in
dezelfde tinten, winkelstraten, van kleuren
als van ziekte verzegeld. De horizon is knap
gecamoufleerd met vee dat wat beweegt zodat het
echter lijkt. In dit landschap ben je opgegroeid
maar niets geworden. Tenminste niemand waar je
spijt van krijgt.
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Familiealbum
1960, Eerste Pinksterdag vandaag en daar,
in kalkwit licht, het craquelé van een muur,
de kier van een halfopen deur, iemand die er
zijn vergeten gezicht uitsteekt.

Het is weer het huis van een jeugd, vocht
kruipt door het zand van de stoep omhoog
(daar ligt een peuk uit negentienzestig!),
zacht brokkelend steen, zwart van een eeuw aan regen,
zand aan zand ontstegen en erin teruggekeerd.
Op het pad naar de rand van het blikveld de twee
stokstijve zussen; zestien, zeventien, overschaduwde
ogen, de lachloze mond door het glas van de lens
naar de toekomst geknepen. Jijzelf achteraan,
de vogelgewrichten van polsen en knieën gebruind
door een terloopse zon, onherkenbaar verkleind
tot het kind. Maar omdat je het weet: dat ben jij
ooit geweest, voordat je het werd.

52

Tussen de landen
We gingen over de grens die geen grens meer is,
slechts een geleidelijke verandering van landschap.
De kleurrijke uitslag van winkelstraten,
vrachtrijderscafés zonder klanten, door onkruid overwoekerd
parkeerterrein. Toneel, door de geschiedenis verlaten.
Ooit was hier alles te koop wat Europa
te bieden had: koffie, sigaretten, wapens, van huis
gelopen minderjarigen, voortijdig gestrand in hun fatale
honger naar avontuur. Vreemden, die elkaar om geen
andere reden haatten.
Vijfendertig jaar later staat er geen vader te wachten
aan de andere kant van de slagboom. Het teken van
de scheiding in zijn blik geknoopt - verdriet,
of hoe je dat ziet als kind op de afstand van
die leeftijd. Onbereikbaar in ieder geval. Zijn hand pakt
een sigaret en zwaait ermee als een gevangene na afloop
van het bezoekuur. Dronken, beslist de stem in mijn rug
en grist de mijne. De rook die hij uitblaast is het sein
voor de aftocht. De droge hoest erna
het laatste levensteken.
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*
De slootkant stond in lichterlaaie,
je hart sprong hoger dan je benen volgden!
Brandend als dor gras maar branden wil in
oktober, altijd in oktober komt de geur
van dat kruid terug.
Hoe kalm de dunne rook steeg, als sigarenrook
op een zondag in de staalblauwe lucht van oktober,
ze zongen één lied, die twee, ze doen het nog.
Hoe vrolijk takken en twijgjes knetterden, knakten en
kronkelden in de hitte van het vuur, hoe snel
de rode tonge~es niet langs de zwarte hellingen renden
van dat miniatuur-Pompeï!
De kleine rivier beneden nam hun spiegelschrift mee
door de weilanden en de duizenden verkoolde lijkjes
van zijn bewoners in hun glimmende gevleugelde jasjes.
Hoe groot mijn angst dat de wind één enkel vonkje
mee omhoog zou voeren, steeds verder omhoog
tot boven het bos ... De heimelijke teleurstelling
dat het niet gebeurd is.
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Twee gedichten
Job Degenaar

Dat rood van rozen
Boven de mistige velden uit
gloeit het rood van rozen,
a(~evuurd,
lichtkogels op het netvlies afgevuurd,
noodsignalen uit grijze aarde
Rood van lang geleden, toen
soms in Dordt een goederentrein
de hekken uit wou, knarsend
en piepend z'n spoor verliet
en afboog over oude rails
door het motgrijs van de stad
naar de rand ervan, de industrie

voorop liep een man, te zwaaien
met z'n vlag zo rood, triomftocht
voor de arbeiders, dwars
door onze kinderogen
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Dubbeldam*
'7 aanzienliJk DUBBELDAM, het welk door Voorspoeds hand
Bijna Verdubbeld is, in honderd zestig ]aaren,
Zag zig van tijd tot tijd, voor ongeval bewaaren,
Smaakt nog een ruimen bloei tot heil van Nederland.
(Tekst bij een gravure van Anna Brouwer, 17de eeuw)

Boven de skyline van Manhattan
rees eens je watertoren
en later in de Sahara doemde
trillend het raadhuis op
aan de oevers van de Amazone
daagde 't Bos van Repelaer,
voorbij Bombay kwam over de oceaan
het ponlje varen naar Werkendam
Ach, hoe schemeren nog in kroegen
waar de hunker naar een hand die
streelt, in roest wordt uitgezeten,
je dorpsmeisjes van weleer
Nu, een leven later haast,
in je moeizame rol van wijk van Dordt,
heb ik die in jou geboren werd
en me van je keerde
je hervonden: onttroond, onttoverd,
in feite double damned,
bloei je niet stuk te krijgen
in mij voort

* Als gemeente opgeheven in 1970.
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Zesendertig
Hero Hokwerda
Waar eerst beweging was van dromen,
ontkiemt reeds wat niet was genood;
het leven heeft zijn loop genomen
en is gestold nu in de dood.
De ziel is een van die geheimen
waar men zich mee onledig hield:
pas zichtbaar uit het ongerijmde
van trekken die nu zijn ontzield.
Ook deze keer was het een ander
die als voor ons de klap opving,
toen aller grote tegenstander
óns boekje weer te buiten ging.
Wie zei er dat het leven doorgaat?
Een ánder leven vangt nu aan,
nu hij voor ons daaruit teloorgaat
en straks tot beelden is vergaan.
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Twee gedichten
Johanna Kruit

Herfst
November wordt geboren.
Over het veld schuift mist.
Ik heb me steeds vergist.
In wat ik heb verloren.
De avond legt zich neer.
Een deur valt in het slot.
Geen duivel en geen god.
Zien wat ik nog begeer.

Soms
Soms was het weg, lag leeg verlaten
wijd het strand. Wees niets meer op vergaan.
Bleef verte staan en legde uit
aan wie verstond.
Totdat verschoof, terwijl je keek,
onmerkbaar haast het zand.
De zee verliet zichzelf.
Bracht diepere geheimen aan.
Zonder overkant.
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Vijf gedichten
Liesbeth Lagemaat

Venus (niet die van Botticelli)
Plan A: een gat in je gezicht geslagen, met een
voorhamer misschien of desnoods een tennisracket,
je moet begrijpen, het gaat hier om een straf, wij
spreken van rechtvaardigheden. Zinloosheid immers
is een parelmoeren doosje, een bijouterieënkistje
vol dierbare obsceniteiten, maar niettemin. Mijn
haar vloeit uit, azuur, mijn lijst is afgezet met
knalroze marshmallows, tempera ben ik, op hout.
Uit zeeschuim, werkelijk? Toch schijnt de wenkbrauw
niet meer dan een litteken, de slapen in hun weekdierenbestaan: één duimafdruk volstaat. Ik, de met
spinrag bedekte? Kleefdraad, een web van ijzertaal,
wij beminnen in woorden van glas. Het glas is zand
jij noemt je Vulcanus? Een huidschil
plus hitte. En
Enjij
dekt de oogbal toe, alles verliest zijn vorm. De haat
verdampt, wij werden gebouwd rond een haarvatenstelsel

van angst. Altijd veel te zachte vingers.
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Moedertuin
Ze ligt er wel erg slordig bij, zo met dat zand
overal te koop, een dijbeen, een borst, een paar
onthutste knieschijven: wij spreidden ons nooit zo
uit in tijd en ruimte. Maar alles is te oefenen:
tandengeknars, het trekken aan de haren, aarde
eten. Nagels die krabben in het eigen vel.
Ze is niet wijs. Ik houd niet van conserven,
weg is weg. Dan kom je nog maar eens langs,
als je durft, in de vorm van een hoerig vlinder~e,
te paars beschilderd en te wit, of als een zoete,
rotte peer op hooigras, ik met mijn sandalenvoet.
- Let op: geen alibi. Die kinderbenen? Flamingoroze zeker? Wij weten beter, tellen de scherven.
We pleisteren de hals, de wangen wit. We
capitonneren de angst, meer niet.
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Horror vacui
De queeste is een jacht. 0, er zijn variaties,
dat wel. Het kind en de armen vergroeid in het
matras. Het tastbare in- en uitademen, de lijn
ademtak
tak die
die zich vertakt, de kamer vult, de adem
tussen de kieren van de deur of door een open
raam - naar buiten, als een slang. Dan vergiftigt
de adem van het kind de tuin. De vijver weert af
met een deksel van ijs, deze dag was een voettocht
zonder aanwijsbare zin. Door een wak zou je zien
wie je was, maar de bodem is groter dan ooit en
lacht bovendien om het sprookje van Spiegel & Troost.
Komisch duo, die twee. Er valt niets te verwachten,
niet meer. En het woord? Om nooit te ontraadselen,
Chinese karakters die uitglijden op het papier.
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Diep in de hagedissenjas
bewoog een man, dat is te zeggen: het cadmium rood
van het bloed van de man, dat is te zeggen: het zwart
in het "cadmiumrood van de man, en ook het grijs
van het oude, zeer oude weefsel waaruit de ziel van de
man was ontstaan. Dat is te zeggen: ik zag hoe de
draden van zijn ziel als het ware dropen, grijs in grijzen
en geen, werkelijk geen citroengeel ter wereld kon
iets uitrichten tegen de zwarten, in het rood en in het
grijs. We waren ergens, op de kliffen van geen tijd, de
lucht een plaat van ijzer, het was een moment om
dieper te snijden dan pezen en spieren en dood. Het
licht deed niet wat wij verwachtten en werd röntgen,
gromde. Dit kogelvrije spel: verbeelding zonder meer
of meer? Mijn hersen~es van springtouw, dovenetel, en
diep in mijn keel dreef een landschap van zomervakanties,
de zachte afdruk van paardenhoeven in slapende aarde, een
handpalm van kristal, een vinger die zich sleep. Een
priem, een scalpel, een mogelijkheid om het zwart uit het
cadmium rood van het bloed van de man - vaderbloed. Een
Grimmwoud in mijn keel, een droom van onweer en basalt.
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Over de liefde, een punaise in de voet
En wonen deed ik nooit. Ik zwerf maar wat
tussen bekende muren van ruzie het brekend
vaatwerk groen, klokken die als digitale rupsen
lichtvoetig belopen het brood, het nachtbrood
op de schimmeltafels, de Nijinski-benen van de
zonen van wie, van wie, de minnaar die zijn hart,
- de botten broos
als een gevleugeld hij, mijn hand ~
onder zoveel gewicht en toch, wij schuilen niet.
Leunen, hooguit. Een iemand denkt op dit moment:
'Er is ergens een groot en roestig apparaat dat
zinloze dagen genereert tot wat wij vreesden:
bibberstreep. En daar dan, als goedgelovig voetvolk
en zonder morren uiteraard, een hut van bouwen, of
een tent?' Nee, dan is het beter om zich tijdig in te
klappen, niet gehaast maar mechanisch, een zwarte paraplu.
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I.M. Emile Henssen*
Jean Pierre Rawie
Hij koesterde een soort geleerdendom
dat wij nog slechts uit oude boeken kenden:
een zonderling die zijn geschriften pende
bij kaarslicht dat in brilleglazen glom.
Toch
T
och kon voor hem het roer nog zesmaal om;
toen hij de steven naar het westen wendde,
gewende hij zich zelfs aan de ellende
van tekstverwerker en van CD-rom.
Wij kunnen lezen wat hij heeft geschreven,
maar weten niet de doolhof van zijn ziel,
de wegen van dit wonderlijke leven.
Hij was en is voor ons gewoon Emile,
een vriend die steeds een kennis is gebleven,
een vreemde man, en die ons vreemd ontviel.

* Emile Henssen, historicus en biograaf,
biograrif, overleed vooryiJar
voorjaar 1999 na lang in coma te zijn geweest
als gevolg van een val. Binnenkort verschijnt bij Uitg. Bas Lubberhuizen een gedenk-uitgave, met
als titel de laatste regel van].P.
van J.P. Rawie's gedicht.
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De sluis
Wim Reilingh
Het schemerde nog toen ik bij dezelfde
gracht aankwam en voor het eerst
sinds een al half vergeten leven weer
het ijzer van de zwarte balustrade
onder mijn handen voelde. Net als toen
versluierde het najaar de vervlochten
toppen van de bomen en de huizen langs
de kant, onaangerand gebleven sinds
die oude sproo~esnacht. De nevel was
nooit opgetrokken al die jaren en
het water rook nog steeds naar haar
We hadden langs een omweg deze sluis
bereikt. Ik zocht nog uitstel in
gedichten, want ik voelde me
te herfstig voor haar vrouwelijkheid
Tot ze me plotseling omhelsde, wankel
van de wijn, naar onweerstaanbre diepten
neergezogen, huiverig, verlangend naar
een ander samenzijn. De fee in kant
en tule van het feest verwelkte in
het lege ochtendlicht; haar verte kwam
nabij, haar koele pracht veranderde
in hulpeloze dierbaarheid. De vlucht
in zelfbehoud verloor daardoor
...
.
..
ZIJn zm; ze was meens van m:u
Van mij; een paar seconden, maar
voorgoed, want deze dingen blijven
ongedeerd. Ik nam haar hand en liep
met haar de gracht langs, de benarde
wellust tegemoet: mijn huis,
het onvermijdelijke bed, het slapen
en het ontwaken naast haar naakte lijf,
het zure afscheid en haar eindigheid
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Vijf gedichten
L.F. Rosen

De nieuwe tijd
De binnenruimten gaan weer open
op het einde van het jaar.
Kamer na kamer. Als balzalen
staan zij te pronken. Tot diep
in het huis gaan de lampen aan.
Muziek neemt de plaats van wekkers in.
Een wereld van kussens en haardkleedjes
sijpelt langzaam de huiskamers
in. En alle opgespaarde, vuurvergulde
dagen worden in een keer
opgemaakt... Het feest begint.
Buiten steekt een eenzame archeoloog
zijn schop in de levende, zwarte klei.
Worteldraden verschijnen als de onderkant
van een toupet. Grondwater hecht zich
onderaan zijn schop, terwijl hij schraapt en
wroet en onder elke laag de Romeinen
bevroedt. Scherven, nog rood van hun nagloed,
steken uit de grond als de pantserplaten
van een kleine sauriër. Eén voor éen
trekt hij ze op het droge. Naast zijn
schop rekt een dikke worm zich uit
als een Duitser die de branding nadert:
De centrale haard van de Romeinse villa
kan nu niet ver meer zijn ... Eeuwenoud
feestgedruis komt hem tegemoet.

66

Bij het oude
Ik woon nu in je huis
dat ontdaan van zijn inhoud
iets lichter werd.
Door zijn vensters zie ik je
nog als bezoeker komen.
Het bezoek gold je oude woning
misschien wel meer dan mij.
Altijd stopte je even bij de tuin.
- Die buxushaag was die er al? Ja, ook de herinnering loopt
op moeilijke voeten.
Sinds kort woon je op hoogte
en loop je ook daar, denk ik,
weer op afgetrapte schoenen.
Je kan mijn huis net niet
zien. Noch ik het jouwe.
Het scheelt niet veel.
Nu ik hier woon en jij niet meer,
gaat keer op keer de telefoon
bij mij. Gevolgd door zo'n lange,
misschien wel grappig bedoelde,
stilte. Die ik zo lang mogelijk rek
uit angst dat een einde komt aan ons gesprek.
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Lichtende nachtwolken*
Soms op zomeravonden verschijnen
zij aan de rand van ons
blikveld, op tachtig kilometer hoogte,
ijl als zeventiende-eeuwse zakdoeken,
ondoorgrondelijk als de gedragscodes
van een verdwenen hofcultuur.
Maar het hemelse zweet
waarvan zij zijn gemaakt,
bereikt ons niet. Onze stemmen
horen zij niet. Onze grond
bevochtigen zij niet. (Zij
hebben de zwaarte overwonnen.)
Onze gedachten willen zij
niet. (Zo onbezonnen zijn zij
niet.) Een kloppend hart
hebben zij niet. En ze gaan
te hoog voor onze kanonnen.

* Een bestaand, metereologisch fenomeen. Het zijn ijle, lichtgevende wolken die hoofdzakelijk
gevormd worden door stofdeelijes die zich op zeer grote hoogte bevinden.
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Het eerste licht
Huiswaarts slenterend langs de kinderen
en hun spel - hun kleverige verfrituelen,
verfrituelen,
rood en blauw de gezichten, geel het haar,
hun aandachtig en trefzeker jongleren met de krullen van elkaar:
een dozijn zeepsopboekaniers, paarsgewijs
op weg naar al weer een nieuwe kleurenschat
(de kinderkapsalon stond open, midden op
het voetbalveld, onder een koepel van licht) was het of ik terugkeerde naar die middernachtelijke
zwempartij van jaren her: half september,
de herfst hield zijn adem in. Even aaide
het water onze nek en ons haar (zocht het iets?),
ging toen als een schelp boven onze hoofden dicht en even waren wij de kern van water
zoals nu deze kinderen de kern van licht.

Zo zal het gaan
Je roept ze binnen voor de nacht. Binnen is:
op zolder, in kinderbedjes onder kraakfrisse
lakens. Je zet de deur open en wacht.
In de verte nadert enkel de zware gestalte
van een hond. Een grijze damp slaat van zijn
rug. Hij gromt. Zijn poten dreunen op je pad.
Maar voor je het weet begraaft hij zijn snuit
al in je handpalmen en slingert met zijn
kop alsof hij iets kwijt wil. Iets dat niet los
wil laten en dat aan kleverige draden hangt
en dat uit jouw handen lijkt te komen,
en dat nog het meest lijkt op eenzaamheid.
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De dood
Patty Scholten
Die norse gast zal jou niet overslaan.
Nooit belt hij op en vraagt: 'Kom ik gelegen?'
Hij komt te vroeg, te laat, zijn zeis stoot tegen
je lamp of vaas. Hij laat zijn koffie staan.
Beloftes worden niet door hem gedaan
en nooit zal hij zijn knekelvoeten vegen.
Hij kent geen smalltalk. Er wordt stuurs gezwegen
tot hij je vraagt om met hem mee te gaan.
Dat was het dan. Je bent opeens zo moe.
Hij zegt; Je wist toch dat ik ooit zou komen.
Die lamp, die vaas, het doet er niet meer toe.
Kijk niet zo bang. Het sterven doet geen pijn.
Het zal een slapen, slapen zonder dromen,
het zal een slapen zonder weerga zijn.'
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Twee gedichten
Thom Schrj,jer
SchriJer

Dies irae
Weer varen jachten op
naar een voorbije zomer,
houdt drank de milde
vaarlui in de geul.
De hoge hekgolf loopt
nog over van vertrouwen,
maar achterblijvers en
fanaten bouwen sluizen
van dundoek en papier
en mettertijd ook hier
zal het nutteloze schutten
op geschreven verval
een aanvang nemen.

Achterblijvers
Over doodstil water van lood en licht
varen gezinnen in boten van hoge
conjunctuur september uit.
Achterblijvers laten langs de havenkant
een eerder opgelegd seizoen beginnen,
wisselen zelfde woorden in dezelfde taal,
zien de vogels uit het noorden overkomen,
klagen om getal en overwintering,
gaan in hun hoge kragen wonen,
tellen goud van standgehouden dagen
en gooien in hun loodsen de eerste
leegte overhoop.
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Drie gedichten
Jaap Tempelman

Roos
Die met glanzend zwart haar de piste betrad,
hangt het in slierten voor het gezicht
na enkele verwoede pogingen met zijn handen
strak op zijn rug gebonden, met zijn benen
aan de slingerende trapeze, met zijn tanden
de roos te pakken die de schone dame
zonder genade hem voorhoudt en ontzegt.
We houden de adem in. Als hij het opgeeft
is de voorstelling verloren. Nieuw publiek
zal niet komen. Een legendarische naam
ligt te grabbel. Hij moet het nog een keer
proberen. Hij zweet bloed, zijn pezen knappen.
Hij zet zich af, vliegt omhoog, hoger
valt met een bons de bloem.
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Handen
Je hand ligt op de tafel enje
en je kijkt ernaar,
je legt je andere hand er langzaam naast,
vrienden in de vreugde, na een lange nacht,
de vroege ochtend dat je kind geboren was.
Je plukt met rechts de vruchten die je spaart,
je houdt met links de zwaar gevulde mand
tegen je aan, zacht fruit uit eigen boomgaard
smaakt naar goed en kwaad, rot in het gras.
draagje
Tegen de winter draag
je wollen wanten
en nog voelen ze stervenskoud, vleugels
in nood, blauw geaderd loodzwaar bloed,
versleten goud terug in de moederschoot.

Zomer
Holst van het jaar. Iedereen is weg en vreemde
knakkers kruisen ons pad. De kamperfoelies
bloeden bessen. Bruusk werpt een berk
zijn blad. Stof voor gesomber.
Er bruint zoveel bloot dat je geen mens meer ziet.
Verlangen dringt naar mantels in november.
De krant vergeelt, de roodste rozen
missen geur. Veel gedonder.
Vergeefser sterven dan ergens in de herfst.
Doodgelopen maanden klagen ons aan.
Op haar zerk verlept ons handje
anjers voor augustus.
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Twee gedichten
Mier.e Tillema

Behang met wereldkaart
Punaises laten los, de hoeken
van de wereld krullen om. Blauw
golft. Antarctica raakt zoek.
Weg van de kou
droom ik me naar 't oranje op de muur.
Reis met een boemel - houten banken,
in zure stank van dagen ongewassen China door,
drink groene thee, draag zij.
Of schud op schepen van woestijnen
dwars door het paarse deel van Mrika,
fotografeer een ibis zwart-wit bij de Nijl,
wordt zwaar getild door scarabeeënventer,
verlang bij piramides naar Parijs.
Of liever met beide benen
naar de polder om de hoek:
aalscholvers schor horen
schreeuwen, kieviten zien
duiken naar niet hun nest.
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De rechterengel
Bij: Piero della Francesca, Madonna del Parlo
Parto
De rechterengel is een boerenmeid
op sokken, groen, als haar vleugels.
Blozende wangen. Het aureool
een platte pet die ze zo
aanstonds afschudt - maar nu eerst:
Muziek!
Achter coulissen steekt men
de trompet. Gordijnen, hoog
geëerd publiek, gaan open:
Maria wijst op haar buik.
Het lijden gaat beginnen.
De engel denkt:
Mijn zusje, links, heeft rode
sokken, rode vleugels, groene
jurk - bijna als ik
IS ZIJ

de elegante, triomfantelijk
staat zij doodstilIer. Zij gelooft.
Ik wil hier weg. Vleugels afgeven,
vliegen in de armen van Voor eeuwig lamgelegd.
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Drie gedichten
Marc Tritsmans

1826 n.Chr. Vrouw aan de piano
In deze kamer waarvan de muren
jarenlang op me zijn afgekomen
zit ik nu alle uren van de dag achter
de vleugel. Sinds op die godverloren
avond (maar er waren er geen andere)
de ingehuurde pianist plots een sonate
van je speelde en mijn leven opnieuw
begon. Ik oefen weer mijn stramme
vingers, ga als een opgewonden kind
op zoek naar elke partituur. Ludwig,
zelfs zonder hoop op antwoord schrijf
ik jou. Ik warm me dankbaar aan je vuur.
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1919 n.Chr. Flamingant
Op het verkeerde paard gewed.
Maar eindelijk iemand die ons niet
in bescheten Frans had toegebeten
dat we moesten oprotten met dat
vVie wordt
onbehouwen Vlaams. Wie
geminacht zint op wraak. En net
toen verschenen zij op het toneel,
deftig en beleefd. Met de wapens
kwamen ze pas later, met hun barse
Duits al evenzeer. En nu zijn wij
plots verraders van een vaderland
dat ons eeuwenlang vernederd heeft.

1999 n.Chr. Hier, nu
Vanwaar ik droom en schrijf en liefheb
ingescheept voor deze vreemde reis.
Slechts gewapend met de zekerheid
dat door eeuwen en ijstijden, dwars
doorheen het eindeloze strijdgewoel
de ononderbroken draad van Ariadne
loopt waarmee ik aan het begin van alle
tijd zit vastgeknoopt. En onderweg
is iets van mij ooit alles al geweest.
In de duisternis van genen broeien al
die vreemde levens. Geduldig wachtend
op een kans om nog eens toe te slaan.
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Feest in Amsterdam*
Jos Versteegen
De roltrap voert ons naar het glimstation
dat onder deze hal verborgen ligt
als een verstarde lintworm van beton,
een kreng dat anus heeft noch aangezicht
maar links en rechts zijn treinen vreet en braakt.
Wij dalen in de buik van het ongedierte.
De roltraptreden worden aangemaakt
uit niets en stromen uit de vloer, de kieren
breuklijn waar tree voor tree wijkt en de voet
de halve wereld onder zich voelt zinken
wanneer hij op zo'n grens staat - haastig moet
hij schuiven om zijn evenwicht te vinden.
Een bovenman die struikelt, duwt al gauw
een onderman omver, zelfbovenman,
die lagerop een onderman of -vrouw
doet vallen, en zo valt en kantelt dan
een roltrap-populatie naar beneden,
waar de perronvloer zo vraatzuchtig is
dat hij een eindeloze reeks van treden
opslokt en waar tot hun ontsteltenis
reizigers, machinisten, conducteurs
zien hoe het haar van een gevallen jongen
dat, blond, bij zijn gilet en ogen kleurt
in de metalen spleten is gedrongen
en wreed wordt meegetrokken in de vloer
zodat hij gilt om het behoud van scalp
en leven en bij bloed en groot rumoer
de stroom wordt uitgeschakeld en de trap
tot stilstand komt, net als het treinverkeer.

* Deze tekst maakt deel uit van een groter verhaal in versvorm. In het hier gepubliceerde fragment
nemen de ik-persoon en de buitenlandse jongen Roch op station Schiphol de trein naar
Amsterdam, waar een groot straaifèest wordt gevierd.
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Roch daalt. Zijn bobbekop, ik laat hem glippen.
Nekstoppels, oor~es transparant en teer,
de kleine draaikolk van zijn kruin - mijn lippen
zien af van achterhoofdse tederheden,
al groeit er door zijn korte haren, zwart,
een wrat en sta ik op de hoogste trede.
Ik ben de bovenman, maar ik volhard
in dadenloosheid tot op het perron,
waar ik voor hem bestemming lees en tijd,
en koffers hijs naar het overvol balkon.
De deuren sissen en de trein, hij rijdt.
Botsend tegen solide mannenschouders
volg ik mijn vriend naar rechts, het gangpad in,
door zweet en oude rooklucht nog benauwder.
Hoogrode dames met een onderkin
behandelen het weer in Alicante,
een kind staat op de bank en spuugt naar buiten,
een negerjongen leest de Hel van Dante.
Geen zitplaats vrij. Dan zie ik door de ruiten
opeens het daglicht door een waas van stof:
de starre lintworm heeft ons uitgescheiden.
Ik hoor gitaarspel en het lijkt alsof,
nu wij ons uit de poldergrond bevrijden
en feestend Amsterdam niet ver meer is,
de hele trein getuigen moet en klappen,
want deze reis is een verrijzenis,
maar bijbels-charismatisch vreugde
vreugdetrappen
trappen
is verre van de passagiers: het kind
spuugt dromerig naar bovenleidingpalen,
de jongen die zich in de Hel bevindt
leest door, terwijl de dames op hun kwalen
in maag en darmen over zijn gestapt
en zweetrivier~es langs hun kinnen stromen,
door minuscule kliertjes gul getapt.
Nu zingt de man, rauw, schor, en het aroma
van sigarettendamp en transpiratie
vermengt zich met de tekst van 'Let It Be'.
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De kinderfluimen krijgen iets gelatens,
de dames praten zachter en ik zie
de lezer met secure tederheid
een pagina omslaan.
Mijn vriend wil roken.
Zijn rechterhand vol nauwe ringen glijdt
zijn broekzak in en vist daaruit een koker,
bedrukt met roosomkranste nachtegalen.
Hij draait de vogels weg met knarsgeluidjes.
Zijn duim en wijsvinger, die even dwalen
over de mini-lijken in hun huicljes
van dun, kraakhelder, maagdelijk papier,
kiezen en wrikken dan hun nagels traag
tussen de kleine doden tot een kier
ontstaat en zij uit deze sarcofaag
een van de tien bevrijden. Rochs gezicht
trekt als in boze concentratie samen
wanneer hij toeziet hoe zijn vuur en licht
en door de sigaret gezogen adem
een brandje stichten, knisperend en rood.
Een dode, gisteren nog weggeborgen
in het donker van een stoffelijke schoot
en toegedekt met bloemen, vonkt vanmorgen
van leven dat een tweede sterven is
en zonder koortsvuur of oranje gloed
voor man noch jongen te verwerven is.
Geruisloos breekt de as. Onder een voet
zal op de vloer een grijze vlek ontstaan,
een platte stofwolk, snel verstrooid, verstoven
door tocht en zolen, feniksloos vergaan.
Ik zal die as geen rozentuin beloven
om aan te liggen bij een jonge plant:
hem wachten straten, stegen en de goot.
Roch zuigt, de ogen smal en roodomrand,
met links en rechts een jonge-kraaiepoot,
rook in, die na een snelle mondbeweging
een boogje rond zijn bovenlip beschrijft
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en kort nadat hij zo is opgestegen
zijn spitsneus binnendringt en binnen blijft,
om van dit korte reisje naar de longen
seconden later pas terug te keren
op trage ademtochten van de jongen.
Aan Roch is rook geofferd: ruik mijn kleren,
en luister hoe de verre zanger zwijgt.
Die wringt zich door de passagiers met hoed
en glimlach voor de toegift die hij krijgt:
een rinkelende, blikkerende vloed
aan warme guldens. Roch wil ruimte maken,
sjort aan zijn koffer, tilt hem in het rek.
Ik hoor verborgen botten zach~es kraken,
ik zie de pezen spannen in zijn nek.
En dan: zijn bloed. Roch bloedt. Ijzerbeslag
dat loszit bij de hengsels van zijn koffer
sneed door zijn vlees. Het lijkt effectbejag
of ritueel theater: zie mijn offer.
Hij houdt zijn rechterhand op als een schaal,
die volstroomt uit een kartelige snee
in onderhand en muis. Zo blijft hij staan.
De zanger werkt zich door de treincoupé.
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Twee gedichten
Lau Vleugelhqf

Fotogeniek verleden
Orfeus op klompen aan de rand van een sloot
tussen het fluitekruid, de lippen landelijk gekruld
om de drietonige fluit van haverstro, de ganzen
gakkend een koor op de achtergrond
een dageraad vol verontwaardiging.
Orfeus op klompen aan de rand van het water
droomt zich een strohalmen fluit
die met drie tonen de bloemen verstilt,
de dieren bezweert, de mensen verstomt
en het water een ziel van vuur geeft.
Onderwijl hangt de tijd te verdrogen
als een hemd aan de waslijn
in de eeuwen der eeuwen.

82

Overlopende muis
Als ik op zomeravond in mijn tuin gezeten uur en tijd vergeet
weet mijn tuinmuis dat het tijd is voor een buurtbezoek,
koek en koffie zijn genoten, een kruimel bij de tafelpoot
noodt mijn tuinvriend tot een trippel in de buurt,
gluurt zijn ooghoek naar de lach op mijn gezicht,
zwicht zijn honger voor de geur van speculaas.
Kaas is zijn liefst gerecht, maar helaas niet elke dag
mag het feest zijn, want te luide muizenpret
met zovelen zou paniek inzaaien. Dat één muis
thuis mag komen hier, is genoeg voor dialoog
oog in oog, dat glinstert van de muizenpret.
Met een kruimel kruidkoek in het bekje
wek je de vriendschap met een muis gericht en
lichter nog met het overlooprijm van een dichter.
Voor een kruimel van de tafel loopt ze over
betoverd in de woorden van de dichter.
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Komende tijd
Nico Weber
Mijn vader lag op bed naar me te kijken.
Ik hielp hem met de koffie, maar zijn bril
vond hij niet nodig. In zijn lichte ogen
zag ik een kind, een vriendelijke lach,
een jochie dat niet langer houvast zocht.
Hij keek niet uit naar iemand of naar iets.
Ik heb hem eindelijk een kus gegeven,
dat had ik al veel eerder willen doen.
Nog even, Pa, dan gaan we naar het park.
Daar is het net als vroeger, stil als toen.
Ik heb de sleutels van het hek bewaard,
en zal het openen. Beloof me wel,
niet om te kijken als ik moet vertrekken daar is het park te oud voor en te groen.
Excuses voor mijn simpele gedachten.
Ik kan niet blijven wachten. Ik sluit af.
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Light Verse

Drie gedichten
Bella Achmadoelina
(Vertaling Petra Couvée)

Scheiding
Ik dacht dat jij mijn vijand was,
mijn ondergang, mijn molensteen,
maar nee, je bent gewoon een kwal,
en door je trucjes kijk ik heen.
Je gooide ooit een centie
in de sneeuw op het Manegeplein.
Het centie zou voorspellen
of het voorgoed zou z~jn.

JI

JI)'MlUIa, qTO Tb! Moll Bpar,

UO Tb! 6eJla MO. UJKeJWI,
a Tb! HC Bpar, Tb! npOCTO Bpanb

Je wikkelde mijn benen in een sjaal,
daar, in de Alexandertuin,
en wreef mijn handen, maar je loog,
en dacht dat ik jou ook bedroog.
Als een cirkel kraaien
bleven boven me je leugens draaien.

H BCR Hrpa TBOR -

.a;cweB8Jl.

Ha DJlOlllaJIH MllHclICHoA
6pocan MOHCTy B CHCr.

3anulwB8JJ MODCTOA,
m06mo • IIJIH BCT.

H wapcPoM HOI1l MHe 06MaTb!BaJI
C8Jly,
H pyxu rpen, a ace 06MIlHbIBaJl,
TaM, B AnCKcaJUlI)OBCXOM

BCe JlYMan, uo H • conry.

Nu gaan we uit elkaar, voorgoed,
geen bitterheid, of spijt.
Het ga je goed, je redt het wel,
ik red me ook wel mettertijd.

KpYllCHnOCb HallO MHolI BPIlHbl!,
nOXOlKCC Ha BOpoHbC.
Ho BOT B nocncJlBHlI pll3 DpolllaeWbClI,
B rm13ax HU CHRC, HU qepHO.

0,

npommewh, HC ODe'UlJIRWhCJI,

a MOe H BOBCC HUqCro.

\Vat een onzin achteraf!
Waar was dit alles goed voor?
Jij moet hier linksaf.
Ik moet hier rechtdoor.

Ho UI( lICC
BO KB JKe

ace HanpacHo,
ace BCDcno I

Te6e IIJITB HanpaBO.
Mac HJlTH HancBO.
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'k wil dat je ...
'k wil dat je niets meer vraagt voortaan,
niet langer tijd aan mij verspilt,
en raak mijn hand niet stiekem aan
met die trouwe hondenblik.
En loop niet aldoor in de lente
mijn sporen na door elke plas.
Ik weet dat het geen toekomst kent
en alles blijft zoals het was.

He YileJI"H MHe MHoro BpeMeHH.
BonpocoB MHe He 3a.z1aBaH.
fJIa3aMH il06pbIMH H BepHbIMH
pyKH MoeH He 3a.z1eBaH.
He npoxoilH BecHoH no JIylKHL\aM,
no cJIeJIy CJIeila Moero.

5l 3HalO -

CHOHa Hé nOJI}'ttUTCH

H3 :}TOH \lCTpeqH HHqero.
TbI .Il}'Maemb, 1·ITO.sJ U3

rop.u.ocTH

x0"'Y, C T06010 He ilPY"'Y?
JI He H3 ropilOCTH - H3 ropeCTH
TaK np"MO rOJIOBY ilep"'Y.

Jij denkt, het is uit eigendunk
dat ik geen vriendschap wil, maar echt,
geen eigendunk, maar ongeluk
houdt mijn hoofd zo recht.

Ach jongen loop toch door ...
Ach jongen loop toch door - succes
zul je niet hebben. Onthoud:
ik ben mijn minnaars minnares
en bovendien ontzettend oud.

npOXOlKHH, MaJIbqHK, qTO TbI? MHMO
H~H

H He CMOTP" MHe BCJIe,l\.

MHo", TOT JII06HM, KeM JI JIJ06HMa!

K TOM}' )Ke 3HaH: MHe MHoro JIeT.
3paqKOB rop"qyIO yrpIOMocTb
nnepHTb B MeH.R noopeMeHH:

En houd nu verder niet die zware
verhitte blik op mij gericht:
een liefdeslach uit jonger jaren
flitst lijnen goud in mijn gezicht.
Ik ga ... de kou van februari haalt
mijn rode konen weg ... de sneeuw ligt
hoog, en onbescheiden straalt
de liefde af van mijn gezicht.
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TO CMex JII06BH, CBepK"yB, KaK IOHOCTb,
n030JlOTHJI qepTbI MOM.

I1JIy... q,eBpaJIb npOXJIa.zIOH JIeqHT
lKap IL\ëK ... H cHery HaMeJIO
TaK MHOro ... H HeCKpOMHO 6JIeIL\eT
KpaCOH JII06BH JIHL\O Moe.

Ontleed
Tom Bezemer
Vanwaar komt toch die gekte rondom ont:
Onthaasten moet ik, om niet te ontaarden
In leven dat ontdaan is van zijn waarden
De taal ontluisterd toen ontleukt ontstond

Elk woord (althans, de indruk wordt gewekt)
Heeft klaarheid in betekenis ontwikkeld

Ik raak ontdaan, onthutst, ontzet, geprikkeld
Want helderheid heb ik nog niet ontdekt:
Ontwaar ik jou als ik je ga ontzien?
Ontwapenen, dat kan, maar ook ontschelden?
Opeens ontstellend arm, heet dat ontgelden?
En is ontzag een o.v.t. misschien?
Ontspanning is gezond, ontslag maakt zien

Ik moet vooral ontditten en ontdatten
Ontluizen en onthonden en ontkatten
Onthouden (zegt de paus, periodiek)
Slechts één woord kan het ontleed nog verzoeten
De rest: ontmanteld, uit de taal ontvoerd
Dat ene woord dat mij steeds weer ontroert:
Mezelf en jou in dubbele zin ontmoeten
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Twee gedichten
Hendrik Jan Bosman

Beschavingspeil
Men schuifele in ganzenpas naar binnen
Men drukke in 't voorbijgaan op een knop
Ook als het licht ernaast al is gaan branden
Men zoeke snel de verste hoeken op
Vermijde 't midden, kleve aan de randen
Men houde afstand, kijke niemand aan
Maar stare met opeengeklemde tanden
Naar
aar hoe de cijfers der etages gaan
N
Of desgewenst naar 't pun~e van de tenen
Stapt iemand uit, dan make men ruim baan
Door net de kleinste doorgang te verlenen
Die toont dat men het 'sorry' heeft gehoord
Tot slot: nog meer dan schoppen tegen schenen
Ja, strenger nog dan openlijke moord
Is het verboden praa~es te beginnen
In weerwil van verruwing en gekift
Zit etiquette toch nog in de lift

8g

Geboorte
Een tijd van tijdloos dromen, nog-niet-zijn
Van warmte, wiegen, van je zonder vragen
Waarheen je maar gevoerd wordt laten dragen
Geborgen in je schommelende schrijn
Geen woorden nog, geen mensen, mijn of dijn
Geen werk nog, geen gedachten die je plagen
Je dommelt wat, in innig welbehagen
Met een nog blanco, dicht omsluierd brein
Maar hora est! Een onontkoombaar sein
Scheurt dwars door jouw cocon. Het gaat je dagen:

Je moet, al zou je nog zo graag vertragen,
De kou, het leven in. Geboortepijn
Je stapt dus uit. Het leven wordt weer echt:
Een winderig perron op Duivendrecht

go

Antropiade*
Erik Coenen
Co enen

Achtste misbaksel (fragment)
Napoleon dacht heel het continent
Het Licht te brengen per soldatenlaars;
geweld bleek echter geen goed argument:
de toorts der rede werd een flauwe kaars.
Dankzij het antifranse sentiment
lag de Verlichting spoedig op haar aars,
en overal verrees al gauw het deerlijke
gebruik, het redeloze te verheerlijken.
't Leek overdag nog allemaal in orde:
je zag op straat de optimisten monkelen
dat alles spoedig beter zou gaan worden
zodra het licht der rede was gaan fonkelen;
maar als de nacht viel kropen hele horden
poëten uit hun holen om te konkelen,
om God te zoeken zonder het te menen
of enkel om hartstochtelijk te wenen.
Dit waren de romantici: emfatische
adepten van de Goten en het gotische;
verslaafd aan volkscultuur,
volks cultuur, melodramatische
toneelkunst, opium en het exotische,
en dikwijls aangezien voor enigmatische
genieën, te herkennen aan 't neurotische
gedrag, een bleek gelaat, de syfilitische
symptomen en het flirten met het mythische.

* Dit is de derde maal dat wij
wy· een langfragment publiceren uit Erik Coenens mock epic over de
wereldgeschiedenis.
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Nu was de Romantiek wel pluralistisch:
de één had spleen, de ander was euforisch;
de één bezag de dingen pantheïstisch,
de ander plaatste ze vooral historisch;
de één was antitraditionalistisch,
de ander schaarde zich achter de Tories;
maar hier is amper plaats voor nuancering,
ik houd het dus bij bondige typering.
Zij droegen liefst lang haar en rode jackjes
en maakten zelfmoord tot verfijningsnorm;
zij koesterden hun favoriete plekjes:
het kerkhof of een ruige zee bij storm;
ook kletsten zij geregeld uit hun ne~es
over het Absolute: 'n mooie vorm
om voor onttovering en alledaagsheid
te vluchten in uitzonderlijke vaagheid.
Ook hadden zij een sterk geloof in geesten,
als Tijdgeest, Volksgeest, Wereldgeest en zo,
al heb ik zelf de indruk dat de meesten
dit lexicon hanteerden voor de show;
ook leden zij van binnen aan tempeesten,
zoals de personages van Rousseau:
afkomstig uit de rijen der Verlichting,
maar toch een voorbeeld voor de nieuwe lichting.
Rousseau was ooit begonnen met de rage,
beschaving iets verachtelijks te achten:
hij zag in troglodieten bons sauvages
(iets waar Monsieur Voltaire terecht om lachte);
toch heeft hij, in een enkele passage,
bijzonder stimulerende gedachten
ontvouwd, en was hij braaf in zijn intenties
en openhartig in zijn confidenties.
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Ook Goethe heeft geen kleine rol vervuld
in de ontkieming van de Romantiek:
vooral zijn Jonge Werther treft veel schuld
door zelfmoord te voorzien van heroïek;
al zou ook hij ten slotte onverhuld
de Romantiek bestempelen als ziek,
het was te laat: de Europese meute
was reeds een leerling van de Jonge Goethe.
Ook Byron schiep met Manfred een model
voor wat de held der Romantiek zou worden:
de lijder aan een innerlijke hel,
zwijgzaam en onbegrepen door de horden;
toch zeg ik u, à titre personnel,
dat in zijn dichtwerk Don Juan de Lord een
veel beter stuk geschreven heeft: de Brit
blinkt per traditie altijd uit in wit.
In Engeland begon het reeds met Blake
- die moedig afweek van gebaande padenen met het dichtersduo van het Lake

District, waar men al dichtend pootjebaadde:
een samenwerking die zeer vruchtbaar bleek,
met name in hun Lyrische balladen
(Wordsworth was, als poëet, de meest begaafde
en Coleridge, als opiumverslaafde).
Maar meer dan van de snotterpoëzie
werd het vooral de eeuw van de muziek:
Beethoven is in elke symfonie
een ander mens, en Brahms is magnifiek;
Tsjaikowski schonk het oor de melodie
van Rusland; Skandinavischer is Grieg;
Chopin is teer, en Schubert ook, maar triest,
en Wagner is unheimischer dan Liszt.
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En wat de schilderkunst betreft: u kent
Der Wanderer über dem Nebelmeer,
geschilderd door ~ ach, kom, hoe heet die vent?
Wat zou het, als ik Turner prefereer!
Nooit raakje aan het licht van hem gewend,
het doet mij echt versteld staan, keer op keer:
veelzijdiger is Goya, Blake is wilder,
maar Turner is voor mij de grote schilder.
Zij schilderden het liefst een woeste, grillige
natuur ~ een storm die raast, een zee die deint ~:
symbool van het ontzinde, onverschillige
heelal en van een mens die er verkwijnt,
gereduceerd tot nietige, onwillige
speelbal van deze kosmos zonder eind.
Wat was de Wet van Newton iets onmachtigs
geplaatst naast iets zo groots en raadselachtigs!

Ik weet nog dat ik in mijn schooltijd leerde:
'De Romantiek: gevoel in plaats van rede';
ik weet niet wie het zó simplificeerde,
maar die moet weggestuurd, en stante pede.
Zelfs de Romanticus beredeneerde
zijn overtuigingen, zelfs hij omkleedde
zijn hunkering naar hevige emoties
wel degelijk met rationele noties,
maar achtte natuurkundige ontleding
van de verschijnselen die ons omringen
een doodse en bekrompen tijdsbesteding:
de vraag was, hoe de dingen samenhingen.
Men wijdde zich derhalve aan de smeding
van een concept van eenheid in de dingen:
het 'Absolute', 'God', het 'Ding an sich',
een Fichteaans en Alomvattend Ich.
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Nu was de metafysica al
jaren
aljaren
verworpen als vergeefse speculatie,
als tasten in de nacht zonder lantaren,
want wetenschap vereist verificatie;
maar ondanks alle Engelse bezwaren
gaf Duitsland blijk van nieuwe appreciatie
voor al die bovenzinnelijke vragen
waaraan de wetenschap zich nooit zal wagen.
De Duitse filosofen zochten naar
de grenzen van het menselijk verstand:
een lovenswaardig streven weliswaar
dat echter op diezelfde grenzen strandt;
toch mogen wel de handen op elkaar
voor de briljante pogingen van Kant:
niet minder nauwgezet in zijn verhandelingen
dan in het tijdstip van zijn middagwandelingen.
Kant wilde weten wát een mens kan weten
door zuiver en alleen te redeneren,
dus wat je zonder waarnemen of meten
maar wel met zekerheid kunt deduceren;
wat opvalt is dat Kant z'n exegeten
zijn antwoord zeer divers interpreteren
- misschien omdat zijn weldoordachte antwoorden
verwoord zijn in die zonderlinge Kant-woorden.
Want potverdorie! Duizend potverdories!
Wat maakt-ie 't ingewikkeld allemaal,
met al die posteriori's en priori's,
dat transcendent en dat transcendentaal,
die dingen-in-zichze1j,
dingen-in-zich;::elj, dat categorisch
imperatiif. .. ach, mensen, wat een taal!
taal!......
dîe is soms vereist voor de precisie
Maar die
- tenminste, in de Kantiaanse visie.
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Hij waarschuwde de denkers van zijn land
geen zweverige wartaal uit te slaan;
helaas, de meeste wijsgeren na Kant
in Duitsland trokken zich daar niets van aan.
Zij zagen hem terecht als een gigant
en wilden zielsgraag op zijn schouders staan;
hun fout was dat zij trachtten te verbergen
dat hij
hîj de reus was, zij
zîj alleen maar dwergen.
Op dit verheven punt van mijn vertelling
heb ik de plicht, u eerlijk op te biechten
dat ik nog steeds geen barst begrijp van Schelling
-~ en minder nog vanJohann Gottlieb Fichte;
hoe deze met zijn absolute stelling
van Ik het Ding an sich ontdingansichte,
en hoe hij Ik tot bron maakt van het Niet-ik
is niet te volgen (pogingen verbied Ik).
Ook Schelling schreef een hoogst merkwaardig proza,
alleen te volgen voor Romantici;
voorts had hij last -~ ik zeg het u sub rosa -~
van filosofische kleptomanie:
zijn hoofdgedachte stal hij van Spinoza,
van Fichte stal hij terminologie,
hij stal de vrouw van August Wilhelm Schlegel, ...
maar ook van hém werd veel gejat -~ door Hegel.
Die stelde tegenover een klassiek
concept der logica -~ het syllogisme -~
zijn these-antithese-mechaniek,
conform zijn 'absoluut idealisme';
hij maakte met zijn term Dialektik
furore bij bijvoorbeeld het marxisme;
toch is zijn Logica onpedagogisch
geformuleerd -~ en bovenal onlogisch.
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Hij overschreed daadwerkelijk de grens
der rede, gaf gestoorde Geist een stem
en reikte - door geen grein~e common sense
gehinderd - hoger dan de KLM;
hij dacht dat de Geschichte van de mens
een lange voorbereiding was ... op hém:
van alle Hoogtepunten van acute
Verstandsverbijstering het Absolute!
Nu ja, de critici staan in de rij
om Hegel en zijn denken te verguizen:
zijn vreemde uitleg van de notie 'vrij'
- zegt Popper - leidde tot de hakenkruisen;
zijn blauwdruk van een vrije maatschappij
- zegt Russeli
Russell - had verdacht veel weg van Pruisen;
maar dat is niet waarom ik hem omzeil:
waar ik mij zo aan erger is zijn stijl.
Men dient dus Hegel minstens aan te wrijven
dat hij niets opstak van de bellettrie
(en als u mij verdenkt van overdrijven,
lees dan eens zijn Phänomenologie).
Wie helder denkt moet helder kunnen schrijven,
vandaar dat ik de grootheid niet zo zie
van deze losgeslagen stelselbouwer;
nee, dan zijn antithese, Schopenhauer!

Die Welt als Wille und Vorstellung verschijnt
als Schopenhauer nauwelijks de zevenentwintig gepasseerd is; tot het eind
is hij zijn stelsel altijd trouw gebleven.
Hij heeft het uitgewerkt, verdiept, verfijnd
in alles wat hij verder heeft geschreven:
een tweede Welt als Wille ... , prolegomena
en zijn Parerga und Paralipomena.
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De wereld is, zo stelt de man, vervat
in onze voorstelling, in onze geest;
maar Schopenhauer is veel meer dan dat,
pak hem erbij, je weet niet wat je leest!
Men zegt dat hij van 't Oosten heeft gejat,
zij het wellicht ietwat vereuropeest,
maar hoe dan ook, soms staat er in één regel
veel meer dan in het hele werk van Hegel!
(Daar ga ik weer! Ach, mensen, 't is toch treurig
dat iemand die te veel heeft zitten bladeren
in Russell, Singer, Casimir en Störig,
een wijsgeer zo onbillijk durft benaderen!
Noem mij een blaaskaak, noem mij onnauwkeurig
of bid desnoods voor mij wat Onzevaderen ...
maar breek je over Hegel nooit de kop:
het leven wordt er zó veel leuker op!)
Ook Nietzsche wordt beschouwd als filosorif
filosoqf
en grijpt zijn lezers dikwijls bij de lurven;
hij tuurt in een afgrondelijke kloof
waarin maar weinig mensen turen durven;
hij walgde van het christelijk geloof
alsook van ieder die zich laat vermurwen
tot weke, christelijke slavendeugden;
geef hem maar de soldatenlaars ... en vreugde!
Met titels zoals Goed en kwaad voorby',
voorbij,
Idolen-ondergang, De Antichrist,
en met zijn botte beeldenbrekerij,
verwierf hij gauw de naam van nihilist.
Toch was ook Nietzsche geenszins waardenvrij
en was zijn grootste oogmerk zeer beslist
een nieuwe en ontkerstende ethiek,
verpakt in roekeloze retoriek.
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Wat wás hij? Kiest u maar uit vele visies:
Was hij een heilsprofeet? Toch Îets te cynisch.
Een apollinicus? Te dionysisch.
Een dionysicus? Te apollinisch.
Een filosoof? Te antimetafysisch.
Een dichter? Te afstandelijk, te klinisch.
Een stelselbouwer? Veel te ondogmatisch.
Ik hou het maar op randje psychopatisch ...
Zo had dus ook de Romantiek doctrines
vermoed, geformuleerd, beredeneerd:
een geestesbouwwerk dat op de ruïnes
van mythisch denken werd geconstrueerd.
Nu waren mens en kosmos geen machines
- zoals de Eeuw der Rede had beweerd maar iets wat het mechanische ontstijgt
en waar natuurkunde geen vat op krijgt.
Want zuchtend naar 't door rede uitgeholde
mysterie, hunkerde de Romantiek
naar de wereld van T ristan und Isolde:
Germaans en Middeleeuws en feeëriek.
De wereld leek een kluit die zinloos tolde,
dus stierf je jong of werd je katholiek,
maar zonder overtuiging: neem Novalis'
terugkeer naar de kerk cum grano salis.
Zo werd ook Friedrich Schlegel weer een knieler
en daarmee als vanzelf conservatiever;
veel minder vroom was, meen ik, Friedrich Schiller,
en in zijn Räuber heel wat subversiever;
mij lijkt zijn Wilhelm Tell germanofieler,
en om dezelfde trend verzwijg ik liever
de roemruchte gebroeders Grimm, en verder
hun grote voorbeeld, Johann Gottlieb Herder.
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Ook buiten Duitsland kon men er wat van
en werden Volk en Natie haast tot god:
tot Frankrijk predikte Chateaubriand;
tot Schotland predikte Sir Walter Scott;
de Rus, de Pool, de Pruis, de Engelsman
verbond zich aan het nationale lot.
Zo werd de westerling nationalistisch
en maakte hij zijn natie tot iets mystisch.
Vervloekt zij het, dat dwaas nationalisme!
Vervloekt zij die romantische creatie:
nu voer voor politiek opportunisme,
gekweekt door listige indoctrinatie!
Altijd hetzelfde antihumanisme,
altijd dezelfde militarisatie,
altijd dezelfde nationale mythen
als smoes om op een medemens te schieten!
Vervloekt zij het, dat dwaas nationalisme,
dat aanvangt als een volksemancipatie
maar steevast leidt tot chaos of fascisme
en diepe ethische degeneratie!
Vervloekt dat eeuwige etnocentrisme,
jawel, vervloekt zij elke proclamatie
dat juist 'ons volk', van alle aardse volken,
een zeer speciale rol heeft te vertolken!
Vervloekt zij het, dat dwaas nationalisme,
die parasiet van onlust en frustratie!
Noem 't kosovisme, noem het panslavisme,
't is allemaal dezelfde aberratie!
Vervloekt het gruwelijke eufemisme
dat spreekt van etnische purificatie
terwijl, vergoelijkt door dit kuise woord,
verminkt wordt en gemarteld en gemoord!
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Vervloekt zij het, dat dwaas nationalisme,
die etnisch-nationale exaltatie!
Vervloekt dat agressieve fanatisme,
vervloekt die vaderland-glorificatie!. ..
En leve 't ware kosmopolitisme,
want, inderdaad, vervloekt zij ook de natie:
mag ooit een ochtend gloren die de mens
begroet vanaf een wereld zonder grens!
Ach, mens, niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt,
dat is het wezenlijke, waar dan ook:
ooit aangevangen zijn als weerloos kind
en eindigen in aarde of in rook.
Waarom toch raken mensen zo verblind
door iets zo triviaals: op welke strook
of snipper van ons aller thuis, de Aarde
de vrouw die mamma heten zou ons baarde?
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Twee gedichten
Frits Criens
In Hollywood als eeuwig figurant
Ben ik al met de kleinste kans content
Laatst belde me een westernproducent
De grootste in zijn vak en echt briljant
Hij had voor mij een wereldrol vacant
Want hij was overtuigd van mijn talent
Het gangstertype lag me pertinent
De gage die hij gaf was heel riant
'Wildwestfilms nooit!' bleef ik tot dan verklaren
Toch zei ik Ja', niet eens voor al het geld
Maar om de roem die ik hoop te vergaren
Want ik ben op waardering zeer gesteld
En in de soap hier thuis speel ik al jaren
De rol van zwaar miskend pantoffelheld
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Verschil
Daar hangt het glimmend hoofdstel aan de muur
Ernaast het zadel, glanzend opgewreven
Met mijn portret daar statig tussenin
Dit huldeblijk is heus niet overdreven
Omdat ik samen met mijn sportvriendin
Een palmares die klinkt wist op te bouwen
Wij twee zijn één van denken, één van zin
Zij stelt in mij terecht een blind vertrouwen
En ik in haar, het lijkt soms wel dressuur
Toch overschaduwt zij me meer en meer
Ik denk wel eens dat ik een grote kluns ben
Want zij zit neer en ik ben in de weer
Als ik dan triomfeer, krijgt zij de eer
Want ik ben maar het paard van Ank van Grunsven
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Speelhol*
Paul van den Hout
Als je wilt dammen of, nog liever, schaken,
dan wel de voorkeur geeft aan Scrabble, Go,
backgammon, Mastermind en domino,
of bridgen, toepen, pokeren en kraken,
Schaakhuis Gambiet schaft voer voor alle smaken,
elk komt hier aan zijn trekken, sowieso.
Nieuwkomers vinden het eerst maar zo-zo,
meestal: een pijpenla vol vreemde snaken,
het interieur armzalig en chaotisch,
een linguaftanca,
linguafranca, niet om aan te horen:
een koeterwaals, dat pijn doet aan je oren,
van Engels, ABN en iets exotisch
(Ivriet, Swahili, Farsi, Turks of Hindi ... ?)
tot ze hun hart kwijt zijn aan Prachtpoes Prindi!

schaakcafl
* Ook van Drs. P publiceren wij in dit nummer een gedicht over het Amsterdamse schaakcqfé
lIO.
Gambiet. Zie blz. 110.
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Drie gedichten
Kees Jiskoot

Patiëntenvoorlichting
Het hart, tot brakens toe bezongen,
kent ieder onzer, maar wie denkt
ooit aan de buurvrouw van de longen,
wie, die de lever aandacht schenkt?
Rechtsboven in uw buik verborgen,
waar zij, omribd, haar werkplaats heeft,
moet zij er dag en nacht voor zorgen
dat gij uw maaltijd overleeft.
Ook met een glas of wat jenever
heeft haar basaltblokmozaïek
totaal geen moeite, want de lever
ontgift, is zuiveringsfabriek.
Maar bent u een gourmand toevallig,
of dronk u jarenlang te veel,
dan wordt de paarse dame gallig
en verft voor straf uw ogen geel.
Delf dan uw graf maar, kus uw naasten,
bestel een steen, eer u verscheidt;
en of u zich daarbij moet haasten
hangt sterk af van de levertijd.
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Verborgen leed
Voor alle nouveaux pauvres
De topbankier, Wim Duisenberg,
is een neuroot, en dat is erg
voor wie zijn eerste één miljoen
net binnen heeft met zakendoen
op 30-12-2001.
Want is zo'n vent daar blij mee? Neen,
daar hij niet langer dan een dag
als miljonair poseren mag;
hij zakt, 1-1-2002,
weer af naar miljonair in spe,
geen titel waar die arme man
met goed fatsoen mee geuren kan.
Kijk, dáár denkt zo'n eurotomaan
als Duis nog geen seconde aan!
Ik wel. Want geef ik met dit lied
niet tijdig stem aan stil verdriet?
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Ziekentroost
Opgedragen aan alle oude Don Juans
Ik, oude bok, at blaadjes
zo groen als het maar kon,
maar krijg steeds minder praatjes
vanwege Parkinson.

Ik lig sub finem vitae
(haast dood) te bed, en dus
ontzegt me Aphrodite
zelfs de geringste kus.
De thuiszorg, met mijn lijden
begaan, hielp mij aan Floor,
de mooiste hunner meiden,
een paar!, een Koh-i-Noor!

Ik houd bedeesd, als Floor me
komt wassen hier aan huis,
mijn stoute grapjes voor me
en gore handen thuis.
Maar wat er aan gedachten
dan rondtolt in mijn brein,
dat zou u niet verwachten
van iemand, rijp voor Hein.

10 7

Ideaal
Jan Kal
't Fonds voor de Letteren schrapt radicaal
de ideële kerntaak, in zijn plan.
Het breekt zelfs dubbel met het ideaal.
Inkomensgrens? Gaat botweg in de ban.
Een dichtwerk, een vertaling, een roman
werd achteraf beoordeeld, op zijn taal.
Al ging het niet zo eerlijk als maar kan,
het middel wordt nog erger dan de kwaal.
Het Fonds wil al die boeken niet meer lezen,
maar 'sturend instrument' zijn, per 'project':
een 'welomschreven plan' krijgt geld verstrekt.
Het ideaal: steun voor een schrijverschap,
ontaardt in: spek de slimste dummy-flap.
Rick van der Ploeg, dit plan dient afgewezen!
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A l'Orée
Adaan van Nimwegen

o nee, ruw is ze niet, die broze oude dame,
al schuilt er achter haar beschaafde savoir-faire
iets fladderig-directs, dat tikkel~e vulgaire,
dat alle chic mist van de l'Oréal-reclame.
Nooit werd haar face gelift, en om de funeraire
glans van haar blik trekt zich geen kraaienpoo~e samen.
Haar strakke kaak dorst niet naar crème voor vochtopname,
om liposuctie lacht haar harde derrière.
Haar dorre tors biedt zelfs geen plaats voor siliconen.
Ze geurt verwelkt (viooltjes, lelies, kamfer, look)
en toont zich naakter dan een dame zich kan tonen.
Mevrouw, wat liefkoost mij uw uitgebeende knook?
Waarom wilt u mijn kus op uw ontvleesde konen?
Ze fluistert: Omdat ik het waard ben. Jij toch ook?

lOg

Twee gedichten
Drs. P
Net als ik weer uit Mulliner's verdwijn
Bezorgt me Ike een beslommering:
Zij wil een ode aan De Tweede Ronde
Want die bestaat nu twintig jaar. Er ging
In die periode menig blad te gronde
Het onze echter is en blijft vitaal
De erecode noopt in deze stonde
Tot lofzang, liefst bezield en magistraal
Of minstens een gelegenheidsonzijn
Aanschouwt het tijdschrift dat ons dierbaar is Dit pronkstuk der cultuurgeschiedenis!

*
De Bloemgracht ligt in 't hart van de Jordaan
En aan de Bloemgracht vinden wij Gambiet* Een naam die met de functie heeft te maken
Hetgeen men aan het uithangbord al ziet
Jawel, dit is een ruimte om te schaken
Menashe Goldberg voert hier het bewind
Hij zal als gastheer nooit zijn plicht verzaken
Ook Prindi (poes) is algemeen bemind
En ziet het nobel spel tevreden aan
Gewoonlijk klinkt er radiomuziek
Die uiteraard beschaafd is, want klassiek

* Zie blz.

104 voor een gedicht van Paul van den Hout over ditzelfde schaakcqjè.
schaakcqfl.
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Drie gedichten
Fred Portegies zwart

Dank voor stank
Wie tussen de rozen
knoflook plant
ziet zich beloond
met een rijkere bloei
en een krachtiger geur
van de rozen.
Een parfum, een kaas,
een pàté, maar ook
een schilderij,
roman of gedicht ja, eigenlijk alles
wordt er alleen maar beter van
als het een bee~e stinkt.
Natura Artis Magistra.

Buitenbeentjes
Buitenbeen~es
Mongool~e dat stinkt uit de mond, een uur in de wind,
op zijn beschut, zonnig plekje terzijde.
Zwart schaap waar de familie ui
wel nooit een traan om zal laten.
Tenen mandje; laat er het deksel maar op.
Eierstokje in zilvervlies
achter een preuts plukje schaamhaar.
Gedroogd of vers: klaar voor de pers.

III

Moly
In de tiende zang
van de Odyssee
geeft Hermes aan Odysseus
een bol knoflook mee.
'Moly' noemt hij 't gewas.
Een kruid met zoveel kracht
dat het een einde maakt
aan Circe's tovermacht.
Daarmee had zij nog pas
een heksendrank gebrouwen
die zwijnen had gemaakt
van Odysseus' getrouwen.
De haag door van zijn tanden
laat hij een teen of wat.
Nu werkt haar drank niet meer
omdat hij knoflook at.
Circe kan niet de held
omtoveren tot zwijn.
Zij valt op sterke mannen:
hij zal haar minnaar zijn.
Hoe of die nacht verliep
laat ons de zang niet weten.
Waarschijnlijk zal ook Circe
moly hebben gegeten.
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Drie gedichten
Patty Scholten

De wandelaars
Zit muisstil op het strand. Rust uit, ontspan,
palaver niet. Uit schelpen gluren ogen.
Nog even en ze rennen omje heen, bewogen
op pootjes dansen ze de driekusman.
Het is het heremietkreeftje dat van
zichzelf niets heeft, alleen maar draagvermogen.
Het weke lijf, in 't schelphuis weggebogen,
versjouwt de tweedehandse caravan.
Als Rumphius zijn schelpen uit de zee
te bleken legde, kwamen bij voortduring
die wandelaars en namen ze weer mee.
"t Krakeelig diertje,' schreef hij, 'deed me veel
verdriet. Mijn hoorntjes weg, dit was mijn deel:
hun oude afgeworpen rokken ter begluring.'

II3

De poetsvis
Een natte vlam, een vonk, geelblauw gekleurd:
de vis met tomeloze schoonmaakdwang.
Alles moet schoon. Het is er een gedrang
van grote vissen, wachtend op hun beurt.
Zelfs voor een haai of rog is hij niet bang.
Hij is dompteur en zwemt hun bek in, speurt
naar parasieten, al wat hen besmeurt.
In trance keert het beest hem de andere wang.
Ik ben zo'n poetsvis. Ieder nieuw gedicht
(omdat ik hier mijn innerlijke stem toon)
wordt eindeloos gepoetst en doorgelicht.
Ik zwem langs het gedicht en neem een hapje,
spuug het weer uit, verkeerde klank of klemtoon.
Ik ben geen snelle dichter dus, dat snap je.

Komodovaraan
Hij tijgert door het zand, de poten wijd,
waarna hij vadsig in de zon verpoost.
Een omgevallen boomstam uit de Oost,
zijn bast een kleurig korstmossentapijt.
Hij lust een buffel rauw, een mens, een geit
en heeft de grote draak nog trek, dan troost
hij zich met wat hij kent; het eigen kroost
en hapt ze weg als toetie,
toe~e, zonder spijt.
Hollanders kwamen, zagen, overwonnen
ook deze draak, met ferme klewanghouwen.
Zeshonderd jaarlijks werden er ontgonnen,
het fiere beest tot schoen en tas verbloed.
Een echte ridder doodde slechts voor vrouwen:
De draak verslagen, morsdood aan haar voet.
II4

Plaa~es

kijken
Peter van den Tillaart

Haar leven ging bepaald niet over rozen:
ze had, omdat ze ongeletterd was
en hooguit soms een stripverhaal~e las,
het vak van stripteasedanseres gekozen.
Maar door haar liefde voor een stevig glas
kwam die carrière spoedig tot een end:
ze werd kortademig en corpulent
en vond nog slechts emplooi op een matras.
Ze werkt nu in een morsig logement,
waar bronstige Hell's Angels en matrozen
zich doorgaans laveloos met haar verpozen.
Maar als haar zo'n getatoeëerde vent
beklimt om een orgasme te bereiken,
beperkt zij zich, opnieuw, tot plaa~es kijken.

115

Publiek gedicht
Ruud Verwaai
Wat zie ik er toch lekker uit
Met mijn rondborstige kwatrijnen;
Daar durf ik wel mee te verschijnen
Achter de etalageruit.
Wie eenmaal op mijn verzen stuit,
Met jamben die als golven deinen,
Wil in mijn binnenste verdwijnen,
Wil zich verliezen in mijn huid.
Ik wil bewondering verdienen
Met mijn standvastige terzinen;
Ik wil worden geconsumeerd.
Ik wil genaaid, ik wil gebonden
Door iedereen worden verslonden,
Verguld op snee gepubliceerd.
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Lest best
Driek van Wissen
Ik denk nog dikwijls terug aan Pieter-Bas,
Die etter die mijn schoolloopbaan verpestte,
Want telkens bij de toetsen en de testen
Bleek hij veruit de beste van de klas.
Zelfs ik kwam er totaal niet aan te pas
En daar de titel van op-een-na-beste
De hoogste was die daarom voor mij restte
Zat ik bij elk rapport in zak en as.
Zo kreeg ik dus als knaap reeds dat gestresste
Dat thuishoort in ons opgefokte Westen,
Een stress waarvan ik onlangs pas genas:

Ik kwam tot het besef dat ik ten leste
Alsnog de beste van ons tweeën was,
Toen
T
oen ik opeens zijn doodsannonce las
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Essay

Jampot
L.H. Wiener
Ter beoordeling van de kwaliteit van een literair werk zijn slechts
twee kriteria in het geding: authenticiteit en stijl. Al het andere is
franje.
Authentiek wil zeggen: echt. Verzonnen weliswaar, maar geldig
en geloofwaardig.
Misschien is waarachtig nog het beste woord. In die zin zijn dromen geen bedrog en bestaan de heksen in Macbeth, spreiden nachtmerries zich ook uit over de dag en kunnen dieren spreken.
Stijl wil zeggen: de keuze der woorden en hun onderlinge versterking.
Niet het wat, maar het hoe.
Stijl is het middel, authenticiteit het doel.
Zijn in een boek authenticiteit en stijl in harmonie, dan bestaat
de mogel~jkheid dat men met een literair meesterwerk van doen
heeft.
Alleen dan.
Het is in dit opzicht dat de roman Het geheim van Anna Enquist
mij in grote verwarring heeft gebracht, niet vanwege de stijl, maar
vanwege de dubieuze authenticiteit.
Voor een duidelijk begrip van mijn verwarring is het nu het
moment om te vermelden dat ik op het gebied van miskramen en
andere abortieve geboorten een deskundige genoemd mag worden.
Ik heb ze meegemaakt in alle soorten en maten en er is een tijd
geweest dat ik dacht dat het zo hoorde, hetgeen niet wil zeggen dat
ik eraan gewend geraakt ben. Het aanschouwen van zo'n niet
meer terug te duwen menselijk wezen van bijna zes maanden,
blauwrood en klevend aan een formika tafelblad, in een fel verlichte ziekenhuiskamer, is een nachtmerrie, die zich over een onafzienbaar aantal etmalen zal uitspreiden en waarvan het schrikbeeld
nog na jaren zal opdoemen. Een dubbele vroeggeboorte van wat
eigenlijk een tweeling had moeten worden is op zich niet erger, het
gaat om een kwalitatief noodlot, niet om een kwantitatief; alhoewel, beschouwen wij de scène die in de roman Het geheim van Anna
Enquist als een der dramatiese hoogtepunten moet gelden, namelIg

lijk de miskraam die de hoofdpersoon Wanda na een zwangerschap van bijna zes maanden te verwerken krijgt en de groteske
reaktie daarop van haar echtgenoot, dan vormt de kwantiteit van
dit te vroeg geboren kind, in de meest letterlijke zin van het woord,
het konflikt tussen een literair bedenksel en ontroerende authenticiteit.
Het zit zo:
Bouw, direkteur van een inrichting voor zwakzinnigen, kruipt
een smartelijke nacht lang aan tegen zijn vrouw Wanda, die onder
messteken van pijn voelt hoe zij haar kindje gaat verliezen. Met
zijn grote handen masseert Bouw haar lichaam en blaast hij koelte
in haar bezwete hals. Wat Bouw niet doet is wat iedere andere
echtgenoot in zijn positie zou doen, namelijk: een ambulance bellen. Nu is Bouw zelf medikus dus tracht hij er het beste van te
maken, al komt hij niet verder dan wat onmachtig gefluister dat
het vanzelf wel overgaat. In de vroege ochtend gaat het mis. Ik
citeer: Ze voelt hoe het uit haar glijdt, het kind, haar bestaan in dit huis, haar
recht op het gewone leven. Ze schreeuwt van schrik en pijn. Bouw kijkt tussen
haar benen op de handdoek. Later hoort ze hem bezig in de keuken, de kraan
loopt. De vrucht past in zijn handpalm. Gekromd, blauwig. In de schone jampot. Naar de yskast.

In de schone jampot?
Pardon?
Naar de ijskast?

Ik wil niet beweren dat er geen echtgenoten bestaan die zich naast
klunzige medici tevens kunnen ontpoppen als kille laboranten,
maar Bouw manifesteert zich in de rest van het boek in het geheel
niet als zodanig. Of met andere woorden, kan een desolate echtgenoot die op bladzijde 156 snikkend zit te schokschouderen van verdriet over het verlies van zijn kind, met dezelfde handen die hij
daar tegen zijn ogen perst, een pagina eerder een jampot uitwassen
om daar het lijkje van datzelfde kind in te persen?
Maar zo staat het er.
En persen moet het geweest zijn, indien het fysiek al mogelijk is
en niet slechts een op effektbejag gerichte literaire kunstgreep
betreft, die Bouw vervolgens opscheept met een abjekt karakter.
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De gemiddelde lengte van een foetus van 25 weken oud is 25 centimeter en het daarbij behorende gewicht doorgaans 600 gram.
Een pot Hero, bosvruchtenjam, is elf centimeter hoog en heeft
een inhoud van 400 gram.
Dat gaat dus nooit.
De grootste jampot die ik heb kunnen vinden is Albert Heijn
rozenbotteljam, met een inhoud van 450 gram.
Een middelgrote pot rode kool met appel van de Vomar bevat
650 gram nettogewicht en zou dus kunnen, maar er staat jampot.
Het is pagina 155 die mijn verwarring veroorzaakt en mijn ergernis
wekt, die mij argwanend maakt in plaats van nieuwsgierig, mij in
deze roman doet verdwalen. En dit alles dan nog in het besef dat
ik hierin zo'n bee~e de enige schijn te zijn.
Maar dan valt mijn oog bij toeval op een aankondiging in de
krant: de schrijfster Anna Enquist zal op 17 maart in boekhandel
Gianotten te Breda geïnterviewd worden, zij zal voordragen uit
eigen werk en er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.
Reserveren gewenst.
Het is vrijdagavond 17 maart, tien voor halfacht, als ik op het stationsplein te Breda de plattegrond raadpleeg die mij eerder op
mijn verzoek is toegezonden. Een rood potloodstreepje loopt als
een ader naar het hart van de stad, naar boekhandel Gianotten.
Een literaire avond heet zoiets en ik moet bekennen, dat ik mij
daaraan zelf ook wel eens schuldig heb gemaakt. Niet vaak, maar
wel vaker dan goed voor mij is, want het soort vragen dat men bij
die gelegenheden naar het hoofd geslingerd krijgt is altijd eender
en van een eenvoud die ze absoluut onbeantwoordbaar maakt,
zoals de moeder aller vragen: Waarom schrijft u eigenlijk?
Het beste antwoord dat ik tot nog toe op deze, bijna als een
beschuldiging klinkende vraag, heb weten te verzinnen is: Ik
schrijf omdat ik een schrijver ben, een antwoord dat zorgvuldig geformuleerd dient te worden en niet mag worden verward
met het antwoord: Ik ben een schrijver omdat ik schrijf, een uitspraak die
weliswaar opgaat voor het gros van het schrijversvolk, maar die in
essentie onwaar is. De meeste schrijvers zijn helemaal geen schrijvers, het zijn praa~esmakers die boeken bedenken en zich daarbij
niet bekommeren om authenticiteit en stijl.
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Lopend door de Willemstraat, het Valkenbergpark en de Ridder
janstraat oefen ik enkele keren de exercitie die ik ga uitvoeren,
zonder genade. Om tien voor acht betreed ik winkelcentrum De
Barones, waar men op de galerij buiten de eigenlijke boekhandel
stoel~es heeft geplaatst, alsmede enkele huurpaleen honderdtal stoeltjes
men en traditiegetrouw rondzingende geluidsboxen. Het publiek
bestaat uit drieënnegentig vrouwen en zeven mannen.
Meneer Gianotten introduceert de schrijfster en is nerveus.
Hij lijkt mij een aardige man, die straks niet alleen op wijn trakteert, maar bovendien vier van de elf titels van mijn hand in zijn
mooie zaak op de plank heeft staan, terwijl er eigenlijk maar twee
in de handel horen te zijn.
Het interview verloopt standaard.
De schrijfster antwoordt minzaam en goed formulerend.
Ze leest een aantal gedichten voor en legt desgevraagd uit wat
ze bedoelt als ze zichzelf met een bonte kraai vergelijkt. De vrouwen zuchten en knikken begrijpend, de mannen hebben geen keus.
Allengs bespeur ik dat er een sfeer van vriendelijkheid en sympathie ontstaat die mijn optreden straks, hoe neutraal ook gebracht, als een kwaadaardige aanval zou doen overkomen.
Twijfels belagen mijn gemoed.
Ik zou deze avond volledig verstoren.
Niet doen dus.
Weldoen
Wel doen dus, het gaat om de literatuur en niet om de gemoedsrust van negentig kalkoenen. En bovenal gaat het om mijn eigen
gemoedsrust.
Het kind moet uit die jampot!
Bouw mag het nog wel in zijn grote klauw nemen, maar daarna
moet hij het voorzichtig wikkelen in een schoon sloop en eerbiedig
begraven in de tuin. Pagina 155 moet in zijn geheel worden herschreven en wel met ingang van de eerstvolgende druk.
Zo blijft mijn hoofd bevelen geven, maar zwijgt mijn mond in
alle talen.
En wanneer de schrijfster in de pauze, temidden van haar
enthousiaste publiek, aan een zeer lange signeer-sessie begint, verlaat ik, knarsentandend van wellevendheid, het winkelcentrum De
Barones.
En als de trein op weg naar huis tot stilstand komt op het station
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Lage Zwaluwe, trek ik mijn vulpen en verander op pagina 155 van
de roman Het geheim van Anna Enquist, het woord jampot zo ne~es
mogelijk in weclifles.

Ik heb bij lezing van dit werk gebruik gemaakt van een gelegenheidsuitgave van uitgeverij Wolters Noordhoff in de voor het
onderwijs bestemde serie Lijsters en mij toegezonden als tegenprestatie voor een aan hen bewezen dienst.
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Grunberg
L.H. Wiener
Arnon Grunberg schrijft een column in de VPRO-gids onder het
pseudoniem Yasha. Meestal hangt hij in die regels de studentikoze
grapjas uit, die vooral allerlei ludieke dingen probeert te zeggen,
bijvoorbeeld dat hij eigenlijk geen schrijver is, maar een noodgedwongen ober, of een homofiel, zonder ballen. Ook wel probeert
hij originele plannen te opperen, zoals het uitloven van een prijs
voor de slechtste schrijver, die hij vanzelfsprekend nooit uitbetaalt,
want het moet een spelle~e blijven. Homo ludens. Vrijheid blijheid.
Het is vanwege deze column dat ik aan het lezen van zijn eventuele 'echte' werk nog niet ben toegekomen. Flarden passeerden in
de krant, maar elke dag zwaardvis was geen vreten.
Grunberg slaagt er als geen ander in zijn naam voortdurend in
de publiciteit te houden en zich beminnelijk te maken bij vriend en
vijand. Hij is een knappe jongeman van uiterlijk, maar aan de
andere kant heeft zijn hoofd ook wel weer iets weg van een schenkkurk. Zijn innerlijke beschaving is in ieder geval niet om aan te
zien. Laten we oorlog een kans geven, giebelt Grunberg, met pretoogjes
van trots. Zelfbedacht.
Grunbergs lonken naar de oorlog is gratuit, zoals te verwachten
valt bij een verwend eikel~e dat hem nooit heeft meegemaakt.
Ook schildert hij wel eens, niet om iets uit te beelden, maar om
iets te verdienen, want waar geld is, daar is Grunberg.
Ik ben met het lezen van Grunbergs column gestopt toen hij daarin schreef dat hij het betreurde dat de kabaretier Y oup van 't Hek
nog leefde. Dat was in nummer 48, november I999. Als je teveel
slagroom eet gaat het je uiteindelijk tegenstaan.
Je kunt het ook anders zeggen, dat kan altijd.
Een schoft die goed schrijft blijft een schoft, een schoft die niet
goed schrijft ook, en van één ding ben ik omtrent Arnon Grunberg
zeker: hij is een schoft.
De column waarin hij Y oup van 't Hek wel eens even zal aanpakken opent als volgt:
Veel is erg op deze wereld. Weinig erger dan Youp van 't Hek.
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Als deze observatie op waarheid berust dan staat het er met de
wereld aanmerkelijk beter voor dan ik dacht, was mijn eerste reaktie.
Niet zo lang geleden had Youp voor Heydrich opgetreden, een paar grappen
over voedselbonnen gemaakt en vervolgens in Volk en Vaderland een column
geschreven over hoe slecht Heydrich zijn chaujJèur behandelt. Dat die man drie
uur in de catacomben moest wachten en vervolgens Heydrich ook nog naar huis
bracht, terwijl Heydrich toch op looprifstand van het theater woont.
Vervolgens hier vervolgens daar, stijl speelt geen rol bij Grunberg, op geen enkel niveau.
Reinhard Heydrich neemt de plaats in van Bram Peper.
Ik zou niet kunnen uitleggen wat kunst is, maar ik weet altijd
wanneer ik ermee gekonfronteerd word; zo weet ik evenmin waar
de grenzen der betamelijkheid lopen, maar als Grunberg schrijft:
Soms komt de dood te vroeg, soms op tijd, in 't geval van Van 't Hek kan de
grote verwoester alleen nog maar te laat komen, weet ik wel dat ze hier
overschreden worden.
Vervolgens schrijf ik ook een column voor de VPRO-gids, die verschijnt in nummer 50, december 1999:
Wollt Ihr den totalen Grunberg?, lees dan zijn column in de VPRO-gids.
Grunbergs stuJge tegen Youp van 't Hek in nummer 48 van dit blad trrif mY· als
stuitend en stijlloos. Een akelig voorbeeld van nijd en ifjèktbgag. Youp van 't
Hek is niet my·n held en het zou van zy·n kant vele malen 'sterker' zijn geweest
als hij Bram Peper los van 'het schandaal' veel eerder had ontmaskerd als een
arrogante 'topambtenaar' waar alleen maar dik geld bij moet, maar Van 't
Heks observaties en handelingen op één lijn stellen met wat de Nazi en
Gestapobeul Heydrich gedaan zou kunnen hebben in eendere situatie is van een
groteske smakeloosheid. Het slot van Grunbergs stulg·e, aangaande het ty"dstip
van Van 't Heks dood, is een zelfontmaskering van platte ploertigheid.
Een schrijver wiens werk ik wel goed ken en met wie ik mijzelf verwant voel vanwege een manier van kijken, of eerder nog: een
manier van zien, is Jeroen Brouwers. Zijn stijl wordt 'barok'
genoemd, waarmee men geloof ik bedoelt dat hij een zeer ruime
vokabulaire hanteert, zijn beelden tot in detail uitwerkt en door
zijn werk een aangehouden melancholieke grondtoon kan laten
klinken.
Zijn grootste literaire sukses verwierf hij met zijn boek Bezonken
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rood, waarvoor hem een prestigieuze Franse prijs werd toegekend.
Zijn monumentale 'zelfmoordboek': De laatste deur is een meesterwerk op het gebied van literaire geschiedschrijving, essayistiese
analyse en waarheidsgetrouwe biografie.
Z~n doorbraak als polemist vond plaats in november I979 in het
250s e nummer van Tirade, dat geheel gewijd was aan zijn strafexpeditie tegen ondermaatse kritiek en namaakliteratuur, onder de
titel: De Nieuwe Revisor.

In november I999 schreef ik aan een van de kopstukken van het
Nederlandse literaire establishment Dr. Willem Otterspeer, onder
meer eervol belast met het schrijven van de officiële biografie van
W.F. Hermans, de volgende brief:
Haarlem, 19 november 1999.
Geachte heer Otterspeer,
Onlangs heb ik een oud maar dierbaar kontakt met mijn zeer begaqfde oud-leerlinge Dorrit van Dalen mogen bestendigen.
Bij die warme, om niet te zeggen verhitte korifi"ontatie (honni soit qui mal y pense) bleek dat u haar echtgenoot bent.
Dat kan ik zeer goed begrijpen en ik benijd u daarom.
Dit echter is bijzaak.
Althans wat de reden van deze briif betreft.
Ik verzoek u nu goed op te letten en alle zinloze bijgedachten uit uw horifd te
zetten.
Ik neem aan dat u, zoals ik, Jeroen Brouwers een eredoktoraat waardig vindt.
Geen enkele dissertatie in de Nederlandse literaire kak-kermis kan ook maar in
de verste verte tippen aan een werk als De laatste deur; als u dat niet met me
eens bent zijn we uitgepraat, maar we zijn niet uitgepraat, want dat bent u met
me eens, omdat u de echtgenoot bent van Dorrit en Dorrit nooit wat in u zou
zien als u dom was rif wraakgierig.
Ter zake nu.
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Aangenomen dus dat u met mij van mening bent dat Jeroen Brouwers op zijn
zestigste veryaardag, op 30 april 2000, zou moeten worden vereerd met een eredoktoraat. Hoe zou u dat dan aanpakken?
Hoe zet men zoiets in beweging?
U zoudt zichzelf onderscheiden in waardigheid als u mij zoudt schrijven het
vanqf dit moment geheel over te nemen, omdat u beter dan ik weet hoe zoiets
moet worden geregeld, maar ik zou u al heel erkentelijk zy'n indien u mij op een
goed en vruchtbaar spoor zoudt kunnen zetten.
De tijd dringt.
Zoals altijd.
Hoogachtend,
Het lijkt mij niet kies de antwoordbrief van Otterspeer af te drukken, aangezien het een persoonlijk antwoord betreft, maar hij is
het op zich met mijn voorstel eens, al betwijfelt hij de waarde van
'zo'n academisch bontje'. En dan: '( ... ) een staatsprijs voor zijn
oeuvre, die van België of de P.C. Hooft, lijkt me meer op zijn
plaats'.
Waarbij ik dacht: 'Men kan het één doen en het ander niet
laten'.
Wat hebben Jeroen Brouwers en Arnon Grunberg met elkaar te
maken?
Een grappige vraag, waarop het antwoord alleen maar kan luiden:
niets!
De een is een groot letterkundige, de ander een would-be schilder,
een up-start schrijver, een klungelige ober en een gemankeerde
columnist, samengevat: een over een breed front opererende minkukel.
Zou het daarom zijn dat Grunberg een column wijdt aanJeroen
Brouwers, die in zijn bewoordingen en zijn inhoud zo misplaatst
en ordinair is dat zelfs Henk Hofland en Rudy Kousbroek er hun
bedenkingen over zullen hebben. Of in ieder geval over zouden
moeten hebben.
Grunberg koestert zich graag in de protektie van die twee heren.
En die twee heren zijn niet zeer gesteld op Jeroen Brouwers. 'Die
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man kan helemaal niets!', riep Henk Hofland in opwinding ooit
uit, tot mijn verbazing overigens, want meestal zegt hij zinnige dingen. En Rudy Kousbroek neemtjeroen Brouwers kwalijk dat zijn
boek Bezonken rood geen waarheidsgetrouw beeld geeft van wat er
zich in de Jappenkampen heeft afgespeeld. Rudy Kousbroek vindt
de wereldvermaarde wreedheid der Japanners zwaar overtrokken,
het viel in die kampen allemaal best uit te houden, op de keper
beschouwd is deze hele kwestie behoorlijk naar voor de Japanse
keizer, die er zelf onder lijdt. Rudy Kousbroek heeft onlangs zelfs
opgeroepen om aan deJapanse keizer op nationaal niveau verontschuldigingen aan te bieden voor de hem aangedane overlast.
W.F. Hermans noemde hem ooit Rudy Kletskousbroek.
Hoe kwam hij daar nu bij?
Arnon Grunbergs column Yasha, in de VPRO-gids nummer 21,
zegt meer over Arnon Grunberg zelf dan over Jeroen Brouwers.
Ik neem u nu mee door het kwaadaardige doolhof van de Grunbergse gedachtenkronkels.
Grunberg is de gekronkelde letter, ik ben Romeins:
Er bestaat zoiets als castratieangst. Er bestaat penisnijd. Maar wist u dat er
ook concentratiekampnijd bestaat? Jeroen Brouwers is de man met de meeste
concentratiekampnijd ter wereld.
Hij had eigenlijk Anne Frank willen zijn, maar dat lukte niet, daarom heift hij
het de Japanners nooit vergeven dat ze hem niet hebben doodgeknuppeld.
Dit is een staal~e van de ludieke schrijftrant van Arnon Grunberg, ooit in zwang bij studentenblaadjes als Propria Cures. Alles
er met de haren, om niet te zeggen schaamharen, bijgesleept.
Volgens Grunberg zou J eroen Brouwers het liefst, net als Anne
Frank, in een Duits konsentratiekamp zijn vergast, maar omdat hij
geen joods meisje kon worden wilde hij ook wel graag worden
doodgeslagen in een Japans konsentratiekamp, omdat het hem wel
lukte daarin te worden opgesloten.
Maar hoezo? Werd er dan doodgeknuppeld in de Japanse interneringskampen?
Wat sneu voor de Japanse keizer.
Dat heift geresulteerd in een boeJge met de quasi-poäische titel Bezonken
rood, waarin Brouwers in quasi-poètisch Nederlands poseert als quasi-slachtqffer.
Let op dat: 'boekje'.
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En dan de stijl: men kan wel poseren als slachtoffer en ik vermoed dat Grunberg dat bedoelt, maar poseren als quasi-slachtoffer
IS onZIn.
Als je helemaal niets kan ...
Dag meneer Hofland, u wordt geciteerd, want dit zijn uw woorden, al zegt de zich tegen u aanschurkende Grunberg dat er niet
bij.
Als je helemaal niets kan en schrijft als een tampon,
En schrijft als een tampon ...
Grunbergs preokkupatie met de seksualiteit neemt hier wel een
zeer bizarre vorm aan.
kunje altijd nog poseren als slachtr1fer.
Niet als quasi-slachtoffer?
Dus eerst als slachtqffèr van de fascisten, vervolgens als slachtqffèr van het
literaire establishment, daarna als slachtqffer van de gehele mensheid en ten
slotte als slachtqffer van zichzelf. Ziehier Jeroen Brouwers.
Ik zie hier helemaalJeroen Brouwers niet.
Ik zie hier een goochelaar met woorden, die een lege hoge hoed
laat zien.
Het boek Bezonken rood beleefde in Nederland de twintigste druk,
werd in ongeveer tien talen vertaald en in Frankrijk bekroond met
de Prix Fémina Etranger. Voor zijn gehele oeuvre ontving Jeroen
Brouwers in 1994 de Constantijn Huygens-prijs.
Als u en ik een schrijvende tampon waren, zouden we ons ook liever laten
doodknuppelen door een Japanner, desnoods zouden we er een inhuren om het te
doen. Maar dat duifde Brouwers niet, daarom is hij maar over zelfmoordenaars
gaan schrijven, onder anderen over Jean Améry, met de gedachte als ik er maar
lang genoeg over schrijf, knuppel ik mezelf nog wel eens dood.
U en ik, wij wel, wij zouden onze moordenaars zelf bestellen,
maar J eroen Brouwers niet, de lafaard.
Ik zal even wat citeren:
'Zit mij ooit iets mee, heb ik ooit geluk? Neen. Nooit. '
Ach.
Een door minderwaardige polemisten graag gebruikt foefje: isoleer enkele zinnen en presenteer ze als programmaties.
Als Brouwers het werk van Améry grondig had bestudeerd, had hi,j begrepen
dat terugslaan de enige en uiteindelijke waarde is in dit leven. Wie niet heift
teruggeslagen heift niet geleifd.
Grunberg heeft het werk van de schrijver Jean Améry naar
eigen zeggen grondig bestudeerd, maar het werk van Jeroen Brou12 9

wers niet, want als er iemand in de Nederlandse literatuur heeft
teruggeslagen dan is hetJeroen Brouwers wel.
Daarom zeg ik tegen al miJn collega's, vrienden en vriendinnen: Laten we
oorlog een kans geven. Dat de beste, de sterkste, de sluwste, de slimste, de
ongriJpbaarste moge overleven. We moeten ons niet onttrekken aan het selectieproces we moeten alleen leren om het te manipuleren.
Heil Heydrich!

Wanneer houdt een spel op een sPel te ziJn?
(En dat willen de schrijvende tampons toch? Dat het geen spel meer is, maar
sterven voor de kunst.)
Een markant staal~e van valse retoriek.
In het stellen van de vraag wordt de bevestiging gesuggereerd
van een niet eerder gedane uitspraak. Een markant staal~e ook
van Grunbergs schriftuur: de vorm is retories en door de ridikule
vergelijkingen op de lachlust gericht, de inhoud is vals en op geen
enkele feitelijke waarheid gebaseerd.
Ik zou zeggen als de inzet groot genoeg is, bijvoorbeeld de vernietiging van
een schriJvende tampon. En die vernietiging zo vorm te geven dat er schoonheid
in te ontdekken valt, dat is miJn taak.
De referentie aan het maken van schoonheid, nadat de rotzooi
is opgeruimd, is rechtstreeks ontleend aan Jeroen Brouwers' beroemde pamflet De Nieuwe Revisor, zoals gepubliceerd in nummer
250 van het blad Tirade.
Schoonheid maken kan Grunberg niet, daarvoor komt er nog
teveel viezigheid uit zijn peniskoker. Het willen vernietigen van
Jeroen Brouwers is alsof Mickey Mouse een grote keel opzet tegen
Ursus Major.
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Vertaald proza

De uiterst grappige pistolenverkoper*
Luis López Nieves **
(Vertaling Kristian Van Haesendonck)
Toen Rodrigo Huertas de ochtend van 24 oktober de ogen opende, begreep hij ineens dat hij alle mogelijkheden had uitgeput,
behalve één: zelfmoord. Hij bleef enkele minuten langer in bed en
observeerde elk detail van het naakte lichaam van zijn vrouw: de
nog stevige borsten, de sterke dijen, het zijdeachtige bovenlichaam
dat hij zo vaak gestreeld had met onvervalst genot. Maar Rodrigo
Huertas was al twee jaar lang niet meer in staat om te glimlachen,
om te genieten van de genoegens van het leven; hij kon zelfs de
liefde niet meer bedrijven, ondanks de schoonheid van zijn vrouw.
Hij streelde haar rug, haar billen die hem jarenlang hadden opgewonden, en toen hij nogmaals vaststelde dat hij niets voelde besliste hij plotseling, met enige droefheid, dat het moment gekomen
was: diezelfde dag nog zou hij zelfmoord plegen. Maar eerst zou
hij haar doden. Haar levend achterlaten was ondenkbaar: een
mooie en sensuele weduwe met een fortuin om in gezelschap van
andere mannen op te souperen; het idee alleen al maakte hem gek.
Hij zou aan alles in één keer een einde maken: het leven was geen
cent meer waard.
In de loop van de morgen, toen zij naar het werk vertrokken
was, bracht hij orde in zijn papieren en maakte zijn holografisch
testament op, waarin hij alles aan zijn moeder naliet. 's Middags at
hij kreeft in zijn favoriete restaurant en stapte vervolgens wapenwinkel SanJudas binnen. Alhoewel niemand in de winkel was, zei
hij zach~es tegen de pistolenverkoper dat hij het beste en het duurste pistool wou kopen. De verkoper wees naar een vernikkelde
Magnum .375 die alleen op zwart fluweel lag op de tweede plank
in de etalage.
- Een dodelijker pistool is niet te vinden, meneer. In de hele
wereld, op de ganse planeet, bestaat er geen beter pistool. Laat me
het gewoon even uit de etalage halen en u zal het zelf merken. Of
als u wilt roep ik het even en dan komt het vanzelf naar u toe. Ach

* Oorspronkelijke titel 'EI comiquîsimo vendedor de pistolas', uit de bundel korte verhalen
Escribir para Rafa ('Schrijven voor Rafa'), Ediciones de la Flor, Buenos Aires [98t
** Luis López Nieves is geboren op Puerto Rico en woont nu in Calijómie:
14°

meneer, natuurlijk maak ik een grapje. U moet zich niet beledigd
voelen, hoor. Ik hou van grapjes. Hier, weeg eens en voel die
balans. Wilt u ermee op jacht gaan? Bescherming nodig tegen criminelen? Misschien wilt u uw vrouw ombrengen? Heeft u haar
betrapt met een ander? Natuurlijk maak ik een grapje, meneer; dat
spreekt voor zich. Eigenlijk kan het ons niks schelen. In feite ziet u
eruit alsof u niet gehuwd bent. Oh, u bent het toch! En zo jong
nog wel! Was het een verstandshuwelijk? Hebben ze u uitgehuwelijkt toen u nog een kleine jongen was? Ha, ha. Ach, kijkt u niet zo
serieus. Ik hou ervan om mijn leven wat kleur te geven. Ha, ha.
Ziehier, voel het, streel het. Zo jong, ik kan het niet geloven. Hoe
voelt het aan? We hebben alle soorten kogels, weet u wel. Zelfs zilveren, om de weerwolf of Dracula te doden. We hebben ze van de
Lone Ranger gekocht toen die met pensioen ging. Ha, ha. Het is
gemakkelijk schoon te maken. Demonteren is een kwestie van
enkele seconden. Hoe voelt het aan? Ah, maar laten we het uiterlijk niet vergeten. Ik zeg altijd dat een wapen een laatste toevlucht
is, vindt u ook niet? Kijk eens hoe woest het eruitziet. Want wist u
dat een leeuw niet zo woest is als ze zeggen? "Zezeggen" is woester. Ha, ha. Mijn jongste zoon vertelde me gisterenavond die mop.
Ha, ha. Hij is uiterst grappig, net zoals zijn vader. Ha, ha. Maar
wij hier zeggen dat schijn bedriegt. Dit pistool ziet er woest uit en
dat is het ook. Op zich is het al intimiderend, weet u wel. Stel, u
bevindt zich oog in oog met een bandiet en zegt hem: "Niet bewegen of ik schiet je hersenpan tot moes!", en ik verzeker u dat hij het
ter plaatse in z'n broek doet. Want met één van de kleintjes,
klein~es, bijvoorbeeld een .22, weet ik veel, dan bekijken ze u en lachen u uit.
Maar ik zweer u, als ze dit beestje zien, zullen ze zich op de grond
werpen en beginnen te wenen, te bidden, te smeken, en zullen ze
zelfs romantische gedichten voordragen. Ha, ha. Trekt u zich van
mij maar niets aan, hoor. Het is goed om af en toe eens te lachen.
Dit brute ding dwingt met zijn uiterlijk alleen al respect af. De kleren maken het pistool, ziet u? Ha, ha. En om zelfmoord te plegen
is er geen beter wapen. Kijk, het is doodeenvoudig. In feite legt de
handleiding uit hoe je jezelf voor de kop schiet. Ha, ha. Grapje, ik
klets maar wat. Daar heb je geen instructies voor nodig. Helemaal
niets, je plaatst de loop tegen je slaap, hierzo, en je haalt de trekker
over.
over.....
Het vuurschot verblindde Rodrigo Huertas. De hersenmassa
van de pistolenverkoper bespatte het plafond en de muren en ver-
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spreidde zich over de hele etalage, waarna het lichaam met een
enorme holte boven het rechteroor op de grond viel. Toen de rook
opgetrokken was en Rodrigo Huertas besefte wat er was gebeurd,
kon hij zijn lachen niet inhouden. Hij schaterde het uit. Sinds twee
jaar had hij niet meer zo hard gelachen. Hij lachte tot hij bijna
buiten adem was, tot hij dubbel lag, tot hij pijn kreeg in zijn buik
en zoute tranen in zijn mond proefde. De rest van de namiddag
bracht hij thuis al lachend door, terwijl hij op zijn vrouw wachtte
met vurig verlangen om haar terug te zien, terwijl hij muziek beluisterde en voor de eerste keer sinds twee jaar in hun woonkamer
danste. Hij opende de ramen en liet de zon binnenschijnen. En
toen hij die nacht de liefde bedreef lachte hij nog steeds; zijn gelach was zo aanstekelijk dat zijn vrouw meelachte, en beiden lachten ze en lachend kusten ze elkaar, en die nacht konden ze niet inslapen omdat, telkens als Rodrigo Huertas zich de uiterst grappige
pistolenverkoper herinnerde, hij beslopen werd door het onweerstaanbare verlangen om te lachen en te wenen en zich vast te
klampen aan de genoegens van de liefde.
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Grauwe liefdes, blauwe schimmen
Joseph Orban *
(Vertaling Robert de Does)

De dood in blauw
Op het parket van de galerie zie je de mensen meer glijden dan
lopen. Het steedse netwerk heeft, alweer, perfect gefunctioneerd:
vanavond champagne voor iedereen en kaviaar voor niemand,
zodat in minder dan geen tijd de zaal wel lijkt op een stationshal
aan het begin van de vakantie. Alle nertsdames zijn er en laten verveeld hun ruftende rijkdom hangen. Heeft het zin om te zeggen
dat alle ogen gevestigd zijn op de bar waarachter een pingui~on
pinguinjongen zich uitslooft om gedistingeerd en beleefd en voorkomend te
zijn voor die loze cliëntèle? Men laat niet na meermalen met grote
pertinentie uit te leggen hoe groen het groen is bij deze geraffineerde kunstenaar. En de ander die deze exacte verwoording volledig
onderschrijft zal dan niet nalaten (om zich te onderscheiden) het
sublieme rood van de roden te benadrukken. Kortom, zo vergaat
het iedereen, gapen te midden van stupiditeiten.
Op straat, wat lager, tippelt al haast twee uur lang een jonge
hoer met heel lang zwart haar en blauwe ogen, blauwer dan het
groen van de kunstenaar. Toch is het lente, maar de klanten blijven uit. Hij gaat naar beneden om haar een coupe champagne te
brengen en nodigt haar uit om mee te komen naar de kudde lintjesheren, voor de grap, om te zien hoe die op waardige wijze
gechoqueerd zullen zijn. Ze lachen. Zij zet haar lippen aan het glas

* De Luikse schrijver, kalligraaf
kalligratif en kunstcriticus ]oseph
Joseph Orban, geboren in 1957 in het toenmalige ]adotstad,
Jadotstad, Belgische Congo, publiceert zijn gedichten en prozateksten bij'
bij voorkeur in beperkte
en vaak geillustreerde uitgaven bij kleine plaatselijke uitgevers. <ijn
Zijn boekje Des amours grises,
des ombres bleues (/998,
(1998, uitgever Axe, Luik) bestaat uit een losbladige bundel van 28 ongenummerde bladen, elk met een korte tekst. Wat de inhoud betrçft
betrift citeren we graag de volgende passage uit de recensie van René de Ceccatty in Le Monde van 26-4-/999:
26-4-1999: 'Als waarnemer zonder
illusies beschrijft Joseph
]oseph Orban met het sombere raffinement
rajfinement van de prozadichter straattafireel!fes,
straattqfereelijes,
bedscènes, voorvallen in cafés,
cafls, hotels en openbare gelegenheden. Vriendschappen die de liifde
behoedzaam omzeilen, dialogen die het wezenlijke achterwege laten, sexuele ontmoetingen waarin
de lust zowel begeerd als gemeden wordt, spiegels vooral, hem voorgehouden door andere eenzamen
in wie hij speurt naar hun zwakten, hun wanhoop, maar ook hun verwachting "tot in de droeve dronkenschap, in de onmogelijke vergetelheid".'
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en drinkt heel langzaam. Nee, nee, ze kan niet meekomen, ze
wacht op klanten. Met een nonchalant gebaar licht ze haar sjaal
op en laat wat van haar borst zien, maar vooral haar heel ranke
armen, één en al bloeduitstorting. Hij ziet haar in het gezicht, haar
blik waarin de schimmen van de dood al zweven. Hij glimlacht
tegen haar, kust haar op het voorhoofd en gaat rustig weer naar
boven, naar de stropdasmannen, terwijl het meisje oplost in de
nacht, oplost in het leven.

De donderbui
Hij had haar gezegd dat hij die avond alleen was en twee kaar~es
had voor een concert. Hij had haar gevraagd of het haar interesseerde om mee te gaan. Ze had ja gezegd, zeker. Al een paar
weken kwam ze in het restaurant aan zijn tafel~e zitten, met als
voorwendsel plaatsgebrek elders of haar tegenzin om te eten met
onuitstaanbare collega's. Door haar grote onschuldig-blauwe ogen
leek ze wel een meisje van dertien en door haar onhandige manieren haast nog jonger. Na het concert dat hem lang voorkwam (hij
kende de muziek uit het hoofd en de zaal was niet verwarmd), gingen ze een glas drinken in een of ander café. 'Weet je,' zei ze, 'dat
ik over twee maanden veertig word? Vind je het niet vervelend om
zo met mij uit te gaan?' Natuurlijk wist hij het wel, maar hij
begreep niet waarom je je daarvoor zou schamen. Zij bracht hem
terug naar huis. De hele auto straalde verdriet uit, droefenis en
eenzaamheid. Hij keek naar haar terwijl ze sprak; met haar handen krampachtig geklemd om het stuur leek ze wel een geslagen en
natgeregend hondje. Ze zette de motor af, en dan weer aan, en
dan weer af en barstte toen los, haar gezicht verscholen achter
haar haardos: 'Tot ziens weetje
weet je ik wil niet ik denk dat ik vannacht
nooit alleen kan blijven ik kan niet meer het is te ver de weg en de
nachten zijn veel te lang ... '
Het eenzame huis op het platteland is ijskoud. Hij wordt verzocht niet op de rommel te letten, vanochtend had ze geen tijd de
ontbijtspullen op te ruimen. Ze doet het licht uit en huilt tegen zijn
borst, ontbloot door haar handen.
's Ochtends wekt hij haar, hij heeft koffie gemaakt en theewater
opgezet. Ze lijkt ineens tien jaar jonger geworden. Weet je, zegt ze,
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het is de eerste keer dat iemand mij ontbijt op bed brengt als ik
wakker word. Hoe zou hij dat weten? Het is de eerste keer dat hij
bij haar komt. Ja zeker, hij mag roken, hij mag doen wat hij wil,
maar laat hij toch rustig blijven, hij hoeft geen brood te smeren,
koffie in te schenken, laat toch, laat toch, zij zal het wel doen. 0, al
die gefrustreerde liefde van één enkel mens die, als een zware bui,
plotseling op je zwakke schouders neervalt! Al dat ingehouden verdriet dat neerdruipt op je vel, die alledaagse gebaren die een schat
inhouden! 0, al die verspilde levens door het eeuwige zwijgen, die
last van de eenzaamheid, zwaar als een kruisgang, die wrakken van
de ziel die dachten te rusten op onze droeve klippen ...
Ze zagen elkaar nog een keer of tien, zij altijd heel teder en hij
zwijgzaam. Zij vertelde haar leven, haar verdrinkingen, haar
doden. Hij wees haar een paar maal op een vogel laag aan de horizon. Niemand weet waarom, op een dag was de bui over.

De brief
Ze krijgt een brief, gericht aan haar zoon. Hij is nu al tien jaar
getrouwd in een droevig huwelijk, tien jaar lang slijt hij werktuiglijk zijn dagen met dezelfde gebaren, dezelfde verrassingsloze maaltijden, de eeuwige zondagen aan de oever van hetzelfde water, op
dezelfde plaats, onder dezelfde boom; met het zien opgroeien van
zijn kinderen, bestemd voor hetzelfde leven als het zijne. Hij krijgt
een brief, maar hij weet het niet. Zijn moeder, meer uit nieuwsgierigheid dan uit bezorgdheid, opent de brief Het is een meisje dat
hij vroeger gekend heeft, dat hij beminde, dat hij een half jaar voor
zijn huwelijk verlaten heeft omdat hij voelde dat zij van een andere
wereld was dan de zijne, een wereld tezeer gesloten voor die waarin hij geboren was. Arbeiderskinderen weten dat zij als arbeider
zullen sterven. Tien jaar zijn voorbijgegaan, schrijft het meisje, ze
stelt zich voor dat hij het ouderlijk huis verlaten heeft, waarschijnlijk om een eigen gezin te stichten, ze weet het wel, zo is het leven,
maar zij is nog steeds alleen en heeft hem nooit vergeten. Ze zou
zo graag eens een levensteken van hem krijgen, dat hij haar schrijft
dat hij nog leeft. En de moeder leest, ontsteld, de brief die niet aan
haar gericht is, en stelt zich alle ellende voor als die vrouw weer
boven water zou komen, als ze hier zou komen om dat droeve
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huwelijk van dat zo slecht gekoppeld stel te breken, de harmonie te
verstoren van dat paar dat niet van elkaar houdt, dat nooit van
elkaar hield, dat nooit van elkaar zal houden. En de moeder, ontsteld bij de gedachte dat haar zoon ooit van zijn leven echt verliefd
zou kunnen worden, leest en herleest de brief voordat ze hem verbrandt.
Hij krijgt een brief, maar zal het nooit weten.
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Germaanse zeden
Comelius Tacitus*
(Vertaling Vincent Hunink) **
Wanneer de Germanen niet in oorlog zijn verwikkeld, brengen ze
de tijd door met een bee~e jagen en vooral met nietsdoen. Men
geeft zich dan over aan slapen en eten. Juist de dapperste en meest
oorlogszuchtige mannen voeren niets uit. De zorg voor huis, huisgoden en akkers laten ze over aan vrouwen, ouderen en zwakkeren
uit de familie. Zelf hangen ze maar wat rond - een opmerkelijke
tegenstrijdigheid van karakter: dezelfde mannen houden van luiheid én haten kalmte.
De stammen kennen het gebruik dat men vrijwillig en persoonlijk vee en graan aan de leiders levert. Die aanvaarden dat als eregaven, maar kunnen er tevens mee voorzien in hun behoeften. Ze
zijn vooral blij met geschenken van buurstammen, die niet alleen
van privé-personen komen maar ook namens de hele stam: speciale paarden, schitterende wapens, borstversierselen, halskettingen.
Wij hebben hun ook al geleerd geld aan te nemen.
Het is vrij algemeen bekend dat Germaanse stammen niet in
steden wonen; ze hebben zelfs een afkeer van huizen die aan
elkaar gebouwd zijn. Ze wonen apart en verspreid, daartoe aangetrokken door een bron, veld of woud. Hun dorpen lijken niet op
die van ons en kennen dus geen aaneengesloten en onderling verbonden gebouwen. Ieder laat rondom zijn huis een strook vrij ter
bescherming tegen brand of bij gebrek aan bouwkennis. Zelfs het
gebruik van natuursteen of baksteen is onbekend. Voor alles

* Comelius Tacitus (ca. 55-lI7 n.Chr.) wordt algemeen beschouwd als de grootste Latijnse geschiedschrijver. Vooral aan zijn grote werken Historiën en Annalen dankt hij zijn roem. Hij
begon zijn schrijftarrière kort na de dood van de gehate keizer Domitianus (96), onder wiens
bewind Tacitus zelf nochtans een mooie politieke loopbaan had gekregen. In een van ZÛ·n eerste
geschriflen, een korte monogrqfie over Germanië (uit 98), schetst hij een uniek en levendig beeld
van de stammen in onze streken. De Germanen blijken onbeschaqfde barbaren, maar ook geduchte
vechtersbazen met een nog onbedorven moraal. De ambivalentie die Tacitus tegenover hen betoont
zal kenmerkend blijven voor heel ZÛ·n oeuvre.
** De opgenomen fragmenten (c. 15-24) zijn afkomstig uit: Tacitus, Leven van Agricola &
De Germanen, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, Athenaeum - Polak & Van
Gennep, Amsterdam 2000 (te verschijnen).
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gebruiken ze ruw bewerkt hout, zonder aandacht voor een fraaie
of aantrekkelijke aanblik. Bepaalde plekken pleisteren ze wat zorgvuldiger met aarde die zo zuiver is en zo glanst dat het eruit ziet als
schilderwerk met gekleurde contouren.
Het is bij hen ook gebruik om ondergrondse holen te graven en
die af te dekken met een hoop mest. Ze dienen om 's winters in te
schuilen en als provisiekamers. Want in dit soort ruimten is de koude minder streng, en een eventuele vijand plundert alleen wat vrij
toegankelijk is, terwijl hij alles wat verborgen en ingegraven ligt
niet kent of niet ontdekt doordat hij ernaar moet zoeken.
Allen dragen een mantel die met een gesp of, bij gebrek daaraan, een doorn vast zit. Verder dragen ze niets, en zo brengen ze
dan hele dagen bij het haardvuur door. De allerrijkste mannen
onderscheiden zich door kleding die niet, zoals bij de Sarmaten en
Parthen, ruim zit maar juist strak, waardoor de afzonderlijke ledematen goed uitkomen. Ook dragen ze dierenvellen, de stammen
bij Rijn en Donau vrij achteloos, maar verder het binnenland in
met meer zorg, want daar bestaat geen andere luxe door handel.
Men selecteert er de dieren, stroopt ze de huid af en verwerkt er
andersgekleurde vellen in, afkomstig van beesten uit de verste
Oceaan en onbekende zeegebieden.
De vrouwenkledij wijkt niet af van die van de mannen. Alleen
slaan vrouwen vaker linnen doeken om met purper erdoor gewerkt. Verder loopt hun bovenkleding niet uit in mouwen en zijn
onder- en bovenarmen onbedekt. Ook het bovenste deel van de
borst blijft bloot.
Desondanks is hun huwelijksmoraal strikt en er is niets in hun
normen en waarden dat meer te prijzen is. Want ze zijn vrijwel de
enige barbaren die zich tevreden stellen met één vrouw per man.
Uitzondering vormt een selecte groep mannen; maar dat komt niet
door hun seksuele lust maar hun adel, waardoor ze vaker voor een
huwelijk gevraagd worden.
Een vrouw overhandigt er geen huwelijksgift aan de man, maar
omgekeerd. Ouders en verwanten zijn daarbij aanwezig en keuren
de geschenken - geen dingen gericht op de vrouwelijke smaak of
de opschik van een bruidje, maar runderen, een opgetuigd paard,
of een schild met werpspies en zwaard. Voor dit soort geschenken
krijgt men zijn echtgenote, en op haar beurt brengt zij haar man
iets van wapentuig mee. Dit zien zij als het hechtste verbond, het
heilig ritueel, de plechtige voltrekking van het huwelijk.
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De vrouw mag niet denken dat ze niet dapper hoeft te zijn of
buiten alle oorlog staat. Daarom wordt zij er meteen bij de inwijding van het huwelijk op gewezen dat zij komt om te delen in
moeite en gevaar: bij vrede en vetes duldt en durft zij hetzelfde als
hij. Dit is wat verbeeld wordt door het span runderen, het opgetoomde paard, de uitwisseling van wapens. Zo zal haar leven zijn,
zo zal zij baren. Wat zij ontvangt moet zij ongeschonden en in alle
eer aan haar zoons overdragen, waarna haar schoondochters het
ontvangen en doorgeven aan haar kleinzoons.
De vrouwen leven dus in goed afgeschermde kuisheid, onbedorven door de verlokkingen van het theater of de prikkels van uitgebreide diners. Geheime briefwisselingen zijn bij man en vrouw
onbekend. Overspel komt er, gegeven de omvang van het volk,
zeer weinig voor. Bestraffing ervan volgt onmiddellijk en wordt
overgelaten aan de echtgenoot: kaalgeschoren en ontkleed wordt
zij door hem in het bijzijn van de familie het huis uitgezet, waarna
hij haar met de zweep het hele dorp doorjaagt. Want voor het
prijsgeven van de kuisheid bestaat geen vergeving. Hoe mooi, jong
of rijk ze ook is, ze kan geen man meer krijgen. Niemand lacht
daar namelijk om morele misstanden, noch heet zedenverval 'iets
van deze tijd'.
Nog beter is het gesteld bij de stammen waar alleen maagdelijke
meisjes mogen trouwen en waar het met de hoop en wensdroom
van een bruid in één keer gedaan is. Eén echtgenoot krijgt ze, net
als één lichaam en één leven. Geen gedachte van haar mag verder
reiken, geen verlangen van langer duur zijn: haar liefde moet zogezegd niet haar man maar hun huwelijk gelden. Beperking van het
aantal kinderen of het doden van nakomelingen geldt als schanddaad. Goede moraal betekent er meer dan elders goede wetten.
Binnenshuis lopen kinderen er overal naakt en vuil bij, en zo
krijgen ze de ledematen, de lichamen die wij zo bewonderen. Een
moeder geeft er haar eigen kinderen de borst; dit wordt niet uitbesteed aan slavinnen of voedsters. Kinderen van de hoogste klasse
worden niet vertroeteld en je ziet dus geen verschil met die van de
laagste klasse: ze leven temidden van hetzelfde vee, op dezelfde
grond, totdat de vrijgeborenen op een bepaalde leeftijd een aparte
groep vormen en zich door hun dapperheid onderscheiden.
Jongens doen pas laat aan seks en blijven dus onverminderd
krachtig. Meisjes worden niet met spoed uitgehuwelijkt; ze hebben
dezelfde jeugdige energie, een even rijzig postuur en ze zijn van
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dezelfde leeftijd en kracht als ze het huwelijk ingaan. De vitaliteit
van de ouders gaat dan over op de kinderen.
Zonen staan in even hoge eer bij hun oom van moederszijde als
bij hun vader. Bij sommige stammen geldt deze bloedband als nog
heiliger en nauwer, en dit is dan ook bepalend bij het eisen van gijzelaars. Zo krijgt men meer vat op iemands gezindheid en een bredere grip op zijn familie.
Maar erfgenamen en opvolgers zijn steeds de eigen zoons, en
testamenten kent men niet. Als er geen zoons zijn, erven broers en
ooms van vaderszijde en moederszijde. Hoe meer eigen familie,
hoe groter de groep aangetrouwden, des te eervoller de oude dag.
Kinderloosheid brengt er geen enkel voordeel.
Persoonlijke vetes van een vader of bloedverwant is men verplicht over te nemen, evenals zijn vriendschappen. Maar onverzoenlijk zijn die vetes niet: zelfs doodslag is goed te maken met een
bepaalde hoeveelheid vee en kleinvee. De genoegdoening wordt
dan aanvaard door de hele familie. Daarmee is de hele gemeenschap gebaat, want persoonlijke vetes in combinatie met vrijheid
zijn des te riskanter.
Feestmalen en gastvrijheid zijn er in tel en worden meer dan bij
enig ander volk in ere gehouden. Het is taboe om wie dan ook de
toegang tot je huis te ontzeggen. Men biedt de gast juist een meer
of minder uitgebreid maal aan, al naar gelang de mogelijkheden. Is
alles op, dan verwijst de eerste gastheer hem door naar een tweede,
en daarbij gaat hij zelf mee; ongenodigd bezoeken ze het volgende
huis. Het maakt geen verschil, want de gastvrijheid is er even
groot. Bekend of onbekend: voor het gastrecht maakt het niemand
iets uit.
Bij vertrek van de gast is het gebruikelijk hem iets te geven als
hij daarom vraagt, terwijl de gastheer even gemakkelijk iets terug
mag vragen. Ze zijn gek op geschenken, maar de gever houdt niets
tegoed en de ontvanger is tot niets verplicht. (Gast en gastheer
gaan vriendschappelijk met elkaar om.)
Ze slapen meestal lang uit en wassen zich dadelijk na het wakker
worden. Doorgaans doen ze dat natuurlijk met warm water, want
de winter duurt er zeer lang. Na het wassen gebruiken ze de maaltijd, waarbij ieder een eigen stoel heeft en een tafel voor zich
alleen. Daarna vertrekken ze voor hun zaken en ook vaak naar
feesten, gewapend en al. Dag en nacht doordrinken wordt niemand tot schande aangerekend. Ruzies komen natuurlijk veel voor
ISO

bij zoveel drankgebruik, en het blijft maar zelden bij gescheld.
Vaker eindigt het met doodslag of vechtpartijen.
Maar de feesten dienen ook voor allerlei soorten overleg: vetes
bijleggen, familiebetrekkingen aangaan, leiders aanwijzen, ja, oorlog en vrede. Want dat is de tijd, zo is de gedachte, waarop een
mens het meest open staat voor eerlijke argumenten of het meest
warmloopt voor grootse plannen. Dit volk kent geen sluwheid of
geslepenheid en men zegt in de vrolijkheid van het moment nog
gewoon wat men denkt, zodat ieders overtuiging dus open op tafel
ligt. Daags daarna komt men op de zaken terug. Beide tijden
komen tot hun recht: ze overleggen als ze van hun hart geen
moordkuil maken en nemen een besluit wanneer vergissen uitgesloten is.
Hun gewone drank is een brouwsel van gerst of tarwe, gegist op
een soortgelijke manier als wijn. De stammen dichter bij Rijn en
Donau importeren ook wijn. Het eten is simpel: vruchten van het
land, vers wildbraad, gestremde melk. Men verdrijft de honger
zonder speciale recepten, zonder kruiden. Die matigheid kennen
ze niet bij het lessen van dorst. Als men op hun drankzucht inspeelt en hun voorzet zoveel ze maar willen, zijn ze gemakkelijker
te overwinnen door hun slechte gewoonten dan gewapenderhand.
Ze kennen maar één soort amusement, dat bij elke samenkomst
hetzelfde is. Jongens die daar een sport in zien springen er naakt
tussen zwaarden en vijandig uitgestoken spiezen. Oefening baart
kunst, en kunst schoonheid, maar ze doen het niet voor geld of
gewin. Ook voor de meest gedurfde gekheid bestaat het enige loon
in het plezier van de toeschouwers.
Dobbelen is bij hen, wonderlijk genoeg, een ernstige zaak waarbij ze nuchter blijven. Bij het winnen of verliezen zijn ze zo fanatiek dat ze tenslotte, als alles kwijt is, bij de laatste worp hun vrijheid en lichaam inzetten. De verliezer gaat vrijwillig in slavernij:
hoe jong of sterk hij ook is, hij laat dan toe dat hij wordt geboeid
en verkocht. Zo ijselijk consequent kan men zijn in iets verkeerds.
Zelf spreken ze van een 'erezaak'. Zulke slaven verhandelt men,
om zelf ook de smaad van zo'n zege kwijt te raken.
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Colberts reis
Hermann Ungar*
(Vertaling Angela Adriaans::)
Adriaansz)
Colbert begon aan zijn reis in 1910.
19IO. Hij stierf in 1911
191 I ten gevolge
van de opwinding die deze met zich mee had gebracht. Modlizki
had hem al te zeer teleurgesteld. Colberts grafsteen is te zien op
het kerkhof van de stad. Hij bestaat uit een wit marmeren kruis en
draagt de eenvoudige inscriptie:
Hier rustJosef
rust Josef Colbert
geboren op 14.111.1859,
I4.III.I8S9, hier ter stede,
overleden op 7.V.I9II,
7-v.19II, terzelfder plaatse
Hij is dus tweeënvijftig jaar oud geworden.
Van de reis wordt in deze inscriptie geen gewag gemaakt.
Colberts teleurstelling was des te groter, omdat Modlizki vanaf zijn
prilste jeugd in Colberts huis was opgegroeid. Modlizki was namelijk van lage komaf - zijn vader was een zuiplap en had op weinig
eervolle wijze het leven gelaten. Hij was betrapt bij een diefstal,
van een ladder gevallen en meteen overleden, zonder voor zijn
laatste zonde absolutie te hebben ontvangen. Modlizki herinnerde
zich dat niet graag en ging gesprekken over zijn afkomst beschaamd uit de weg.
Colbert daarentegen ging prat op zijn Franse bloed. Zijn grootvader, vertelde hij, was afkomstig uit Nancy en had zich hier gevestigd. Colbert beweerde een document ter zake te bezitten. Hij
glimlachte om de zeden en gewoonten van zijn medeburgers en
gaf ook in zijn uiterlijk te kennen dat hij tot een beter slag mensen
behoorde. Zo droeg hij zijn baard op Franse wijze geschoren en
had hij zijn dunne snor bij de neus omhoog gekruld. Hij masseerde

* Hermann Ungar (1893-1929)
([893-[929) werd geboren in het Moravische Boskovice, in een welgesteld
Duitstalig Joods
joods gezin. Hij studeerde in Berlijn en Praag (letteren en rechten) en werkte als advokaat in Praag, waar hij deel uitmaakte van de kring rond Franz Kqjka.
Kajka. In 1920
[920 debuteerde hij
met twee novellen onder de naam Knaben und Mörder;
Märder; in 1923 verscheen zijn roman Die
Verstümmelten (De verminkten, 1991). Ungar werd verboden door het Nazi-regiem en pas in
de Jaren
jaren zestig herontdekt. Van zijn laatste roman Die Klasse verschijnt eind 2000 een vertaling
Uiig. IJzer.
Ijzer.
van Angela Adriaansz bij Uitg.
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zijn kale schedel met welriekende wateren en deze zal dan ook wel
net zo teer en rozig geglansd en zacht hebben aangevoeld als een
fijn fluwelen lapje. Bovendien lardeerde Colbert zijn conversatie
met Franse woorden, hoewel hem wat dat betreft geen groot arsenaal ter beschikking stond. Hij dacht dat dit een man van de
wereld betaamde, en hij beweerde dat men op die manier welsprekendheid kosmopolitisch gestalte kon geven. Over deze kwestie
sprak hij uitvoerig met Modlizki, die aandachtig naar hem luister- onderdanig met het hoofd knikkend -~
de en van tijd tot tijd ~
uiting gaf aan zijn instemming, omdat hij zijn meester en weldoener, wellicht op grond van een verkeerde opvatting van het wezen
der bescheidenheid, niet om een nadere uitleg van deze bewering
durfde vragen.
Modlizki vervulde in het huisje aan de rand van de stad, dat
Colbert met vrouwen dochter bewoonde, alle functies. Hij was
portier, tuinman in de kleine voortuin, liep op de markt achter
mevrouw Colbert aan en droeg de zware tassen, schuierde de kleren en poetste de schoenen, hielp in de keuken de vrouwen zelfs bij
het koken, want hij was de enige bediende in huis. Daar hij als
kind door het toen nog kinderloze echtpaar was opgenomen, had
hij in huis altijd een merkwaardige positie gehad. Na eerst de schalen uit de keuken te hebben gehaald, zat hij met de anderen mee
aan tafel. Zeer wel zijn plaats wetend, sprak hij niet uit zichzelf,
maar antwoordde alleen als er een vraag tot hem gericht werd.
Meteen na afloop van de maaltijd stond Modlizki op en verliet hij
de kamer, nadat hij zwijgend een buiging naar het gezelschap aan
tafel gemaakt had. Colbert had elke dag weer plezier in de welopgevoede bescheidenheid van zijn bediende en beantwoordde zijn
groet met een glimlach. Modlizki deed in de keuken de afwas.
Colbert had tot zijn veertigste de zaak gedreven die hij van zijn
vader had geërfd, een grote handel in koloniale waren. Op zijn
veertigste had hij het huis gekocht dat gelegen was in de pas
gebouwde villawijk en zich uit de zaak teruggetrokken. Hij had fortuinlijk geboerd en zijn dochter kon te zijner tijd een aanzienlijke
erfenis verwachten. Colberts dochter had bij haar doop de naam
Arnélie
Amélie meegekregen. Dit verhinderde haar moeder echter niet -~
- haar kind eenvoudigweg Maltscha te
zeer tot Colberts verdriet ~
noemen, om zo de enigszins ongebruikelijke naam aan de omgangstaal aan te passen.
'Mon
'Man Dieu,' placht Colbert te zeggen, 'wat maak je toch van de
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naam van mijn enige kind, Mélanie!'
Maar Milena Colbert, zijn echtgenote, trok zich niets aan van
Colberts verwijten. Soms haalde zij, in plaats van te antwoorden,
spottend de schouders op, soms echter antwoordde ze bot:
'Hou toch op met die grillen van je. De hele stad lacht ons al
uit.'
Dan knoopte Colbert zijn jasje tot de laatste knoop dicht en verliet de kamer. Hij liep de trap af en keek naar de deur van
Modlizki's kamer. Als Modlizki daar niet was, trof hij hem in de
tuin aan. Hij beklaagde zich bij hem over het onbegrip van zijn
vrouw. Modlizki keek zijn meester rustig aan, en als deze, verlegen
om geestelijke steun, zijn mening vroeg, placht hij te zeggen:
'Wij moeten ons erbij neerleggen, meneer Colbert.'
Dit antwoord bracht een diepe ontroering in Colbert teweeg. Of
het nu kwam doordat zijn stemming op dergelijke momenten toch
al ontvankelijk was voor ontroering, of doordat het 'wij' van
Modlizki Colbert duidelijk maakte hoezeer alles wat hem raakte
ook zijn bediende raakte, en dat het opkomende gevoel niet alleen
te staan, maar een deelgenoot in het leed te bezitten, de plotselinge
emotie teweegbracht. Colbert schudde geroerd Modlizki's hand.
Op zo'n moment gebeurde het dat Colbert Modlizki als reisgenoot uitkoos en hem het plan voor de reis ontvouwde.
Zij stonden in Modlizki's kamer, een vertrek met één raam,
waarin zich alleen Modlizki's bed, een kast en een afbeelding van
een heilige bevonden. Colbert keek Modlizki een ogenblik lang
zwijgend aan. Hij ademde zwaar. 'Kom,' zei hij toen resoluut. Hij
nam hem mee naar de zolder. Voor een afgesloten deur bleef hij
staan. Hij haalde een sleutel uit zijn zak en ontsloot de deur. Zij
traden een kamer~e binnen, waarin door een dakraam spaarzaam
licht viel. Colbert draaide zich om naar Modlizki en pakte hem bij
de knoop van zijn jasje.
'Nu zal ik het je toevertrouwen, mon cher! C'est Ie secret de ma vie.
Het is het geheim van mijn leven!' Hij sprak op ernstige, plechtige
toon.
Modlizki had zijn hoofd met de kortgeknipte, zwarte haren licht
gebogen. 'Ik weet dat je mij bent toegedaan,' zei Colbert. 'Ik heb
je als zesjarig jonge~e uit het weeshuis van het klooster gehaald en
bij me in huis genomen en voor je gezorgd alsof je mijn eigen kind
was. Man enjànt, jij zal mij niet verraden!' Hij vocht tegen zijn tranen.
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'Wilt u mijn
mlln nederige afkomst er buiten laten,' zei Modlizki
zacht.
'Qyel
'OJiel naiveté, mon ami!
ami/ Daar heb ik het toch niet over?' Colbert
liep de kamer op en neer. Als hij in de buurt van het dakraam
kwam, moest hij zijn hoofd buigen, want het dak liep hier schuin
af. 'Ik heb het toch niet over jouw afkomst? Je moet over alles wat
je van me te horen krijgt je mond houden, Modlizki, begrijp je, astu compris?'
Modlizki knikte plechtstatig. Hij keek Colbert met grote, ernstige ogen aan. Deze blik van Modlizki was het enige dat Colbert aan
zijn bediende niet beviel, hoewel juist de ogen ongeveer het enige
mooie waren aan Modlizki's gezicht. Hij had een lange neus en
een bruingele gelaatskleur, maar zijn ogen - onder lange, smalle
zwarte wenkbrauwen - waren zwart en groot, omzoomd door lange wimpers. Colbert kon zich er geen rekenschap van geven waarom hij deze blik van Modlizki niet verdroeg. Hij had het gevoel
alsof die blik hem aan iets onaangenaams herinnerde. Als Modlizki
zo voor hem stond, in zijn zwarte kleding, het hoofd licht gebogen,
een toonbeeld van plechtstatige bescheidenheid, dan wist hij deze
blik niet thuis te brengen.
'Er deugt iets niet aan hem,' dacht Colbert en hij wendde zich
af. Hij keek een ogenblik lang zwijgend door de kleine opening van
af
het dakraam. Toen draaide hij zich weer om naar Modlizki.
'Bon,' zei hij, 'ik vertrouw je, Modlizki.' Hij wachtte even alvorens verder te gaan. Toen zei hij langzaam, de woorden één voor
één uitsprekend: 'Ik heb besloten op reis te gaan.'
Hij trad een paar stappen terug en keek Modlizki aan. Maar
Modlizki bleef in dezelfde houding staan. Had Modlizki het niet
begrepen?
'Ik ga op reis, Modlizki! Kijk,' zei hij en wees met zijn hand naar
een stapel boeken in de hoek. Modlizki kwam dichterbij.
'Paris!' Colbert slikte de os'
Os' in. Het waren Franse leerboeken,
boekjes met zinnen die de reiziger onderweg nodig heeft, reisgidsen, stadsgidsen voor Parijs en geïllustreerde catalogi van kunstverzamelingen en musea.
'Alles is geheim, Modlizki! Ik ben al lang met de voorbereidingen bezig.' Hij bladerde geestdriftig in de boeken. 'Ik ben hier
dagelijks aan het werk. Het zal een reis zijn die lang kan gaan
duren. Een reis van maanden, mon ami. Drie maanden, het kunnen
c'est possible.'
er makkelijk vier worden, àst
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Hij liep weer het vertrek op en neer.
jij moet met me meegaan, Modlizki.' Hij keek hem onderzoekend aan.
'Ik?'
Colbert knikte ernstig.
'Wanneer gaan we op reis?' vroeg Modlizki.
'Oh, zodra alles klaar is,' zei Colbert levendig. 'Oh, er moeten
nog veel voorbereidingen getroffen worden. Een mens moet namelijk op alles voorbereid zijn, Modlizki. Wij zullen voortaan elke dag
samenwerken. Maar attention, dat Mélanie het niet te weten komt!
Zij zou er een stokje voor kunnen steken. Parijs, Modlizki, Parijs,
begrijp het dan toch! Het Louvre, heb je nog nooit van het Louvre
gehoord? Wij zullen alles bekijken, Modlizki, oh, deze schilderijen,
hier, hier, blader eens in dit boek, deze schatten, la France, la France!
Dat je dat niet begrijpt! C'est à s'arracher les cheveux! Zo wreekt zich
toch je afkomst, ik maak je geen verwijten, jij kan er niets aan
doen, Modlizki, je zult het begrijpen als je het ziet, Modlizki, dan
zal je net zo ontroerd zijn als ik, en je hart zal feller kloppen, net
als dat van mij.'
Hij had zijn hand op Modlizki's schouder gelegd. Modlizki
stond gebukt voor het dakraam en bladerde in het boek dat Colbert hem in de hand had gedrukt. Zijn blik gleed vluchtig over de
reproducties van schilderijen, beeldhouwwerken en gebouwen.
'Misschien heeft u gelijk, meneer Colbert, als u mij aan mijn
vader en moeder herinnert,' zei Modlizki. 'Misschien is dit echt
alleen voor mensen van goeden huize en niet voor mensen van
lage komaf als ik. Ik kan maar beter thuis blijven, meneer Colbert.
Misschien is ter bescherming van het huis de aanwezigheid van
een man wel nodig. U zult alleen veel meer plezier hebben.'
'Daar heb ik allemaal aan gedacht,' zei Colbert. 'Ik zal de neef
van mijn vrouw vragen om bij ons in huis te komen. Daar heb ik
allemaal aan gedacht. Ik heb na lang nadenken het besluit genomen om jou mee te nemen. Een reis gaat gepaard met veel onvoorziene omstandigheden. Het is goed als je gezelschap hebt,
voor alle eventualiteiten. Ik denk niet aan het ergste, neen, zeker
niet. Maar er zijn toch altijd wel dingen waarover je graag met een
ander, iemand waar je van op aan kunt, zou willen praten. Zie je,
Modlizki! Je staat dan vaak voor onverwachte situaties. Enfin, vier
ogen zien meer dan twee, ook dat is belangrijk, wanneer je geheel
op jezelf bent aangewezen. Maar nu moeten we de laatste voorbeI5 6

reidingen treffen. Kijken wat we aan bagage mee zullen nemen -,
dat is een hele opgave, daar moeten we goed over nadenken, man
Dieu, wie zou het geloven! Dan de taal: om maar op alle eventualiteiten voorbereid te zijn, heb ik hier boekjes waar alle zinswendingen in staan die we nodig zullen hebben, hoe je vraagt naar de
treinen die we moeten hebben, hoe je een hotel reserveert, hoe je
naar de tijd vraagt, enzovoort, enzovoort, alles, oh, man erifant, er
zijn legio mogelijkheden en je moet altijd de beste kiezen.'
Ze hoorden de stem van mevrouw Colbert. Ze riep Modlizki.
ja, ja, dePêche-tai, ga gauw, man fits,' zei Colbert, 'en houd je
mond!'
Modlizki deed de deur achter zich dicht. Colbert bleef achter in
het kamer~e. Hij ging vermoeid op de stapel boeken zitten en wiste zich met een welriekende zakdoek het zweet van het voorhoofd.
Er is niets bekend over wat er in Modlizki omging. Uiterlijk veranderde er niets in Modlizki's gedrag. Colbert daarentegen was
vanaf de dag dat hij Modlizki zijn plan had onthuld een ander
mens. Hij zat glimlachend aan tafel en bejegende Mélanie nog hoffelijker dan anders. Hij knikte Modlizki tijdens het eten geregeld
vriendelijk toe. Modlizki beantwoordde die vriendelijke hoofdknikjes met een nietszeggende blik, zonder de uitdrukking van zijn
gezicht te veranderen.
Op een keer, kort na het gesprek op zolder, zei Colbert tijdens
het eten: 'Wij hebben er indertijd goed aan gedaan hem bij ons in
huis te nemen, niet waar, ma chérie?'
Milena Colbert antwoordde niet. Zij keek met een streng gezicht
naar de schaal met vlees die voor haar stond. Zij vertrok alleen
haar mond, zowel omdat zij Modlizki niet mocht, als ook omdat zij
minachting had voor de praatzucht van Colbert. Zij placht zich
tegenover Maltscha denigrerend over haar man uit te laten, alsof
zij het recht had haar dochter aansprakelijk te stellen voor haar
vaders karakter. 'Hij wordt met de dag kinderlijker,' zei ze. 'Wij
zullen hem nog in een wagen~e moeten zetten en een lolly in zijn
mond stoppen.'
Twee keer per dag had ze een speciale reden om zich aan haar
echtgenoot te ergeren. Dat was na elke maaltijd. Colbert liet de
gelegenheid niet aan zich voorbijgaan zijn weerspannige en toornige echtgenote, zodra hij van tafel was opgestaan, met een elegante
buiging de hand te kussen. Hij bracht al zijn behendigheid in stelling om daarvoor een geschikt ogenblik te vinden. De boze woor157

den van Milena konden hem er niet van af brengen.
'Want dat ben ik aan mijn eer verplicht,' zei hij tegen Modlizki.
Milena ervoer Colberts kinderlijk gedrag als een persoonlijke
krenking.
Het is een raadsel wat er vervolgens met Modlizki gebeurde. Wij
zullen zien hoe de handelwijze van deze man, die toch als een
zoon in het gezin was opgenomen, de oorzaak werd van Colberts
dood. Er is geen verklaring voor de plotselinge uitbarsting van vijandschap en haat bij Modlizki, want hij heeft zich er tegenover
niemand duidelijk over uitgelaten. Zelfs Amélie, die toch als eerste
in aanmerking kwam om op de hoogte te zijn, aangezien zij in een
nauwere betrekking tot Modlizki stond dan alle anderen, kon zijn
vage toespelingen niet begrijpen. Zij was toen amper vijftien jaar
oud. Toch had ze al ontwikkelde borsten en was ze even groot als
haar moeder.
Toen Colbert allang dood was en Modlizki allang verdwenen,
sprak Amélie vaak met haar ontroostbare moeder over de gebeurtenissen van die maanden. Zij vertelde welke veranderingen haar
aan Modlizki waren opgevallen. Dat was niet voldoende om die
plotselinge eruptie van boosaardige gemeenheid te verklaren. Mevrouw Colbert zelf, die haar dochter nu altijd Amélie noemde,
twijfelde er niet aan dat Modlizki van oudsher de haat diep verborgen in zijn gemoed had meegedragen. Er kon toch nooit een lachje
van af? En als Amélie na het avondeten op verzoek van haar
ouders achter de piano had plaatsgenomen, had Modlizki toch
altijd de kamer verlaten? Zijn boze blik was mevrouw Colbert niet
ontgaan. Het lag allemaal alleen maar aan de overgeërfde haat van
de mens van lage afkomst jegens het edele en hoogstaande, dat nu
eenmaal eigen is aan het leven van een gezin van goeden huize.
'Hij was een nobel mens, Amélie,' zei mevrouw Colbert, een
zakdoek naar haar ogen brengend. 'Wij hebben hem zijn kinderlijk
gedrag maar al te graag vergeven. Dat was gewoon de uitdrukking
van zijn vriendelijke inborst.'
Amélie had reden zich verwijten te maken. Haar enige verontschuldiging was dat zij nog zo jong was. Als zij alles bijtijds had
verteld, dan zouden ze geweten hebben wat voor vlees ze in de
kuip hadden, voor het te laat was. Amélie bezocht Modlizki namelijk sinds haar veertiende jaar op zijn kamer. Dat deed zij na het
eten, als haar ouders een dutje deden. Amélie had nooit van deze
bezoeken gerept. Zij schaamde zich er zeer over. De gedachte
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daaraan was haar jaren later nog een kwelling.
Aanvankelijk liet Modlizki Amélie in zijn kamer alleen foto's
zien, die hij bewaarde in een afgesloten kis~e. Dit kis~e had hij
weer opgeborgen in een zwarte, houten koffer die onder het bed
stond. Op de foto's stonden naakte mannen en vrouwen afgebeeld,
apart, maar ook met elkaar. Later kleedde Modlizki zich ook in
bijzijn van Amélie uit en onderrichtte hij haar over aard en functie
van de menselijke organen. Hij zei dat hij van plan was de dingen
die in allerlei variaties op de foto's waren afgebeeld, te zijner tijd
met Amélie uit te proberen, maar wanneer precies liet hij nog in
het midden. Het is niet bekend waar hij op wachtte. Amélie zag
zeer tegen dit moment op. Toch protesteerde zij niet als Modlizki
met zijn uitleg kwam. Daar schaamde zij zich later het meest over.
Dit alles is verbazend. Want voordat meneer Colbert hem in
huis nam, had Modlizki een vrome opvoeding in het klooster genoten. Hij droeg een amulet om zijn hals en hij biechtte vaak.
Ook deze trek in Modlizki's karakter kan vermoedelijk alleen
verklaard worden vanuit zijn afkomst.
In de tijd dat Colbert Modlizki deelgenoot had gemaakt van zijn
reisplannen, begon Modlizki Amélie als haar ouders er niet bij
waren plotseling Maltscha te noemen. De gelijktijdigheid viel Amélie op, hoewel er toch nauwelijks sprake kon zijn van een verband.
Maar Amélie hechtte aan deze omstandigheid later een bijzondere
betekenis, hoewel zij niet kon zeggen waar deze betekenis in bestond.
Modlizki maakte tegenover Amélie geen geheim van de plannen
van meneer Colbert. Nog dezelfde dag vertelde hij haar alles, hoewel hij plechtig beloofd had dat hij zijn mond zou houden. Amélie
herinnerde zich dat hij haar toen voor het eerst Maltscha had
genoemd. Hij was die dag uit zijn humeur en hij sprak weinig.
Elke ochtend om tien uur moest Modlizki naar de zolderkamer
komen. Meneer Colbert wachtte daar in grote opwinding op hem.
Hij was in die tijd ten prooi aan sterk wisselende stemmingen. Het
ene moment was hij stil alsof hij met diepzinnige en ingewikkelde
gedachten bezig was, het andere moment was hij vrolijk, ja zelfs
uitgelaten, en maakte hij grapjes tegen Amélie en Modlizki.
Op deze ochtenden werd de reis voorbereid. Colbert kon er
maar niet genoeg van krijgen Modlizki enthousiast over Parijs en
Frankrijk te vertellen. Het deed hem pijn te moeten zien hoe weinig Modlizki onder de indruk was van de gewichtigheid van het
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ogenblik. Modlizki bleef ernstig en zat er onbeweeglijk bij. Hij keek
meneer Colbert, die in het lage vertrek op en neer liep, zwijgend
aan.
Colbert besprak alles met zijn bediende. Het leek alsof hij de
nachten slapeloos doorbracht en nadacht over de reis om dan 's
morgens steeds met nieuwe kwesties te komen aandragen. Intussen
kwamen er ook steeds nieuwe boeken met adviezen voor reizigers,
catalogi, reisgidsen, en ook een boek over eerste hulp bij ongelukken, alsmede een kleine reisapotheek. Meneer Colbert haalde deze
zendingen in het geheim zelf af op het postkantoor.
Hij stak in de regel meteen van wal zodra Modlizki binnenkwam, alsof hij een begonnen gesprek voortzette.
'We kunnen de grote bagage het beste meteen tot Parijs afgeven,' zei hij. 'Verzekerd, naturellement. De kamer in hotel Mercure
hebben we dan al gereserveerd. De douaneformaliteiten kunnen in
Parijs afgehandeld worden. Denk eraan dat je geen spullen in de
koffer pakt waar invoerrechten over betaald moeten worden, Modlizki! Oh, quel horreur, als we gepakt zouden worden! Doe dat alsjeblieft niet! CJest
C'est blamable! Het zal ons in Parijs een ochtend kosten,
c'est vrai. Mais, dat altijd nog liever dan met veel bagage aan de
ást
grens te staan. Je hoort ook van diefstal bij de grenscontroles. Zo is
het beter, denkje niet?'
Modlizki knikte beamend.
'Wij begrijpen elkaar,' zei Colbert. 'We zullen comfortabel reizen, mon camarade! Maar nog iets, mijn beste, mon très cher, begrijp
me goed. Cest
C'est une chose délicate
délicate,J mon ami. Een delicate kwestie. Je
weet, Parijs is een grote stad, une ville mondiale, met alle verleidingen
en verlokkingen die bij een grote stad horen. De mens verkeert op
reis in een staat van grotere opgewondenheid, denk aan het
Louvre, Modlizki, aan die drukte in de straten, hij zou voor de verleiding kunnen bezwijken. Lach niet om mijn leeftijd. Op zulke
momenten, ást
c'est admirable,
admirabIe, doorstromen je de krachten van de
jeugd. Maar er bestaat een groot risico dat je in de donkere buurten van de grote stad wordt ontvoerd en beroofd of er helemaal
niet meer vandaan komt. Je begrijpt me, mijn jongen, je begrijpt
me toch?'
Modlizki knikte van ja.
Je kent me nu al heel lang, Modlizki.Je weet, ik ben geen lichtzinnig mens, Modlizki. Ik respecteer mijn vrouw, mijn gezin. Parole
dJhonneur,
d'honneur, geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. Maar, mijn
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beste, speciale gebeurtenissen vragen om speciale maatregelen.
C'est
Cest une affaire
rifJàire extraordinaire. Je moet overal op verdacht zijn als je
op reis bent. Ik geloof dat ik aan alles denk. Je moet tegen alles
gewapend zijn.'
Hij liep het vertrek op en neer en wiste zich met een zakdoek
het zweet van het voorhoofd. Het was zeer warm in de zolderkamer.
'Doe het raam open, Modlizki,' zei Colbert. 'Nu,' ging hij verder, 'men moet het van tevoren regelen. Men moet zich van tevoren ontladen, begrijp je me, Modlizki, begrijp je me, mon Dieu, vat
het dan toch!'
'Toch begrijp ik u niet, meneer Colbert,' zei Modlizki.
Toen trad Colbert op Modlizki toe. Hij pakte hem bij de schouást une
der en keek hem aan. 'Modlizki,' zei hij, 'zoals ik al zei, c'est
chose délicate, mais nécessaire. In Praag woont een meisje uit onze stad.
Er wordt gezegd dat zij zich daar aan een lichtzinnige levenswanis. Je moet achter haar adres
del heeft overgegeven. Je weet wie het is.Je
zien te komen en op het station met haar afspreken, alles zogezegd
voor jou, dat spreekt van zelf. Ik moet mij in acht nemen. Je moet
haar schrijven, Modlizki, en meteen de prijs afspreken. Lach er
niet om!'
Modlizki lachte niet, hij maakte het hem eigen bescheiden
gebaar dat hij het begrepen had en het ermee eens was.
'Weetje wat ik graag zou willen, Maltscha,' zei Modlizki 's middags tegen Amélie. 'Ik zou je moeder~e aan tafel graag voor
"zwijn" willen uitmaken.'
Amélie deinsde terug. 'Mijn lieve hemel, Modlizki! Wat heeft ze
je aangedaan? Waarom dan, Modlizki?'
'Ik erger mij dood aan al die kouwe drukte van jullie. Die vader
van jou zit me daar maar enthousiast te vertellen over dat Louvre
en die reizen van hem. Wat heb ik daar mee te maken? Ik ben zijn
bediende en doe wat hij vraagt.'
'Waarom erger je je daar zo aan, Modlizki?'
'Omdat hij niet begrijpt dat het mij helemaal niks kan schelen.
Omdat hij wil dat ik die komedie meespeel. Wat kan mij dat schelen?'
'Ik begrijp het allemaal niet, Modlizki,' zei Amélie.
Daar zei Modlizki niets op. Het is best mogelijk dat hij het zelf
ook niet begreep.
Colbert bereidde de reis in aanwezigheid van Modlizki tot in
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alle details voor. Deze voorbereidingen namen vele weken in
beslag. Er werden uittreksels van de reisgidsen gemaakt, de noodzakelijke zinswendingen werden alfabetisch geordend en geïndexeerd en tenslotte werd er 's avonds in het geheim een nieuwe koffer
van enorme afmetingen naar de zolderkamer gebracht en verscheidene hand- en reistassen klaar gezet. Toen werd er gedelibereerd
en beslist over hoeveel stuks ondergoed ze zouden meenemen, wat
voor soort kleren en hoeveel. Het ondergoed en de kleren werden
in de koffer gepakt. Tenslotte werd ook de dag van vertrek vastgesteld. Het moest een woensdag zijn. Die dag leek Colbert om verschillende redenen de meest gunstige om op reis te gaan. Zaterdag,
zondag en maandag kwamen niet in aanmerking, omdat op die
dagen ~ zo leerde de ervaring meer mensen op reis waren dan
anders. Donderdag was het marktdag in de stad en dat was dus
ook geen geschikte dag om op reis te gaan. En je kon maar beter
niet op een vrijdag aan een reis beginnen, daar hoefde je helemaal
niet bijgelovig voor te zijn, want je kan een vooroordeel hebben
zonder erin te geloven. Bleven over dinsdag en woensdag, en de
keus viel op woensdag om een plausibele reden. Woensdags had
mevrouw Colbert het de hele dag erg druk. Iedere woensdag
kwam er al 's morgens vroeg een vrouw om het huis schoon te
maken en de vloeren te schrobben. Meneer Colbert kon er min of
meer vanuit gaan dat zijn vrouw op een woensdag geen tijd zou
hebben om zich al te zeer om hem te bekommeren en er een stokje
voor te steken dat hij op reis ging. Hoewel hij haar op woensdag
tijdens het middageten wilde meedelen dat hij met Modlizki op
reis ging, lag het in de lijn der verwachting dat zij op die dag niet
zoals op gewone dagen tijd en zin zou hebben nader op die mededeling in te gaan. Het vertrek van haar echtgenoot zou misschien
pas op donderdag echt goed tot haar doordringen.
Een paar dagen voor deze bewuste woensdag zei meneer
Colbert tegen Modlizki: 'Wij reizen tweede klas, Modlizki! En dat
om verschillende redenen. Ten eerste is het minder vermoeiend,
en komen wij beter in vorm op de plaats van bestemming aan, en
ten tweede is het een verademing met mensen te reizen die tot de
ontwikkelde klasse behoren, eventueel ook mensen uit wetenschappelijke kringen te ontmoeten, met wie het zowel nuttig als aangenaam is kennis te maken. Je hoort wel dat dat op reis vaak pleegt
te gebeuren. Ik was eerst van plan jou derde klas te laten reizen,
maar ik wil niet apart van jou reizen, Modlizki.'
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'Uw aanvankelijke plan lijkt mij meer op zijn plaats, meneer
Colbert,' antwoordde Modlizki. 'Ik hoor niet tweede klas te reizen,
dat is voorbehouden aan dames en heren uit de gegoede klasse.
Wie ben ik zonder u, meneer Colbert, wilt u dat wel bedenken!
Moet ik aan zulke dingen gewend zijn, als ik ooit alleen kom te
staan?'
'Alleen kom te staan?' vroeg Colbert.
'Nou, meneer Colbert, ik weet dat u mij in uw testament niet
zult vergeten. Maar u kunt juffrouw Amélie niet tekort doen. U
bent een rijk man, u reist voor uw plezier. U reist tweede klasse.
Maar ik ga niet op reis om de dingen te zien die u wilt zien. Ik ga
op reis als uw bediende en reisgenoot.'
'Oh, mon cher, wat een onzin, Modlizki! Je reist zoals ik,
Modlizki. Je zult zien, wat ik zal zien, alle wonderen van Parijs, je
hart zal feller kloppen, net als het mijne, je suis ton Père,
père, Modlizki,
ben ik niet als een vader voor je?'
Modlizki boog. 'Maar het lijkt mij, meneer Colbert,' zei hij ernstig, 'dat een man van mijn stand niet behoort te reizen. Reizen is
voor de rijken een genoegen. Een man van mijn stand reist uit
noodzaak, of zoals ik in dienstbetrekking. Hij moet blijven, waar
hij geboren is, want daar hoort hij, lijkt mij.'
je zult alles zien, samen met mij, Modlizki.'
Je
'Ik weet niet, of het mij wel betaamt alles te zien, meneer
Colbert. Ik ben van lage komaf. U weet, dat mijn vader. .. '
'Waarom haal je dat er nu weer bij? Comme
Co mme c'est horrible,
horribIe, Modlizki!'
'Misschien moesten we het er toch maar eens over hebben,' ging
Modlizki verder. 'Mijn moeder was blind, u weet hoe dat gekomen
is. U weet dat mijn vader haar zo hard op het hoofd heeft geslagen
dat zij het licht uit haar ogen verloor. Zij zit in een blindeninrichting. Ik heb geen enkel contact meer met haar. Mijn vader heeft
dat niet zomaar gedaan. Hij vond haar met meneer Kudernak, die
beweerde haar hiervoor rijkelijk te hebben betaald. Er werd erg
om meneer Kudernak gelachen, want mijn moeder was niet mooi
en ze verzorgde zich niet goed. Meneer Kudernak woont hier in
de stad en geniet van een pensioen. Hij zou een goede reisgenoot
zijn.'
'Modlizki,' zei Colbert, 'Modlizki!'
'Ik wilde alleen maar zeggen,' en Modlizki maakte een buiging,
'dat het mij beter zou passen derde klasse te reizen. Maar als u dat
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liever niet hebt, meneer Colbert, dan zal ik mijn best doen de
terughoudendheid die mij betaamt te overwinnen.'
'Alles zal anders worden,' zei Colbert, plotseling weer in een
opgewekte stemming. 'Nous verrons! Zodra je deze wonderen hebt
gezien! De Madonna's van Raphaël, de Venus van Milo, Versailles
en dan die heerlijke stad. Mon ami, hoeveel rijker word je van zo'n
reis!'
De dag waarop Colbert met Modlizki zou vertrekken kwam
naderbij. Colbert kwam de zolderkamer bijna niet meer uit. Hij
zat bij de koffers die Modlizki in gereedheid had gebracht. Hij verkeerde in een permanente staat van ontroering en omhelsde en
kuste Modlizki verscheidene malen. Modlizki gedoogde het onder
bescheiden protest. Colbert zocht in al zijn zakken naar zijn notities en lijs~es, die hij voortdurend dacht te zijn vergeten. Modlizki
naaide het geld in een zakje dat meneer Colbert om zijn hals wilde
dragen. Colbert sprak aan één stuk door over Parijs. Het leek
Modlizki soms weinig samenhangend. De avond voor het vertrek
huilde Colbert lang en tomeloos. Modlizki probeerde hem te troosten.
Bij wat nu verteld gaat worden, zal niet worden geprobeerd een
verklaring voor de gebeurtenissen te geven. Zij gebeurden onverwachts en waarschijnlijk is er helemaal geen verklaring of motief
voor te vinden. Er moet gewoon verteld worden hoe op deze
beslissende woensdag tijdens het eten alles op elkaar volgde.
Meneer Colbert verscheen stipt op tijd aan tafel. Modlizki was
nog bezig met het dekken van de tafel. Meneer Colbert ging zitten
en knikte Modlizki rustig toe. Modlizki zag dat hij er bleek uitzag,
alsof al het bloed uit zijn gezicht was weggetrokken. Mevrouw
Colbert zag het niet, ook Amélie leek het te ontgaan. De lepel trilde in zijn hand, zodat hij hem neerlegde zonder van de soep te
hebben gegeten.
Van tijd tot tijd wendde meneer Colbert zich met een blik tot
Modlizki. Modlizki keek hem onbeweeglijk aan.
Na de soep stond meneer Colbert op. Hij wendde zich tot zijn
vrouw. Hij sprak met zachte stem: 'Ecoutez, mon bijou, vous êtes ravissante au:jourd'hui,' zei hij, 'luister, schat.' Het leek alsof hij zijn hand
op die van Milena wilde leggen. Maar hij trok hem halverwege
terug.
'Luister, ik moet je iets zeggen ... Ik ga vandaag op reis ... ', hij
sprak luider, alsof hij zichzelf door het volume van zijn stem moed
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wilde geven ... 'naar Parijs, ma bonne.' Meneer Colbert schoof onrustig op zijn stoel heen en weer.
'Naar Parijs,' zei hij, 'alle voorbereidingen voor de reis zijn
getroffen, ma chère... Hier ... hier,' hij zocht in zijn zakken. 'Kijk, hier
heb ik de treinkaar~es al. Modlizki gaat met mij mee, niet waar,
Modlizki ... Zeg dan toch iets, Modlizki!'
Modlizki keek van de een naar de ander. Tenslotte bleef zijn
blik op meneer Colbert rusten, bij wie het zweet op het voorhoofd
stond. Toen lachte Modlizki. 'Mag ik zo vrij zijn op te merken dat
ik uw opwinding niet begrijp, meneer Colbert. Zo belangrijk kan
dat Louvre van u toch niet zijn, meneer Colbert, mij kan het in
ieder geval niets schelen.'
Colbert keek hem met grote ogen aan. Het leek alsof hij hem
niet begreep.
'En nu ik er toevallig toch bij zit, meneer Colbert, mag ik u nog
één ding zeggen? Namelijk dat ik besloten heb niet met u mee op
reis te gaan.'
Het is vrijwel zeker dat Modlizki pas ter plekke tot zijn besluit
kwam. Hij had ook tegen Amélie nooit iets in die richting gezegd.
Colbert was in zijn stoel teruggevallen. 'Modlizki,' zei hij toonloos, 'Modlizki. ' Toen trad er een diepe stilte in.
Op dit ogenblik moeten zich in Modlizki's hoofd onverklaarbare
dingen hebben afgespeeld. Amélie kon zich niet herinneren later in
haar leven ooit nog eens zo'n verkrampt en verwrongen gezicht te
hebben gezien als dat van Modlizki op dat moment. Een gezichtsspier in zijn rechterwang stond strak gespannen en trilde licht. Hij
keek meneer Colbert met een starre, boze blik aan. Het kan haast
niet anders of Modlizki moet er op dat moment over hebben nagedacht hoe hij Colbert het diepst kon kwetsen. En er zal wel niemand zijn die weet waarom. Een ogenblik lang bleef zijn blik boos
op Amélie rusten. Zij sloeg haar ogen neer. Misschien was hij van
plan op te staan en Amélie in bijzijn van haar ouders bij haar borsten te pakken. Plotseling ontspande zich Modlizki's trekken en hij
verbrak de diepe stilte door een geluid te produceren zoals dat in
dit huis hoogstens in meneer en mevrouws gemeenschappelijke
slaapkamer gepermitteerd was. Toen stond Modlizki op en verliet
zonder te groeten de kamer en vervolgens het huis.
Amélie had een kleur gekregen. Haar moeder gaf haar met een
strenge blik te verstaan dat zij de kamer moest verlaten.
Colbert bleef lange tijd onbeweeglijk met een afwezige blik voor
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zich uit zitten kijken. Toen schudde hij langzaam het hoofd. 'Dat is
de ademtocht van de omwenteling,' zei hij toonloos. Hij raakte
bewusteloos. Mevrouw Colbert moest hem met behulp van Amélie
naar bed brengen.
Korte tijd daarna stierf Colbert. Het schijnt dat hij niet over
deze teleurstelling heen heeft kunnen komen. Hij had een al te gevoelige natuur.
Dit gebeurde in 19II. Maar men kan zeggen dat Colbert de reis,
die door toedoen van Modlizki nooit heeft plaatsgevonden, een
jaar tevoren begonnen was. De inscriptie op zijn grafsteen werd
reeds vermeld.
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In Dábia
Maro Vamvounaki*
(Vertaling Hero Hokwerda)
Het heette en heet daar Dábia.
Daar, dat waren de smalle straa~es achter het oude douanekantoor aan de haven. Erven met ijzerwaren die blootgesteld waren
aan de vochtige lucht van de zee iets verderop. Een kerkhof van
fietsen, auto's, kinderwagens. Rood geoxideerd blik. Asbakken,
koekenpannen, afgedankt gereedschap, hamers, scharen, duizenden roestige nagels te midden van stof, stenen en boomloze zomerzon.
Het heette en heet daar Dábia.
Hier en daar, 's nachts, als fletse vuurvliegjes in het zwarte woud
van kotten, rode lich~es voor de zeelui, voor de armsten onder
hen. Zwarte onderjurk met nylon kant over mollig vrouwenvlees,
in de omlijsting van een deur. Sigaret afhangend van een stuurse
lip. Verveelde figuren, in harde kleuren geverfd haar. Geur van
wijn vermengd met patchoeli.
Alles even goedkoop, even miezerig. Goedkope, miezerige liefde, zo haastig, zo zwijgzaam mogelijk. Tijd is geld, woorden zijn
tijdverspilling en kosten geld.
Het heette en heet daar Dábia.
Het is zo'n buurt die in alle mediterrane havensteden te vinden
is, zoals ook de beste flatgebouwen een beerput hebben. Nachten
en liederen reizen in het verborgene. Ze vliegen even en verdwijnen in stille rioolbuizen onder de straten. Een bittere, zilte smaak
in de lucht, alsof de bodem hier is en niet verderop, buiten, in zee.

* Maro

Vamvounaki (geb. begin jaren vijftig) was na haar rechtenstudie jarenlang werkzaam als
notaris op RllOdos; nu woont zij in Athene.
Vamvounaki debuteerde in 1978 met De aartsengel van het café; sindsdien zijn er ca.
vijftien romans, novellen en verhalenbundels verschenen, waarmee zij regelmatig de Griekse bestsellerlijsten haalt. Meestal schrijft zij over de moderne relatieproblematiek in de grote stad Athene,
zoals in het verhaal ''Eenakter voor telifóon", in de bloemlezing Ga de klokken luiden.
Moderne Griekse verhalen (samenstelling en vertaling H.H., Amsterdam 1997).
Het hier vertaalde verhaal vormt een uitzondering; weliswaar gaat het ook hier in zekere zin
over een relatie, maar dan in een heel andere omgeving, alleen al doordat het zich afipeelt op
Vamvounaki 's geboorte-eiland Kreta. Het is q/komstig uit de bundel Deze trap gaat niet naar
beneden, Athene 1986).
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Oude, smerige huizen, vlekkerig als het gezicht van een oude
opgemaakte artieste die huilt. Kunstig zwart traliewerk en kleren
aan de lijn van huis tot huis, die haast niet drogen door de vochtigelucht.
ge
lucht.
Boven, in de huizen, wonen de armelui.
Beneden, in de winkels en bedrijfjes, komt en gaat een mysterieuze, almaar wisselende onderwereld.
Een kleine, vuile beek die langs de rand van de straat stroomt,
almaar verder stroomt en almaar blijft staan.
Er zijn nachten dat iedereen in rep en roer is door het geschreeuw. Een luide kreet als van een ekster: 'Een moord!' en de
huisvaders komen in hun streepjespyjama's naar buiten, schelden
op de staat, de politie, het lot, dat ze met hun kinderen in die rotte
buurt moeten wonen, tot ze horen dat er niets aan de hand is, hetzelfde liedje als altijd, en ze zoeken hun bedden weer op.
Een vrouw uit een van de 'huizen' had zich gestoken omdat ze
verlaten was, of iemand zat zonder opium en ging tekeer. Drie lui
waren met elkaar op de vuist gegaan zonder dat iemand precies
wist waarom. En altijd maar hetzelfde liedje.
Ze zoeken hun bedden weer op.
Hij zei dat hij Renos heette, maar niemand die het geloofde. In
Dábia zijn er maar weinig vreemdelingen die hun werkelijke naam
zeggen en daar hoorde hij overduidelijk niet bij. Hij liep met 0benen als op een schip in de storm. Donker van teint, met volkomen apathische ogen onder woeste wenkbrauwen. Op zijn linkerarm had hij een tatoeage in de vorm van een hoefijzer. Zo een die
op kerstkaarten staat, om geluk te brengen, en op kalenders en in
de almanak.
Op een augustusmiddag kwam hij aanzetten, ranzige plunjezak
straa~es alsof
over de schouder. Hij liep met zijn o-benen door de straa*s
hij bij woeste zee over het dek van een schip liep. Hij keek apathisch in de verte, met een kleine walging om zijn ene mondhoek,
die daar sinds jaar en dag vergeten leek. Dan was er ook nog de
lucifer die hij bij wijze van sigaret tussen zijn tanden had. Hij bleef
Stamatis. Een donkere bar, zoals de meeste
staan bij de zaak van Starnatis.
in die buurt. De bar heette Wegwezen. Waarom Wegwezen? Vroeger
Stamatis, maar die gaf geen uitleg.
vroeg men dat nog weleens aan Starnatis,
Ten
T
en slotte raakte men aan Wegwezen gewend; het verloor zijn betekenis en bleef alleen als klank.
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Hij gooide zijn plunjezak op de grond, gaf Stamatis die op het trottoir stond te roken een hand en was aangenomen. Dat moet afgesproken werk geweest zijn. Hoe en waarom wist niemand. In
Dábia stelt men geen vragen, en als je al antwoord krijgt, dan weet
je toch wel dat het gelogen is.
Renos bleef voorgoed.
's Ochtends maakte hij de bar schoon. Hij stapelde traag de
stoelen op hun kop op het trottoir, goot water uit, boende de vloer.
Hij zette ze weer op hun plaats, verdeelde de asbakken over de
tafel~es.

's Avonds stond hij achter de bar, serveerde drankjes, haalde
dronken ruziemakers uit elkaar. Hij luisterde niet naar de muziek,
verwachtte niets.
Dábia is onverdraaglijk als je ermee verzoend wilt raken. Je leeft
hier als passant, zelfs een heel leven als passant, als je maar naar
weggaan blijft uitkijken. Je oefent geduld zoals de arme duivels in
het vagevuur en kijkt naar de einders in de verte om adem te
halen.
Renos keek niet in de verte; hij kauwde op zijn lucifer en keek
nergens naar uit. Men vertelde over hem dat hij voortvluchtig was,
een zware jongen was. Dat hij een zwarte zeeman aan het mes
geregen had; dat hij cocaïne gebruikte; dat hij zijn moeder en zijn
vader voor dertig zilverlingen had verkocht; dat hij een piepklein
mesje in zijn riem verborgen hield en het om het minste of geringste trekken kon.
Hijzelf keek apathisch naar de anderen, alsof ze niet bestonden.
Hoogstens, wanneer ze hem te na kwamen, spuugde hij op de
grond, zonder de lucifer tussen zijn tanden vandaan te halen, en
gromde: 'Ach, lazer toch op ... '
Het dochter~e van Karfoyannis, zestien jaar, zó'n lijfje nog maar,
was in mei zwanger geraakt en wist niet dat je er alleen de eerste
drie maanden nog van af kon. Ze probeerde toen alle huismiddel~es die ze haar in de buurt adviseerden, maar het mocht allemaal
niet baten. Ze baadde in heet water, dronk bittere koffie, liep op
blote voeten over heet asfalt, tilde bierkratten op om haar lendenen te openen, liet over haar nieren lopen, smeekte de Heilige
Fanoórios de rode vlag weer bij haar uit te hangen en zwoer dat ze
Fanoûrios
niet meer met een man naar bed zou gaan voordat ze getrouwd
was. Maar het mocht allemaal niet baten. Daarna zwoer ze dat ze
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nooit van haar leven zou trouwen en, toen ze helemaal tot wanhoop gedreven was, dat ze in het klooster zou gaan. Maar het
mocht allemaal niet baten. Het kind dat zich afgelopen mei in haar
schoot genesteld had, had zich daar voorgoed genesteld en wilde
niet van het leven afzien.
In Dábia merk je niet dat het mei is; het lijkt in die omgeving
har~e zomer of har~e winter, verder is er niets. Ook geen bloemen, behalve die van plastic in een of andere donkere keuken.
's Nachts sloot Karfoyannis zijn ramen stijf dicht om de zondige
geluiden buiten zijn eerzaam huis te houden, maar evengoed was
zijn dochter op haar zestiende zwanger geraakt.
Op een dag, even waanzinnig van wanhoop als van angst, viel
zij haar moeder te voet en biechtte haar ongeluk op. De buurt verging van het geschreeuw. Van alle kanten kwam men aansnellen
om haar uit de handen van haar vader te redden. Hij trok haar
aan het haar, schopte haar in de buik, spoog op haar.
Ze rolde over de tegels van het plaatsje en jankte met het langgerekte gejank van een kleine teef die haar puppy verliest.
'Vertel op, van wie is het?'
Karfoyannis kon roepen wat hij wilde, maar zij zweeg; ze jankte
alleen maar. Op een gegeven ogenblik raakte hij door het dolle
heen; hij stormde naar de keuken, pakte het broodmes en kwam
weer naar buiten.
Hij greep haar weer bij het haar, trok haar hoofd naar achteren
en zette haar het mes op de keel.
'Zeg op dan, van wie is het?'
'Van Renos,' zei het meisje en ze viel flauw.
Karfoyannis, zijn vrouw, zijn twee broers en een menigte buren
gingen Renos opzoeken bij bar Wegwezen. Met zijn drieën hielden
ze Karfoyannis vast, anders zou hij zich op hem storten.
'Kom toch wat tot rede, beste kerel,' zeiden ze. 'Wat schiet je
ermee op hem te vermoorden. Jullie komen er wel uit.'
Renos hoorde en zag hen aan met alle apathie die hij in zich
had en wenste hen naar de duivel. Hij legde hun doodgemoedereerd uit dat hij niet meteen met haar kon trouwen, omdat hij nog
getrouwd was, maar gaf hun zijn woord dat hij het meisje niet zou
laten zitten. Hij zou voor haar zorgen.
Karfoyannis wist zich van het drietal dat hem in bedwang hield
los te rukken toen hij hoorde dat Renos getrouwd was, stortte zich
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als een wild dier op hem en begon hem met zijn vuist in het
gezicht te slaan. Daarna draaide hij zich in volle vaart om en stootte zijn eigen hoofd een keer krachtig tegen de muur van Wegwezen,
waarna hij als een leeggelopen zak in elkaar zeeg en met schokkende snikken en zonder tranen begon te huilen.
Renos deed niets om zich te verweren. Alleen veegde hij met de
rug van zijn hand het bloed van zijn neus en begon hij met zijn
bekende apathie de lucifer te bekijken, die van tussen zijn tanden
op straat was gevallen.
De vijf maanden tot aan de bevalling liep Renos zich het vuur uit
de sloffen. Hij sprak met Stamatis af dat hij voortaan pas na de
middag naar de bar zou komen. In de ochtenduren ging hij in de
bouw werken, op drie kilometer van Dábia. Hij sjouwde kalk,
cement, bakstenen en werd goed betaald. Met het geld liep hij de
winkels af om inkopen te doen voor het meisje van Karfoyannis.
Laken~es haalde hij voor haar, met dubbele zoom en machinaal
borduursel, zachte wollen deken~es, drie witte en een lichtgroen.
En kussen~es, kruippakjes, slaapkleer~es, lin~es, luiers, ves~es,
mutsjes, twee jasjes, een cape en zelfs veiligheidsspelden, rammelaars, een nagelschaar~e, rozenwater.
Hij kwam de spullen brengen op uren dat Karfoyannis niet thuis
was en gaf ze aan haar moeder. Het meisje kreeg hij niet eens te
zien. Hij haalde ook een kinderwagen, een mand en een bedje
voor wanneer het kindje wat groter zou zijn. En een looprek, een
houten paardje. Voor haarzelf haalde hij twee nachtjaponnen, een
peignoir, stof voor een jurk, een sjaal, wol, kousen. Het huis raakte
boordevol spullen. De buurt kwam ze bewonderen. Heel Dábia
was geroerd en zou hem haast vergiffenis schenken.
De hele en halve binken stonden op de hoeken, zagen hem sjouwen met zijn spullen en lachten in hun vuis~e. Ze hadden hem
graag geplaagd maar durfden niet, want het was een harde, ongenaakbare kerel, die zonder notitie van hen te nemen voorbij liep,
alsof ze niet bestonden. Het geld dat hij overhield droeg hij aan
haar moeder af, haastig, waarna hij weer wegging.
Hij haalde ook levensmiddelen en gebak. Ze vroegen zich af hoe
hij daar allemaal aankwam, waar hij ze opduikelde ...
Hij begon af te vallen. Het werk mergelde hem uit. Hij sliep
haast niet. Overdag in de bouw, 's avonds achter de bar en tussen
de ruzies. Hij raakte uitgemergeld, zijn ogen werden groter, hij
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werd nog donkerder, nog wilder. En dat hoefijzer op zijn arm
werd ook wilder, zwaarder. Het was geen geluksaanbrenger, het
was een guillotine, een strik, een strop.
De weeën kwamen midden in de nacht. Het kind lag verkeerd. De
vroedvrouw wist zich geen raad. Ze zei dat er een dokter bij moest
komen, en Renos nam snel een taxi Dábia uit om de beste te gaan
zoeken.
Het gebrul was tot in het straa~e te horen. Tevergeefs probeerde haar moeder haar stil te krijgen. 'Schaam je, schaam je,' siste
ze. 'Onteerde vrouwen bevallen in stilte.'
Renos zat op het trottoir voor de bar op zijn lucifer te kauwen.
Er leek maar geen eind aan haar strijd te komen en toen, het ogenblik van de ergste pijn, dacht ze dat ze dood zou gaan.
'Moeder,' schreeuwde ze, 'ik moet het je vertellen. Moeder, het
is niet van Renos. Ik was bang en toen heb ik gelogen. Het is niet
van Renos.'
Op dat ogenblik gleed de baby haar lichaam uit en klonk zijn
eerste gekrijs.
De hele buurt wist het meteen. Karfoyannis, zijn broers, allerlei
hele en halve binken holden er meteen op uit om hem te vinden.
Karfoyannis wist niet hoe hij het had. De oude vrouwen achter de
luiken sloegen een kruis en zeiden dat Renos een heilige was.
Ze troffen hem - het liep intussen al tegen de ochtend - aan in
bar Wegwezen, bezig zijn kleren in de ranzige plunjezak te pakken.
Hij maakte aanstalten te vertrekken. Ze bleven allemaal bij de
ingang van de zaak staan. Karfoyannis schaamde zich, maar zei
toen zach~es: 'Renos, waarom heb je dat niet eerder gezegd? .. '
Renos keurde hun geen blik waardig. Hij sjorde zijn plunjezak
stevig aan, bond hem dicht, legde hem over zijn schouders en liep
naar buiten. Hij trok de deur achter zich dicht en voelde er even
aan. Hij liep tussen de mensen die zich verzameld hadden door en
duwde een paar die hem met ontzag aan wilden raken opzij.
'Renosl'
'Ach, lazer toch op.'
En hij verdween uit Dábia.
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Het klooster
Michail ZosJtsJenko*
Zosjtsjenko *
(Vertaling Monse Weijers)
In heiligen geloof ik allang niet meer, vrienden. Voor de revolutie
al niet meer. En wat God betreft, in God geloof ik niet meer sinds
het klooster. Sinds ik in een klooster heb gezeten, ben ik van mijn
geloof afgevallen.
Het is natuurlijk allemaal waar wat ze over kloosters zeggen monniken zijn net zulke mensen als wij allemaal: ze houden er
vrouwen op na, lusten een borrel en hangen de beest uit, maar
daar gaat het niet om. Dat is allang bekend.
In het klooster vond een voorval plaats. En sinds dat voorval
kan ik geen gelovigen meer zien. Allemaal flauwekul, dat geloof
van hen.
Het gebeurde, vrienden, in het klooster van Novodejev. Dat
klooster was rijk. En het had zijn rijkdom vergaard via de bezoekers. De bezoekers brachten offers. In de herfst stroomden er ieder
jaar allerlei gelovigen toe en die droegen me toch een steen~e bij je werd er beroerd van. De een gaf wat voor de redding van zijn
ziel, een ander voor de redding van schipbreukelingen, en een derde gaf zomaar iets, omdat ie geld teveel had.
Er waren er veel die een steen~e bijdroegen - ze hoefden het
alleen maar aan te pakken. En dat deden ze. Reken maar.
Nou, en iedereen die wat gaf, probeerde natuurlijk om van zijn
centen in het klooster te wonen en achting te genieten. Ze probeerden zelfs niet alleen om er te wonen, maar wilden ook deel hebben
aan het heilige leven. Ze eisten een afzonderlijke cel, een kerkdienst, gebeden.

* Michail <'p.ijt.ijenko
;:'Nftsjenko (1895-1958) schreif in de jaren twintig rond de duizend korte verhalen
waarin hij de sOVJètburgers een lachspiegel
lachsPiegel voorhield: hij contrasteerde hun kleinburgerlijke gedrag
met de grote idealen van die tijd. Hiermee bereikte hij een ongekend groot lezerspubliek. In de jaren
dertig werden ironie en satire steeds vaker als anti-sordet
anti-sovjet beschouwd en kon Zo.ijt.ijenko
Zosjtsjenko niet meer
vrijuit schrijven. In 1946 werd hij
hif na het beruchte :::Jdanov-decreet
;;:)danov-decreet samen met Anna Achmatova
uit de schrijversbond gestoten en was voor zy"n
zijn levensonderhoud voortaan aangewezen op het
maken van vertalingen. Hij
Hy' stierf in 1958, gebroken en geïsoleerd.
In 1981 verscheen bij de Arbeiderspers een representatieve keuze uit zijn verhalen van CJ.
c.].
Pouw onder de titel Vertel mij wat kameraad.
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Men gaf ze hun zin. Wat moesten ze anders?
Alleen waren er in de herfst lang niet genoeg cellen voor alle
liefhebbers. Zelfs niet wanneer men de monniken tijdelijk uit hun
cellen zette en in schuren onderbracht.
Eerst verbaasde men zich erover dat al die mensen hierheen
kwamen? Wat was er zo bijzonder aan het klooster? Daarna werd
alles duidelijk: het lag in een prachtige omgeving, het klimaat was
er gezond en bovendien was daar het lokaas voor de gelovigen.
In het klooster woonden twee monniken die een zwijggelofte
hadden afgelegd, een pilaarheilige en nog een zonderling. Die zonderling slikte vliegen in. Dat waren geen levende vliegen, hij dronk
een soep van vliegen op zijn nuchtere maag. Hij deed dat zogezegd om zichzelf te vernederen en zijn vlees te kastijden.
De mensen plachten zich 's morgens vroeg al rond zijn schuur~e
te verzamelen en te wachten. En hij, die monnik dus, trad dan
naar buiten, sprak een gebed uit, maakte een diepe buiging en
beval de kom naar buiten te brengen. Men bracht hem de kom
met de soep, hij boog weer voor de mensen en begon die troep op
te drinken.
Goed, de mensen worden natuurlijk misselijk, ze kokhalzen,
teergevoelige dames moeten braken en gaan van hun sto~e, maar
hij, de klootzak, lepelt die troep zonder een spier te verrekken helemaal op, keert de kom om, zo van: hij is leeg, maakt een buiging
en trekt zich terug in zijn schuur~e. Pas de volgende dag verschijnt
hij weer.
Een keer twijfelden de gelovigen er openlijk aan of het wel echte
vliegensoep was wat hij daar oplepelde. Maar het was waar - ere
wie ere toekomt. De monnik liet het zelf zien, bewees het de mensen en zei tegen hen: Jullie denken toch niet dat ik God ga bedriegen?'
Daarna steeg zijn roem tot grote hoogte.
Wat de andere monniken betreft, die waren niet zo interessant.
Neem nou de zwijgers. Ze zwegen en zwegen. Nou en? De pilaarheilige - dat was ook flauwekul. Hij stond op een steen en dacht
dat ie heilig was. Flauwekuil
Er was er nog zo een, die met een gewicht aan zijn been rondliep. Die viel bij de mensen in de smaak. Men waardeerde hem.
Hij bracht de gelovigen aan het lachen. Alleen liep hij niet zo lang
rond. Hij begon te drinken, verkocht het gewicht en ging naar
huis.
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Dat alles trok natuurlijk mensen aan. Het was interessant.
Daarom ging men erheen. En er kwamen belangrijke figuren: dure
namen, baronnen, en de hele rest. Maar de meest geachte en rijkste gast was de Moskouse koopman Vladimir Ivanovitsj.
Hij stak veel geld in het klooster. De man had berouw. Hij wilde
door gebed boeten voor zijn zonden.
'Ik heb,' zo zei hij over zichzelf, 'mijn hele leven gezondigd, en
nu ben ik me al voor het vijfde jaar aan het reinigen. En ik hoop
helemaal schoon te worden.'
Het was al een oud manne~e! Met een spierwit baardje. Op het
eerste gezicht leek hij op de heilige Cyrillus of Methodius. Hoe zou
zo iemand geen berouw hebben?
Hij kwam vaak naar het klooster. Hij liet zijn rijtuig een kilometer of drie voor het klooster stoppen en ging dan te voet verder. Hij
kwam helemaal bezweet aan, boog voor de monniken en begon te
janken. Hij werd dan bij de arm genomen. Men wiste het zweet
van zijn gezicht, leidde hem rond en fluisterde hem allerlei flauwekul in het oor.
Goed, hij warmt zich, blijft een weekje, geeft als tegenprestatie
een geschenk en gaat terug naar de stad. Vandaar opnieuw naar
het klooster. En opnieuw toont hij berouw.
Hij toonde zijn berouw gewoon waar de mensen bij waren.
Zodra hij het kloosterkoor hoorde, begon hij te huilen en te trillen:
'Ach, wat ben ik toch slecht! Ach, wat heb ik toch gezondigd!' Het
koor maakte altijd grote indruk op hem. De oude man betreurde
het alleen dat het geen nonnenklooster was.
jammer', zei hij, 'dat het geen nonnenklooster is, want ik adoreer de delicate zang van sopranen.'
Deze Vladimir Ivanovitsj was dus de meest geachte gast. En
daardoor kwam het allemaal. Naast het klooster werd een landgoed te koop aangeboden. Een adelsgoed. 'De eiken'. Een gerieflijk
herenhuis met een hoop land eromheen. De abt had er zijn zinnen
op gezet. De monniken ook.
De abt begon samen met de administrateur te peinzen hoe ze
dat landgoed in handen konden krijgen. Mooi niet. Ze hadden wel
een hoop geld, maar ze konden het niet kopen. Dat stond de wet
niet toe. Volgens de wet kon een klooster alleen land ten geschenke
krijgen. Ze mochten het niet kopen.
Toen bedacht de abt een planne~e. Hij dacht het zaakje te regelen via Vladimir Ivanovitsj. De achtenswaardige bezoeker met het
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witte baardje zou het kopen en het hun daarna ten geschenke
geven. Een koud kuns~e.
Zo gedacht, zo gedaan.
De koopman sputterde lang tegen. 'Nee,' zei hij, 'dat is niets
voor mij! Ik heb me sinds lang teruggetrokken uit wereldse zaken,
mijn hoofd staat er niet naar, dat staat naar loutering en berouw ik kan het niet, neem me niet kwalijk.'
Maar men wist hem over te halen. Men beloofde een marmeren
plaat met zijn naam in de muur te metselen. En de koopman ging
akkoord.
Men gaf hem zeventigduizend roebel in goud, celebreerde een
plechtige dienst en stuurde Vladimir Ivanovitsj op pad om het
landgoed te kopen.
Hij deed lang over de aankoop. Een week. En hij kwam helemaal bezweet en schijnbaar slecht gehumeurd weer terug bij het
klooster. Hij arriveerde 's morgens. Hij stapte niet uit zijn rijtuig,
ging niet naar de abt, maar liet alleen zijn spullen uit de cel te
halen. De monniken liepen natuurlijk te hoop, en zagen dat. Ook
de abt kwam naar buiten.
'Goeden dag,' zei de abt. 'Stapt u niet uit?'
'Goeden dag,' zei de koopman. 'Nee, dat gaat niet.'
'Waarom,' vroeg de abt, 'gaat dat niet? Bent u ziek? Hoe staat
het met uw gezondheid, hoe gaat het u?'
'Goed,' zei Vladimir Ivanovitsj, 'dank u. Ik kom afscheid nemen
en wat spullen ophalen. Maar ik heb geen tijd om uit te stappen, ik
heb ontzettende haast.'
'Maak dan tijd!' zei de abt. 'Wat krijgen we nou? We moeten
over zaken spreken. Heeft u het gekocht?'
ja,' antwoordde de koopman. 'Natuurlijk heb ik het gekocht.
Het zou zonde zijn om zo'n rijk landgoed niet te kopen, eerwaarde
vader.'
'Hoe doen we dat dan?' vroeg de abt. 'Het moet vastgelegd worden ... Het geschenk, bedoel ik. .. '
'Nee, nee,' antwoordde de koopman. 'Ik heb me,' zei hij, 'bedacht. Ik schenk u dat landgoed niet. Jullie denken toch niet dat ik
zo'n bezit zomaar ga weggeven? Kom nou!'
Wat er na die woorden gebeurde, valt haast niet te beschrijven.
De abt verstomde natuurlijk en kon geen woord meer uitbrengen,
hij kon zelfs niet niezen of zijn neus ophalen. Maar de administrateur - een zware man - werd razend, boog zich voorover, pakte,
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omdat hij geen steen kon vinden, zo'n zware lange spijker, en
stortte zich op Vladimir Ivanovitsj. Maar hij stak hem niet neer.
Men hield hem tegen.
Vladimir Ivanovitsj verbleekte en leunde achterover in zijn rijtuig. 'Laat de rest van mijn spullen maar zitten,' zei hij. En hij vertrok. Men heeft hem er nooit teruggezien.
Later ging het gerucht dat hij zich bij een ander klooster had
aangesloten, in een ander klooster was gaan offeren, maar in hoeverre dat waar is, dat weet niemand. Maar dit voorval bleef niet
zonder gevolgen. De monniken die geloofden, begonnen het klooster te verlaten. Als eerste vertrok een zwijger.
'Krijgen jullie maar het rambam met jullie geouwehoer,' zei hij.
Hij spuugde op de grond en vertrok, hoewel men hem nog tegen
probeerde te houden. Daarna vertrok ik. Mij probeerden ze niet
tegen te houden.
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Vertaalde poëzie

Twee gedichten
Anna Achmatoua
(Vertaling Hans Boland)

Ter nagedachtenis aan SergejJesenin*
Men kan zo simpel weggaan uit dit leven,
Gedachteloos verteren, zonder pijn;
Zoiets is hier de dichter niet gegeven,
Want glansloos zal zijn dood in Rusland zijn.
Hier moet de ziel vooral op lood vertrouwen
En opent zich het hemelrijk voor ons
Wanneer hees afgrijzen met zijn behaarde klauwen
Het leven uit ons wringt als uit een spons.

IIAMHTll CEPfEJI ECEHllHA
TaK npocro MOlKHO lKII3HL nOKIIHyTh !lT)',
Be3A)'MHO H 6e:160JILHO AoropeTL,
Ho He AaHO POCCHliCKOM)' no"T)'
TaKolO CBeTAOfi cMepn,lO )'MepeTL.
Bcero BepHefi CBHHeU Ayme KpLIAaTOfi
He6ecHLIe OTKpOeT py6eJK11,
llJIL xpHnALIfi ylKac AanolO KOCMaTofi
113 cepAua, KaK H3 ry6KII, BLIlKMeT lKII3HL.

* De dichter Sergrg"Jesenin pleegde op 28 december 1925 zelfmoord.
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Uit de Zevende Noordelijke Elegie
...
.. .Terwijl
Terwijl ik zwijg, al dertig jaar lang zwijg.
Het zwijgen staat, als Arctisch ijs, te wachten,
Rondom, tot ik na eindeloos veel nachten
Zijn ademtocht recht in mijn kaarsvlam krijg.
De doden zwijgen zo, maar dat is logisch
En minder angstaanjagend ...
Het vult de rechtszaal; men kan nergens onder
Mijn zwijgen uit; het zou zelfs zijn gelukt
De galm te overschreeuwen, het geluid
Van wat er wordt verteld; het lijkt een wonder,
Als het zijn stempel op de dingen drukt.
Het is de dingen allemaal deelachtig.
Mijn God, wie had zich voorgesteld dat ik
Zo'n rol moest spelen! Heer, ik ben onmachtig
Zelfs maar te lijken, voor één ogenblik,
Op iemand anders. Zou ik dollekervel
Gedronken hebben, als ik niet meteen,
Zoals het ons betaamt, had willen sterven?
Mijn zwijgen, in muziek en zang, in iemands
Afschuwelijke
Mschuwelijke liefde, in
Afscheid en boeken, in wat bijna niemand
Mscheid
Op aarde weet.
H3 CE,lthMOH
CEJtbMOH CEBEPHOH 3J\EfHH
3AEfHH

OHO Ha Bce
BCe K.i\.aJleT
KAa,!l;eT CBOIO ne'iaTh.
ne'laTb.
OHO BO BceM
BeeM Y'iaCTByeT,
Y'laCTByeT, 0 D02KeI
DOlKe! -

... A 11 MOA'I)'
MOJl.'!}' -

11 TPHJlllaTh
MOJl.'iy.
TpllA!&aTb J\eT
AeT MOA'I)'.

Kro
KTO Mor npHIlYMaTh
npHAYMaTb MHe TaKYJO
TaKyro POJl.b!
POAh!
CTaTb Ha KorO-HH6YIlb
KOro-HH6YAb 'fYTb-'fYTb
'I)'Tb-'I)'Tb noxolKeii
nOX02KeH CTaTh

MOJl.'iaJIHe
MOA'laJlHe apKTH'ieCKHMH
apKTH'lecKHMH Jl.bAaMH
AhNIMH

o rrocnoAII!
ocnollHI -

CTOHT
6eCC'ieTHblM>I HO'iaMH,
CroHT BOKpyr 6ecC'IeTHbIMIi
HO'laMH,
OHO
MOIO çBe~y.
0HO HAeT raCHTb MO/O
CBe'l)'.

MHe
MUe XOTh
XOTb Ha MHr n03BOJl.b!
nOllBOAh!

VI
YI paaBe
palIBe 11 He BblnHJI.a
BbIDHAa !!HKJTY,
l!HKYTY,

TaK MeflTIlble
MePTBble MOJl.'iaT,
MOA'laT, HO TO nOHJITHo

TaK nO'ieMY
nO'leMY lKe
2Ke 11 He YMepJl.a,
YMepAa,

VI
•••
YI MeHee ylKaCHO ...

KaK
KaK CJl.ellYeT
CAe,!I;yeT -

Moe MOJl.'iaJIbe
MOA'IaHbe CJl.bIlliHTCJI
CAbIWHTC1I noBCIOAY,
nOBClOllY,

Moe MOJl.'iaJIbe
MOA'IaJlbe B MyablKe
MyllbIKe H B neeHe
neCHe

OHO CYAe6HbIÏi
cYlle6HbIÏi HanOJl.H1leT
HanOAH1IeT .saA,
saJI.,

YI CaMblii
VI
caMbIH ryJl.
ryA MOJI.BbI
MOABbI nepeKpH'iaTh
nepeKpH'laTb

YI B 'ibeii-TO
VI
'1beH-ro OMep3HTeJl.bHOii
OMepllHTeAhHOH JI.I06BH,
AI06BH,
B
pa3Jl.JKaX, B KHHrax •••.
TOM, 'iTO
B palIA)'KaX,
•••• B
BroM,
'ITO HeH3Becmeii
HeHlIBecTHeH

OHO MorAO
MOr.A.O 6hl
OhJ H. nonOÓHo
nono6J.1o tfVIIV.
qvnv.

Bcero
Bcero Ha CBeTe.
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B TY caMYJO
CaMyro MHHyry.
MHHYTY.

Het maakt mijzelf soms bang, moet ik bekennen,
Als het met zijn volledige gewicht
Opdringt - geen hulp, nee, niets meer, ik moet rennen
En als het ademend rondom mij ligt
En mij steeds meer benauwt. Hoe het versteende,
Hoe het mijn hart met vuur heeft kaalgeschroeid,
Wil niemand weten, als u dat soms meende:
Men voelt zich thuis, men is ermee vergroeid.
U weigert niet om het met mij te delen,
Maar het is altijd, overal van mij.
Het heeft mijn ziel al bijna leeggevreten,
Afgrijselijk verminkte het mijn lot;
Maar als het ooit door mij wordt stukgereten,
Wordt ook de dood publiek door mij bespot.

H H caMa ero nOA'Iac nyraJOCh,
KorAA OHO Heeii TlDKeCTbIO CBOeii
TeCHIIT MeHJI, Ablwa H Ha,!UlIII"alICb:

3aqJHTbI HeT, HeT HH'lero -

CKopeii!

KTO lIHaeT, KaK OHO OKaMeHeAO,

Kax BbLlKI"....O cepAUe H KaKHM OrReN,
nOA}'Maewb! -

KOM}' KaKoe AeAO,

BeeM TaK )'IOTHO H npHBbl'lHO B HeM.
Ero CO MHoii AeAIITb cor....acHbI Hee Bbl,
Ho BCe-TaKH OHO BCerAA Moe.
OHO no'ITH MOIO COlKpaAO AYWY,
OHO.MOIO ypoAyeT cyAJ>6y,

Ho H era KOrA/l-HH6yJV> Hapywy,
l·h06 CMepTb nOliBaTb K nOliopHOMY CTOA6y.
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Twee gedichten
Moniza Alvi*
(Vertaling Kees Klok)

Een schaal warme lucht
Iemand valt in jouw richting
zoals een appel van een tak,
langzaam bewegend, onmerkbaar alsof
hij een nieuw politiek tijdperk ingaat,
of opgewonden zoals een hond die een bot ziet.
In zijn handen houdt hij
alles wat hij zijn bezit weet een schaal warme lucht.

A BOWL OF WAR~f
AR:\I AIR
Someone is falling towards you
apple fàJls
faUs [rom a branch,
as an applc
slowly, imperceptibly as if
moving slm'dy,
into a ncw
new political epoch,
Înto
tmvards a bone.
or excitedly like a dog towards
both hands
He is holding in bath
everything he knows he has cvcrything
a bowl of warm air

I954 te Lahore in Pakistan. Toen zij enkele maanden oud was
* Moniza Alvi werd geboren in 1954
verhuisden haar Pakistaanse vader en Engelse moeder naar Engeland, waar het gezin zich vestigde in Haifield (Herifordshire),
(Hertfordshire), waar zij opgroeide. Na de middelbare school studeerde zij
zij· Engels
York, waarna zij
zij· lange tijd werkzaam was als lerares te London. Daar is
aan de universiteit van rork,
zij momenteel verbonden als docente aan het Open College of
qfthe Arts.
I99I won zij de Poetry Business Competition en in 1993
I993 publiceerde zij haar eerste q/fiqffiIn 1991
cÎele gedichtenbundel onder de titel The Country At My Shoulder bij de O:ifórd
Oxford University
Universiry
eide
TS. Eliot Prize. Bij dezelfde uitgever verscheen in 1996
I996
Press. Deze werd genomineerd voor de T.s.
of Warm Air, waarmee zij difznitiifhaar naam vestigde. Moniza
haar tweede bundel A Bowl ofvVarm
Sociery uitgeroepen tot een van de zogenoemde New Generation
Alvi is door de Engelse Poetry Society
Poets, waaraan het tijdschrijt
tijdschrift Poetry
Poe try Review in 1994
I994 een speciale uitgave wijdde. In juli 2000
zal bij'
bij uitgeverij Bloodaxe haar derde bundel verschijnen onder de titel Carrying my Wife.
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Hij heeft je al van ver gezien,
je leek een theatrale, knoestige boom
aan de horizon en hij heeft je van heel dichtbij gezien
als de onderkant van een zwam.
Maar hij kan je niet opslaan als een krant
of je neerleggen als een krant.
En je beseft dat hij naar je toe zwenkt
en dat hij zijn snelheid aanpast
en dat de zon en de wind en regen zich voor hem bevinden
terwijl de zon en de wind en regen ook achter hem zijn.

He has sighted you [rom afar

as if you were a drama tic crooked tree
thc horizon and he has seen you close up
on the
the underside of a mushroom.
like thc
But he cannot
cannat open you like a newspaper
you down likc a newspaper.
or put )lau
are satisfied that he'
h(' is vee ring towards you
And you arc
thaI he is adjusting his speed
and that
hirn
and that the sun and the \vind
wind and rain are in front of him
thc sun and thc ·wind
and the
wind and rain are behind him.
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De International Stores
Het was beslist
het minst internationale warenhuis ter wereld.
Ik zou de kaas en de ham
er hoog verheven op de toonbank kunnen zien
als Angelsaksische no-nonsense ouders.
Maar het was een stapelplaats voor blik prachtige piramiden, indrukwekkender
dan mijn grootmoeders verzameling,
alvast aangelegd voor de Derde Wereldoorlog.
In trotse rijen vormden de voorraden paden
over de marmeren vloer.
Je had hier kunnen trouwen

THE INTERNATIONAL STORES
It was surely
the least international shop in the world.

I'cl note the cheddar and the ham
supreme on the counter
like no-nonsense anglo-saxon parents.
But it was an emporium for tins -

splendid pyramids, more spectacular
than my grandmother's collection
stored in ad\'ance for World War Three.
The proud ranks of supplies created aisles
on the marbIed chequered floor.
You could have got married here
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in de jaren zestig, in de International Stores.
Je bruidegom zou verschijnen als een geest
uit een voornaam blik.
Hij zou zonder twijfel Engels spreken.
Meneer Davenport, bebakkebaard en vergrijzend
door de zorgen over zijn koopwaar,
zou de ceremonie leiden
vanaf zijn plaats naast de weegschaal,
met zijn handen als pietluttige worstjes
iedereen welkom hetend bij het plechtige
huwelijk van Engeland met Engeland,
de gelukkige verbintenis van gelijkgestemden.

in the Sixties in the International Stores.
Y our bridegroom would appear like a genie
out of a superior tin He would certainly be speaking English.

:Vlr. Davenport, wbiskery, and tuming grey
through scriousncss about merchandisc,

would conduct the (eremony
from bcside the weighing machin,e,
his hands like meticulous pink sausages
\velcoming c"eIYone, to the solemn
marriage of England to England,
the happy union oflike minds.
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Twee gedichten
WH. A uden *
(Vertaling Arie Sonneveld)

De stille wet
De Stille Wet voert nimmer strijd
Met wetten van waarschijnlijkheid,
Maar laat atoom en ster hun baan,
Ziet mensen in hun wezen aan,
Geeft onze leugens geen bescheid.
Zo komt het dat geen overheid
Haar code in de vingers krijgt;
Formules doen slechts afbreuk aan
De Stille Wet.
Nooit maakte Haar lankmoedigheid

Aan wie de dood zoekt een verwijt:
Wie Haar per auto wil verslaan,
Wie Haar in drank tracht te ontgaan,
Wordt zo gewaar hoe Zij kastijdt,
De Stille Wet.
The Hidden Law
The Hidden Law does not deny
Our laws of probability,
But takes the atom
alOm and the star
And human beings as they are,
And answcrs
answers nothing as we lie.

It is the only reason why
No govemment can codify,
And verbal definitions mar
The Hidden Law.
ultcr patience wil! not try
lts uUcr
To stop us if we want to die:
Ta
v\lhen we escape lt
It in a car,
ear,
When
wc forget 1t
When we
It in a bar,
we'rc punished by
These are the ways we're
The Hidden Law.

*

WH. Auden (19°7-1973), 'bom and bred a British pharisee', vertrok in 1939 naar New
York. Deze twee gedichten zijn geschreven in de jaren veertig. The Bidden Law is een speelse
en ernstige miniatuur. In Praise of Limestone is een paysage moralisé: het gedicht is een hommage aan het vergankelijke landschap (kalksteen lost op in water) van het zuid-Italiaanse
Zuid-Italiaanse Ischia
waar Auden 's zomers vaak verbleif; Tegelijkertijd symboliseert het onvergankelijkheid. Het
stqf
gedicht is geschreven in breed uitwaaierende verzen die geen eindrijm kennen, maar wel vaak stqfn)m.
rym.
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Ter ere van krijtsteen
Zou het landschap zich aandienen dat ons, onbestendigen,
Een blijvend heimwee bezorgt, dan is het in hoofdzaak
Omdat het oplost in water. Bezie de afgeronde hellingen
Met hun vluchtig aroma van tijm en, daaronder,
Een geheim systeem van grotten en gangen; hoor de bronnen
Die overal ontspringen met onderdrukt gelach,
Elk een meertje vullend voor de vis, elk slijpend aan
Zijn eigen kleine ravijn, welks kliffen bezigheid
Geven aan vlinder en hagedis; onderzoek deze streek
Van korte afstanden en welbepaalde plaatsen:
Wat zou meer als Moeder kunnen zijn of mooier als achtergrond
Voor haar zoon, de mannetjes-flirt die lui in de zon
Tegen een rots ligt, nooit eraan twijfelend dat men hem,
Ondanks fouten, liefheeft, wiens daden voortspruiten
Uit zijn charmerend vermogen? Van verweerd gesteente
Naar heuveltop-tempel, van opborrelend water naar
Markante fontein, van wilde naar bewerkte wijngaard,
Zijn vernuftige maar korte stappen, die de wens van een kind
Meer aandacht te krijgen dan zijn broers, door
Plezieren of klieren, gemakkelijk zet.
IN PRAISE OF LIMESTONE

Ir it fOnTI thc onc landscape that we, thc inconstant Olles,
Are consistently homesick for, this is chiefly
Because it dissolves in water. l\iIark these rounded slopes
\Vith their surface fragrance of thyme and, beneath,
A secret systcm of cavcs and conduits; hear the springs
That spurt out everywhcre with a chuelde,
Each filling a private pool lor its fish and cmving
lts own litde ravine \vhose cliffs entertain
The butterfly and the lizard; examine this region
Of short distanecs and definite plaees:.
What could be more like ~lother or a fitter background
For her soo, the flirtatious male who lounges
Against a rock in the sunlight, never doubting
That for all his faults he is loved; whose works are but
Extensions ofhis power to charm? From weathered outcrop
To hill-top temple, from appearing waters to
Conspieuous fountains, from a wild to a formal \incyard,
Arc ingenious but short steps that a child's wish
To receive more attention than his brothers, whcther
By pleasing or teasing, can easily take.
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Aanschouw dan de bende rivalen als ze op en af klimmen,
Getweeën of gedrieën, hun steile steenpartijen, soms
Gearmd, maar nooit, goddank, in de pas; of druk doende
's Middags aan de schaduwzijde van een open plek met
Een vlot gesprek, elkaar te goed kennend om te denken
Dat er enig belangrijk geheim is, onmachtig
Een god te bevatten wiens luimige buien moreel zijn,
Die niet kan worden gesust met een slimme zin of een
Goed lied: want zij, gewend aan de respons van stenen,
Hebben nooit hun gelaat hoeven bedekken uit vrees
Voor de ontembare furie van een laaiende krater;
Vertrouwd met lokale behoeften van valleien
Waarin alles kan worden betast of te voet bereikt,
Hebben hun ogen nooit gekeken in oneindige ruimte
Door het vlechtwerk van een nomaden-kam; gelukkig geboren,
Hebben hun benen nooit de schimmels ontmoet
En de insecten van de jungle, de monsterlijke levensvormen
Waarmee wij, naar wij gaarne hopen, niets gemeen hebben.
Dus als een van hen ontspoort, blijft de werking van
Diens geest begrijpelijk: een pooier worden

Watch then, the band of rivals as they climb up and down
Their steep stooe gennels in twos and threes, at times
Arm in arm, but never, thank God, in step; or engaged
On the shady side of a square at midday in
Voluble discourse, knowing each other toa weil to think
There are any important secrets, unable
To conceive a god whose temper-tantrums are moral
And not to be pacified by a clever line
Or a good lay: for, accustomed to a stolle that responds,
Thcy have never had to veil their faces in awe
Of a crater whose blazing fury eould not he fixed;
Adjusted to the local needs of valleys
Where everything can be touehed or reached by walking,
Their eyes have never looked iuta infinite space
Through the lattice-work of a nomad's camb; born lueky,
Thcir legs have never encountered the fungi
And insects of the jungle, thc monstrous forms and lives
\Vith which we have nothing, we like to hope, in CQmman.
Sa, whcn one of them goes to the bad, the way his mind works
Remains comprchcnsible: to become a pimp
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Of doen in nep-juwelen, of een mooie tenor verpesten
Met het oog op hysterisch applaus, kan elk overkomen,
Behalve de besten en slechtsten onder ons ...
Dat is, denk ik waarom
De besten en slechtsten hier nooit lang bleven, maar zochten naar
Mateloze gronden waar de schoonheid niet zo extern was,
Het licht minder publiek en de zin van het leven nog wat meer
Dan een kamp vol dwaasheid: 'Kom!' riepen granieten woestenijen,
'Hoe ontwijkend is jouw humor, hoe vluchtig jouw
Liefste kus, hoe permanent is de dood! (Heiligen-in-spe
Slopen zuchtend weg.) 'Kom!' zoemden klei en steengruis,
'Op onze vlakten is ruimte om legers te drillen; rivieren
Willen getemd worden, slaven u een praalgraf bouwen
In grote stijl: het mensdom is zacht als de aarde en beide
Dienen veranderd.' (Een Caesar in wording stond op en vertrok,
Met deuren smijtend.) Maar de echte roekeloze werd gegrepen
Door een oudere, koudere stem, de oceanische fluistering:
'Ik ben de eenzaamheid die niets vraagt en belooft;
En zo zal ik je bevrijden. Er is geen liefde;
Er zijn slechts de vormen van naijver, allemaal treurig.'

Or deal in fake jewellery or ruin a fine tenor voire
For effects that bring down the house, could happen to all
But the best and worst of us ...
That is why, I supposc,
The best and worst never stayed here long but 50ught
Immoderate soils where the beauty was not 50 external,
The light less public and the meaning of life
Something more than a mad camp. 'Corne!' cried the gtanite wastes,

'How evasive is yOUf humour, howaccidental
Your kindest kiss, how permanent is death.' (Saints.to-be
Slipped away sighing.) 'Come!' purred the days and graveIs.
'On Dur plains there is room for armies to drill; rivers
Wait to be tamed and slaves construct you a tomh
In the grand manner: soft as the earth is mankind and bath
Need to be altered.' (Intendant Caesars rose and
Left, slamming the door.) But the really reekless werc fetehed
By an older colder vaice, the oceanic whisper:
'I am the solitude that asks and promises nothing;
That is how I shall set you free. There is na love;
There are only the various envies, all of thcm sad.'
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Dat was waar, mijn beste, al deze stemmen spraken waarheid,
En nu nog; dit land is niet zo knus als het lijkt,
Noch is zijn vrede de historische rust van een plek
Waar iets is geregeld, eens voor altijd: een achterlijk,
Gedelapideerd gebied, verbonden
Met de grote drukke wereld door een tunnel, van een ietwat
Sjofele charme, is dat alles wat het nu is? Niet helemaal:
Het heeft een wereldse taak die het, ondanks zichzelf,
Niet verwaarloost, want wat voor Grootmachten vanzelf spreekt
Wordt problematisch; het stoort ons besef van recht. De dichter,
Bewonderd om zijn eerlijke gewoonte de zon de zon
Te noemen, zijn geest Puzzel, raakt van zijn stuk
Door deze marmeren beelden die zo duidelijk twijfel zaaien
Aan zijn anti-mythologische mythe; en deze schoffies
Die de wetenschapper nazitten door de betegelde zuilengang
Met hun levendige verlokkingen, laken zijn aandacht
Voor de verstgelegen aspecten der Natuur; ook mij wordt
Verweten wat en hoeveel je weet. Geen tijd verliezen, niet
Gevangen worden, niet achtergelaten, niet, alsjeblieft!
Lijken op de beesten die steeds hetzelfde doen, of op iets als water

They were right, my dcaf,
dear, all those voiees
voices wefC
\Vere right
And still are; this land is not thc swcet
sweet home that it looks,
Nor its peacc
peace the historical calm of a site
Where somcthing
backward
'Vhere
something was settled oncc
once and for all: A baekward
And delapidated provinee,
province, connected
To
Ta the big busy world by a tunnel, with a certain
ccrtain
Seedy appeal, is that all it is now? Not quite:
quitc:
lt
It has a worldly duty whieh
which in spitc
spite of itself
1t
It does not neglect, but calls into question
the Great Powers assume; it disturbs our rights. The poet,
All thc
est habit of calling
Admired for his cam
earnest
Thc
The sun the sun, his mind Puzzle, is made uneasy
By these marbIe statues which
whieh 50 obviously
ob"0usly doubt
His antimythological myth; and these gamins,
Pursuing the scientist down the tiled colonnade
\\rith such lively offers, [('buke
\Vith
[rbuke his concern for Nature's
Remotest aspccts;
aspects; I, too,
toa, am reproarhed,
reproached, for what
And how much
murh you know.
knov\!. Not to lose time, not to get caught,
Not to be lell
left behind, not, please! to resem
resembie
bie
Thc bcasts who repeat thcmselves, or a thing like \vater
water
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Of steen waarvan het gedrag kan worden voorspeld, dit is
Ons Dagelijks Gebed, welks grootste vreugde muziek is,
Die overal kan worden gemaakt, onzichtbaar is
En geen geur heeft. Voorzover we moeten rekenen met
De dood als feit, hebben we ongetwijfeld gelijk: maar als
Zonden kunnen worden vergeven, als lichamen opstaan uit de
Dood, raken deze modificaties van stof tot
Onschuldige atleten en gesticulerende fonteinen,
Louter gemaakt om het plezier, nog aan iets anders:
Verlosten kan het niet schelen uit welke hoek men ze bekijkt,
Ze hebben niets te verbergen. Beste, ik weet niets van
Beide, maar als ik tracht me een volmaakte liefde voor te stellen
Of het komende leven: wat ik hoor is het gemurmel van
Ondergronds water, wat ik zie is een landschap van krijtsteen.

Or stone whosc conduct can be predictcd, these
Arc Dur Common Prayer, whose grcatest comfort is musie
'Vhich can be made anyv./hcrc, is invisible,
And does not smeU. In 50 far as we have to look fon.vard
To dcath as a [act, no doubt wc arc right: But if
Sins ean bc forgiven, if bodies rise [rom the dead,
These modificatÎons of matter into
Innocent athlctcs and gesticulating fountains,
Made solely for pleasure, make a further point:
The blessed wil! not care what angle they arc regardcd [rom,
Having nothing to hide. Dcar, I know nothing of
Either, but when I try to imagine a faultJess love
Or the life to come, "vhat I hear is the murmur
Of underground streams, wh at I sec is a limcstonc landscape.
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Twee gedichten
Ivan Boenin
(Vertaling Margriet Berg en Maria Wiebes)

*
Bij toeval zagen we elkaar op straat.
Ik liep heel snel - plots leken bliksemschichten
Dwars door de wimperkrans op haar gelaat
De grijze avondschemer te verlichten.
De gazen sluier die ze droeg bewoog
En woei door 't lentebriesje op, heel even.
Maar in het helder glanzen van haar oog
Ving ik die blik van vroeger op, vol leven.
Ze hield haar hoofdje voor de wind opzij,
En knikte vriendelijk maar afgemeten,
Waarna ze om de hoek verdween ... 't Was mei ...
En zij had me vergeven - en vergeten.

Mbl BCTpeTI1JlI1Cb CJly4ai1Ho, Ha yrny.

A 6blCTpO weJl - 11 BAPyr KaK CBeT 3apHI14bl
Be4epHIOIO npOpe3aJl nOJlyMrny
CKB03b 4epHble Jly411cTbie peCHl14bl.
Ha Hei1 6blJl Kpen, - np03pa4Hbli1 JlerKI1i1 ra3
BeceHHI1i1 BeTep B3BeRJl Ha MrHoBeHbe,
Ho Ha Jll14e 11 B RpKOM 6JleCKe rna3
A yJloBI1Jl6blJlOe O)l(I1BJleHbe.

lil JlaCKOBO KI1BHyJla MHe OHa,
CJlerKa Jll140 OT BeTpa HaKJlOHI1Jla
lil CKpblJlaCb 3a yrJlOM ... 6blJla BeCHa ...
OHa MeHR npOCTl1na - 11 3a6blna.
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De ransuil
Hij was tussen de takken neergestreken,
Zat in een den van honderd jaren oud.
Zijn wezenloos verbaasde ogen keken
Naar 't licht, pupillen fonkelend als goud.
Ik schoot. Hij trilde - zonder 'n kik te geven
Viel hij omlaag op de bemoste grond.
Toch fonkelden zijn ogen nog en bleven
Zijn glanzende pupillen goud en rond.
Zijn vleugels spreidden zich, geknakt, verwrongen,
Maar fel was nog zijn blik vol boos verweer,
En met een laatste krachtsinspanning drongen
Zijn nagels in de loop van mijn geweer.

nyra4
OH cen B rnywH, B waTpe CToneTHe~ enH.

Na arkij svct, skVOZée vet\'i i suçki,
S bezumnym udideniem gladdi
CBepKalO~He 30nOTOM 3pa4KH.

A BblCTpenHn. OH B3APorHyn - H öecwyMHo
Sorvalsa vniz, na mox korncj vityx.
Ho H BO MXy ÖneCHlT, rn~AflT öe3yMHo
KpyrH 3pa4KOB ny4HcTo-30nOTbIX.

Raskinulis<e izlomannyc kryl<ea,
Ho XH~Hbl~ B3rmiA BCe TaK lKe AHK H 30n,

VI CTanb KOneH C OT4a~HbeM ÖeCCHnb~
BOH3aeTC~ B pylKe~Hbl~ CKOnb3KHH CTBon.
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Zuid-Limburg
]ames Brockwqy *
(Vertaling Peter Verstegen)
Rivierenland, peppels en witte hoeven,
en heggen, heuvels - hier haast abnormaal;
wel wordt de taal verbasterd naar behoefte maar God verstaat van dit bestaan de taal.
Een rooms gewest, eenvoudig en sereen,
dat het geloof niet ruilt voor hygiëne;
deel van de westerse cultuur te zijn,
dat kan men hier niet al te ernstig menen.
Je denkt haast door een Heilig Land te gaan,
een kruis bij elke kruising, op elk plein,
ook weggesmeten blikjes per dozijn;
je ziet het afval der beschaving aan granaathulzen die trots en ledig staan,
in plaats van kandelaars, op het kozijn.
South Limburg
District of streams, white farms and poplar trees,
of hedges, hills, unlikely in this land;
whose peoplc twist the language as they please but live a language God ean understand.
A catholic country, simplc and serene,
that has not bartered faith for sanitation,
that could not really make a serious claim
to be a part of western civilization.
You might mistake it for some Holy Land,
each fork, each corner, has its crucifix but for tin cans of every crack-pot brand,
aculture's refuge, tossed behind thc ricks,
and cannon shells that, proud and cmpty stand
on shining sills, replacing candlesticks.

* ]ames Brockway is een Engelse dichter die al ruim een halve eeuw in Nederland woont en veel
heift gedaan voor de Nederlandse literatuur, en vooral de pOii:::ie, in Engelse vertaling. HV' vertaalde o.m. Kopland, Vasalis en - recentelijk - Pat?Y Scholten.
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Twee gedichten
Vladislau Chodaseuit~i
(Vertaling Margriet Berg en Marya Wiebes)

Goud
Ga nu, we leggen je het goud al op de
lippen, klaproos en honing in de hand.
Salue aetemum.
Krasinski
Goud in de mond - een klaproos, honing in de hand;
De laatste aardse gaven voor de overkant.
'k Wil niet, als een Romein, in 't vuur gaan na de dood:
Maar laat mij rusten in de aardse schoot,
Ik wil als lentegras opnieuw ontstaan,
En zo de oude kringloop van de sterren gaan.

30nOTO
I1,QM, OOT yJKB 3OnOTO Kna,QBM B ycra TOOM,
yJKB MaK M MB,Q Kna,QBM TB6B B pyKM. GanBB
aerBpHyM.
KpaCMHCKMM

B poT - 3OnOTO, aB pyKM - MaK M MB,Q:
nOcnB,QHMB ,Qapbl TOOHJ( 3BMHblX 3a60T.
Ho nycrb HB 6y,QyA, KaK pMMnAHMH, GOJKJKBH:
XO'"IY B 3BMnB BKyCHTb yrpo6HblM GOH,
X04y BBCBHHMM 3naKOM npopacr M,
KpyJKaCb no ,QpBBHBMyno 3BB3,QHOMynym.
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Klaproos en honing teren weg onder de grond,
De munt zakt langzaam in de dode mond ...
Maar dan, na vele jaren in dit duister bed,
Ruimt op een dag een vreemde mijn skelet,
De zwarte schedel kraakt onder de schop,
Er klinkt gerinkel van het zware muntstuk op De gouden munt blinkt tussen het gebeente door,
Als een klein zonne~e, als van mijn ziel het spoor.

B Morl-1nbHOM cyMpaKe I-1CTnelOT MaK 1-1 MeA,
npOBanl-1TCfl MOHeTa B MepTBblH pOT ...
Ho Yepe3 MHoro, MHoro TeMHblX neT
npl-1wnell HeBeAOMblH oTpoeT MOH cKeneT,

VI B YepHOM Yepene, YTO 3acTynoM pa361-1T,
TfllKenafl MOHeTa 3arpeMI-1T
Vl30nOTO cBepKHeT cpeAI-1 KOCTeH,
KaK conHlle Manoe, KaK cneA Aywl-1 MoeH.
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Twee november
Moskou lag zeven dagen, zeven nachten
In hete ijlkoorts. Maar een ruwe dokter
Gaf haar een fikse aderlating. Krachteloos
Ontwaakte zij de ochtend van de achtste dag.
De mensen kropen uit hun stenen kelders
De straat op. Zo gaan ratten na een regenbui
Het plaatsje op en lopen heel behoedzaam
Achter elkaar naar een enorme plas,
En vluchten weg als naast hen op de grond
valt ...
Een laatste druppel van het dak af valt...
Nog voor de middag dromden mensen samen,
En keken naar de gaten in de huizen,
Naar de kapotte spitsen van de torens.
Ze stonden zwijgend bij de rokende ruïnes
En telden op de muur de sporen van
De afgeschampte kogels. Bij de winkels
Ontstonden rijen. Losse draden hingen
Boven de straat. Onder de voeten knarste
Gebroken glas. En de novemberzon,
Die nauwlijks warmte gaf, keek met haar gele oog
Omlaag, keek naar de oudgeworden vrouwen,
De ongeschoren mannen. Op die ochtend

2-ro HOfl6pfl
CeMb AHeH
AH eH 11
1-1 ceMb H04eH
HOyeH MOCKBa
MocKBa
MeTanaCb
MeTallaCb
B
B orHe, B 6peAY. Ho rpy6blH neKapb
lleKapb
ll1eApO
LlIeApo
nycKan eH KpOBb - 11,
nycKall
1-1, o6eCCl1neB,
o6eCCl-1lleB, K
K yTpy
o4HynaCb. nlOAH
JlIOAI1
BocbMoro
BOCbMoro AHR OHa OYHyllaCb.
nOBblnOn3nl1
nOBbinOll31l1-11-13
113 KaMeHHblX nOABanOB
nOABallOB
Ha yllHllbl.
ynl1l1bl. TaK, nepelKaB HeHaCTbe,
Ha 3aAHI1H
3aAHI-1H ABOp, K
K Wl1pOKOH
Wl-1pOKOH nylKe,
llylKe, KPblCbl
OnaCnl1Boj;!
OnaClll-1BOH BblXOART
BblXOAIH BepeHl1l1ej;!
BepeHI-111eH
lil
V1 np04b
npoYb 6eryT, KorAa
Kor Aa B6nl1311
B61l1-131-1 Ha
KaMeHb
nOcneAHRR
nOClleAHRR cnaAaeT C KpblWI1
KpblWI-1 KannR
KanIlR ...

K nonYAHIO
nOIlYAHIO CTanl1
CTam1 co611paTbCR
C061-1paTbCR Ky4KI1.
KyYKI-1.
rna3enl1
rlla3elll-1 Ha np060l1Hbl
np060l-1Hbl B
B AOMax,
Ha c611Tbie
C61-1Tble BepxywKI1
BepxywKH 6aweH; Mon4a
MOllya
Tonnl1nl1cb
TOllnHlll-1Cb y AblMRll1l1XCR
AblMRLlII-1XCR pa3Banl1H
pa3Balll-1H
lil
V1 Ha CTeHax cneAbl
ClleAbl CKonb3HyBwI1X
CKOllb3HyBWI-1X nyllb
nynb
C411Tanl1.
CYI-1Talll-1. ,Qnl1HHble
Alll-1HHble XBOCTbl TRHynl1cb
TRHylll-1Cb
Y naBOK.
llaBOK. npOBonOK
npOBOIlOK 06PblBKI1
06pblBKI-1 BI1Cnl1
BI-1CIlI-1
HaA ynl1l1aMI1.
ylll-111aMI-1. 6HToe
611Toe CTeKno
CTeKIlO
XpycTeno nOA HOraMI1.
XpycTello
HOraMI-1. )l(enTblM
)KellTblM OKOM
HOR6pbCKoe
HOR6pbcKoe HerpelOll1ee
HerpelOLlIee COIlHlle
COnHl1e
CMOTpeno
CMOTpellO BHI13,
BHI-13, Ha nOCTapeBWI1X
nOCTapeBWI-1X
lKeHll1l1H
lKeHLlII-1H
lil
V1 Ha MylK411H
MylKYI-1H He6p11Tb1X.
He6p1-1Tb1X. lil
V1 He KpOBblO,
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Hing er geen geur van bloed, het rook naar gal.
De mensen liepen ondertussen heen en weer,
Van de Presnenski-wal naar de Rogozjski-wal,
Van de Baltsjoeg naar de Lefortovo,
Verdrongen zich op de trottoirs. Men wilde weten
Of vrienden en verwanten nog in leven waren.
Sommigen hadden bundel~es met eten
Onder de arm. Zo liep in vroeger jaren
De vrome Moskoviet met Pasen naar het kerkhof
Om daar op 't graf van peetvader of broer
Een roodgeschilderd ei~e te gaan eten ...
Ook ik ging naar mijn vrienden toe die dag.
Ze bleken veilig thuis en ook hun kinderen,
Wat wil je meer? Ik sleepte me naar huis.
De wind, de gast die aan kwam waaien, joeg
Droog stof en peuken, spaanders door de straten.
Vijf huizen van mijn eigen huis vandaan
Keek ik zoals gewoonlijk door een troebel raampje

De kelder binnen waar een vriend van mij,
Een meubelmaker, woonde. Hij was bezig
Met iets bijzonders. Op de schaafbank lag
Ho ropbKOH
ropbKO~ )f(en4blO naxno 3TO yTpO.
A Me)f(AY TeM y)f( H3 KOHlla B KOHell,
A
KOHell.
OT npeCHeHCKOH
npeCHeHCKO~ 3aCTaBbi AO POrO)f(CKOH
POrO)f(CKO~

li1 C 6an4yra B necpopToBO.
necpopToBO, 6penH.
6penH,
lil
TeCHRCb Ha TpoTyapax.
TpoTyapax, nIOAH. WnH npOBeAaTb
TeCH~Cb
nb, HeT nH?
POAHbIX, 3HaKOMbIX.
3HaKOMbIX, 6nH3KHX: )f(HBbl nb.
POAHbIX.
Ii1Hble y3enKH HecnH nOA MblWKOH
IIlHble
MbIWKO~
C y6oroH
y6oro~ CHeAblO:
cHeAblO: TaK B 6blnble rOAbl
Ha KnaA6HLlIe MOCKBH4 6naro4ecTHBblH
6naro4ecTHBbl~
XOAHn Ha nacxe -• KpaCHoe RH4KO
~H4KO
CbeCTb Ha MorHne 6paTa HnH KyMa ...

K MOHM APy3b~M
APy3bRM B TOT AeHb nowen H R.
A.
Y3Han,
Y3Han. 4TO )f(HBbl,
)f(HBbl. llenbl,
llenbl. AeTH AOMa,
AOMa ••'-IerO)f(
YerO)f( eLlle XOTeTb? no6pen AOMOH.
AOMO~.
no nepeynKaM BeTep,
BeTep. rOCTb 3aneTHblH,
3aneTHbl~.
IOHRn
IOH~n cyxylO nblnb,
nblnb. OKypKH,
OKypKH. CTpy)f(KH.
,[lOMOB
AOMOB 3a nRTb
n~Tb OT AOMa Moero,
Moero.
CKB03b MyTHoe OKOWKO,
OKOWKO. no npHBbl4Ke
R 3arnRHyn
3arn~Hyn B nOABan,
nOABan. rAe MOH3HaKOMblH
MO~ 3HaKOMbl~
)KHBeT
>KHBeT CTOnRp.
CTon~p. Heo6bl4aHHblM
Heo6bl4a~HblM AenOM
OH 3aHRT
3aH~T 6bln. Ha BepcTaKe,
BepcTaKe. BBepx AHOM,
AHOM.

198

Een lange smalle kist met schuine zijden,
Ondersteboven. Met een dikke kwast
Was hij de kist aan 't verven, en de planken
Kregen een purperrode kleur. Mijn vriend
Beëindigde het werk: een rode doodkist.
Ik tikte op het raam, en hij keek om.
Ik nam mijn hoed af en ik boog voor Pjotr
Ivanovitsj, en voor zijn werk, de kist,
En voor de aarde en de hemel die in 't raam
Helblauw weerspiegelden. De meubelmaker
Boog ook naar mij, haalde zijn schouders op,
Gebaarde naar de kist. En ik ging weg.
Op onze binnenplaats waren de kinderen
Luid schreeuwend en elkaar verdringend in de weer
Rondom een mand met een gevlochten deurtje.
En door de afgebroken dunne twijgen
Was hier en daar een witte veer te zien.
Toen ging het deurtje hevig krakend open
En een paar duiven, klappend met de vleugels,
Vloog op en cirkelde: steeds hoger, hoger,
Boven de rustige Pljoesjtsjicha, de rivier. ..
ne>Kan npoAonroBaTblH, y3KI1H ~llll1K
C nOKaTblMI1 60KaMI1. MOH npl1~Tenb
3aKaH411Ban pa6oTy: KpaCHblH rpo6.
R nocTy4an BOKHO. OH o6epHync~.
111, wn~ny CH~B, ~ nOKnOHl1nC~ HI13KO
neTpy lIIBaHbl4y, ero pa60Te, rpo6y,
111 BceH3eMne, 11 He6y, YTO B CTeKne
na3ypbIO OTpa>KanOCb. 111 CTon~p
MHe TO>Ke nOKI1Ban, nO>Kan nne4aMI1
111 yKa3an Ha rpo6. 111 ~ ywen.

A Ha ABope y Hac, BOKpyr KOp311Hbl
C nneTeHOH ABeplleH, cyeTl1nl1cb AeTI1,
Kpl14a, TonKa~Cb 11 TeCH~ APyr APyra.
CKB03b peAKl1e, nonOMaHHble npyTb~
BI1AHenl1Cb nepb~ 6enble. Ho BOT npOT~>KHO 3aCKpl1neB, OTKpblnaCb ABeplla,
111 napa rony6eH, nnellla KpblnaMI1,
B3BI1naCb 113aKpy>Kl1nacb: Bblwe, Bblwe,
HaA TI1XOIO nnlOllll1XOH, HaA peKoH.
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De vogels daalden, stegen, doken naar beneden,
Als witte scheepjes op een verre zee.
De kinderen floten, klapten in de handen ...
Een dreumes van een jaar of vier, een bontmuts op,
Zat op een steen en keek, zijn armen wijd gespreid,
Met een verstilde glimlach naar omhoog.
Maar ik begreep toen ik zijn ogen zag
Dat deze glimlach voor hemzelf bestemd was,
Voor die ongrijpbare gedachte die ontstaat
Onder een bollend voorhoofd dat nog wenkbrauwloos is,
En dat hij luisterde naar 't kloppen van zijn hart,
Naar 't stromen van zijn sappen, naar zijn groei ...
In het gevallen, lijdende, verscheurde Moskou
Zat hij daar rustig als een kleine afgod,
Met een afwezige, sacrale glimlach.
Ik boog ook voor het jonge~e.
Weer thuis
Dronk ik mijn thee, zocht mijn papieren uit,
Die al een hele week op tafel lagen,
En daarna zette ik mij aan het werk.
Maar Mozart en Salieri, De zigeuners,
Konden die dag voor 't eerst mijn dorst niet lessen.

To naAaR, TO nOAbIMaRCb, nnll.-Ibl
HblpRm1 TO'lHO 6enble naAbl-1
B Aanl-1 MOpCKOH. BocneA I-1M AeTI-1
CBI-1CTanl-1, xnonanl-1 B naAOWI-1 ... fll-1Wb OAI-1H
fleT 'leTblpex 6yTy3, B ywacToH wanKe,
npl-1cen Ha KaMeHb, paCTOnblpl-1n pyKI-1,
111 BBepx CMOTpen, 1-1 TI-1XO ynbl6ancR.
Ho, 3arnRHyB eMy B rna3a, R nOHRn,
YTO ynbl6aeTCR OH caMoMy ce6e,
TOH HenOCTI-1)KHOH MblCnl-1, 'lTO pOAI-1TCR
nOA BblnyKnblM, ellle 6e36poBbiM n6oM,
111 cnywaeT B ce6e 61-1eHbe cepAlla,
,QBH)KeHbe COKOB, pOCT ... CpeAI-1 MOCKBbl,
CTpaAalOllIeH, pacTep3aHHoH 1-1 naAweH,KaK I-1Aon ManeHbKI-1H, CHAen OH, paBHoAywHblH,
C 6eCCMblcneHHOH, CBRllIeHHOIO ynbl6KoH.
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111 Manb'lI-1Ky R nOKnOHl-1nCR TO)Ke.

,lJ,oMa

A Bblnl-1n 'lalO, pa306pan 6yMarl-1,
YTO Ha CTone CKOnl-1nl-1Cb 3a HeAenlO,
111 cen pa6oTaTb. Ho, BnepBble B )K1-13HI-1,
HI-1 «MollapT 1-1 Canbepl-1», HI-1 «L1blraHbl»
B TOT AeHb MoeH He yTonl-1nl-1 )Ka)KAbl.

Uit: Lichter dan lucht.
Moralistische gedichten
Hans Magnus Enzensberger
(Vertaling René Smeets)

Alles onder controle
Uit enquêtes is gebleken dat 56% van alle mensen,
naamloos op hun fitnesstoestellen hurkend,
aan psoriasis lijden.
Als in een wonderbaarlijk computerspel
vermenigvuldigen zich de complotten.
Buiten ruikt het naar beurskrach.
In de goudgerande bril van de patenthouder
weerspiegelt zich ons nieuwste muizengen.
De president van de Verenigde Staten kauwt aardnoten
voor het ontploffende televisietoestel.
In de damestoiletten smeken popstars om genade.
Almaar kleiner wordende machines
boren zich door ons brein.
In de rampgebieden is er een tekort
aan beha's van cup D extra.
Op zoek naar ongerepte natuur
zwerven huisvaders door luchthavens,
waar het naar frituurvet stinkt.
Als eersten verlaten de ratten
de brandende discotheek.
Werkloze goden verschuilen zich
als het regent in hun kartonnen dozen.
De bevoegde instanties verzekeren
dat er geen gevaar is voor de bevolking.
Immer kleiner weroende Maschin~n
Maschin;n
durehs Gehirn.
bohren sicb durchs
In den Notstandsgebieten fehlt es
an Büstenhaltern der GröBe D extra.
Auf der Suche nach der unberührten Natur
Flughäfen,
irren Familienväter durch Aughäfen,
in denen es nach Fritteufett stinkt.
Als eTste verlassen die Ratten
die brennende Diskothek.
vermechen sich,
sieb,
Arbeitslose Götter verkriechen
wenn es regnet, in ihren Pappschachteln.
Die zuständigen Behörden versichern,
Gefabr bestebt.
besteht.
daB fiir die Bevölkerung keine Gefahr

Alles unter KontrolIe
Umfragen baben
haben ergeben, daB 56% aller Seden,

namenlos auf ihren Fitnesstrainern kauernd,
an Psoriasis leiden.
Wie in einem wunderbaren Computerspiel
vermehren
vennehren sich die Verschwörungen.
Drau8en
Drau6en riecht es noch Börsencrash.
In der goldgeränderten Brille seines Patentinhabers
Patentinhahers
spiegelt sieb
sich unser neuestes Mäuse-Gen.
Der
Dcr Präsident der Vereinigten 5taaten
Staaten but
hut Erdnüsse

vor dem explodierenden Fernseher.
In den Damentoiletten winseln Popstars urn Gnade.
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Betaalmiddelen
Dit lastige wonder eigenaardig, hoe het tot stand komt.
Door lijfwachten omgeven
wordt het schaars,
raffelt geheime nummers af.
Het loert in het duister
en zwijgt, of het rinkelt.
Ook in de krant staat het,
staat hoe het ermee staat.
Dat men het wegsmijt,
komt niet vaak voor. Draadloos
als de Heilige Geest,
kan het de slaap niet vatten.
Het is te nerveus, snuffelt

en vlucht. Vaak heeft het nullen,
wil dat men erin gelooft,
religieus als het is en zonder humor
zou het graag zien dat men het witwast,
verzamelt, telt en beweegt,
zodat het werken kan,
groeien, sneller en sneller.
Dan is het opeens weg.
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Zahlungsmittel
Dieses lästige Wunder rätselhaft, wie es erzeugt wird.
Umgeben von Leibwächtern
macht es sich rar,
betet Gebeimnummern her.
Es lauert im Dunkeln
und schweigt, oder es klingelt.
Auch in der Zeitung steht es,
stebt, wie es stebt.
DaB man es wegschmeiBt,
kommt nicht oft vor. Drahtlos
wie der Heilige Geist,
kann es nicht schlafen.
Es ist zu nervös, wittert
und lJiebt. Oft bat es Nullen,
wül, daB man daran glaubt,
religiös wie es ist und humorlos,
möchte es, daB man es wäscht,
sammelt, zählt und bewegt,
damit es arbeiten kann,
wachsen, schneller und schneller.
Dann ist es plötzlich weg.

Geluiden
Eindelijk rust, nu ze allemaal slapen,
de lawaaiige voetbalfans,
bikers, dronkelappen en dealers.
Alleen helemaal in verte, onzichtbaar,
aan de neonhemel,
snatert een reddingshelikopter.
Maar dan hoor je dat druppen wat kan het toch zijn dat daar drupt
en drupt? Een technisch gezoem
in het beton, iets vloeibaars
kabbelt zacht, het kraakt in je oor,
in de gewrichten, licht vochtig
de lucht inje longen,
elektriciteit knettert in je haar,
spookachtig, en hoe harder je luistert,
hoe duidelijker je de frequenties
van de overkant waarneemt,
om gek van te worden!
Je stopt je oren dicht,
tevergeefs. Dan evenwel - nauwelijks
heb je de handen laten zakken luister! Er beweegt niets meer,
nergens. Het niets beweegt.
Panische stilte.

2°3

Geräusche
Endlich Ruhe, jetzt, wo sie alle schlafen,
die dröbnenden FuBballfans,
Biker, Besoffene, Dealer.
Nur ganz fern, unsichtbar,
am Neonhimmel,
schnattert ein Rettungshubschrauber.
Aber dann hörst du diesen Tropfen was kann es sein, das da tropft
und tropft? Ein technisches Sirren
ist im Beton, etwas Aiissiges
rieselt schwach, es knackt im Ohr,
in den Gelenken, leise faucht
die Luft in deinen Lungen,
Ströme knistern im Haar,
geisterhaft, und je mehr du lauschst,
desto deutlicher vernimmst du
jenseitige Frequenzen, es ist,
urn veITÜckt zu werden!
Ou hältst dir die Ohren zu,
vergeblich. Dann aber, kaurn
IäBt du die Hände sinken horch! Es regt sich nichts mehr,
nirgends. Das Nichts regt sich.
Panische Stille.

Uitvoeringsbepalingen
ad artikel 5, lid 3, van de grondwet
§ 1.

De kunst is vrij.

§ 2.

Het is de kunstenaar verboden
onschadelijk te zijn, onopvallend,
een goede echtgenoot
met een vast inkomen.

§ 3.

De kunstenaar is verplicht
onverdraaglijk te zijn.
Met zijn optredens
als asociale hosklos,
kleinzerige martelaar,
legendarische etter,
dient hij zijn leven lang
onschadelijke, onopvallende,
goede echtgenoten
met vaste inkomens
te ergeren, te vervelen
en te vermaken.

Auifiihrunasbestimmunaen
zu Artikel S, Absatz 3 GG
§ 1. Die Kunst ist frei.
§ 2. Dem Künstler ist es untersagt,
harmlos zu sein, unauffàllig,
guter Ehemann
mit regelmäBigem Einkommen.
§ 3. Der Künstler ist verpflichtet,
unerträglich zu sein.
Mit seinen Auftritten
als asoziaierTrampel,
wehleidiger Märtyrer,
legendäres Ekel,
hat er lebenslänglich
harmlose, unauffàllige,
gute Ehemänner
mit regelmäBigem Einkommen
zu ärgern, zu langweilen
und zu unterhalten.

2°4

Een lichte emotie
Mijn grootvader,
die gelukkige,
had niet veel verstand van het leven.
Hij braakte van de honger,
droeg vlotte hoeden
en dacht vaak
dat hij gelijk had.
Op zijn zevenennegentigste
zag hij vol ongeloof
voor het eerst
een kliniek van binnen.
jammer', murmelde hij,
'had ik geweten
hoe mooi ze zijn,
de jonge verpleegsters
aan mijn bed,
hoe zacht hun handen,
dan was ik vroeger,
veel vroeger ziek geworden',
vertrok zijn mondhoeken,
wendde de ogen
naar de bel en stierf.

2°5

Eine zaTte Regung
Mein GroBvater,
dieser Glückliche,
verstand wenig vom Leben.
Er keuchte vor Appetit,
trug flotte Hüte
und glaubte häufig,
er wäre im Recht.
NlitMebenundneunrig
sah er, ungläubig
und zum erstenmal,
eine Klinik von innen.
»Scbade«, murmelte er,
»hätte ich nur gewuBt,
wie reizend sie sind,
die jungen Schwestern
an meinem Bett,
wie sanft ihre Hände,
früher, viel früher
wäre ich krank geworden«,
verzog die Mundwinkel,
wandte die Augen
zur Klingel und starb.

Ontwenningsverschijnselen
Ik deserteer graag. Strategie of
goede gewoonte je hoeft er heus
geen zeventig voor te worden.
Soms niet doen wat van mij zoal verlangd werd,
leek mij op mijn vijftiende al
absoluut aangewezen.
Toen zei ik tegen mezelf:
bee~e afstand kan geen kwaad.
een beetje
De terugtocht, zo zeggen experts,
is ook een kunst.
Aanvallen tegen hele legers,
voor het individu weinig veelbelovend,
slechts in geval van uiterste nood.
Anderen zien dat anders,
gaan graag naar het front,
installeren zich luidkeels tierend
Entzuoserscheinunoen
op verloren posten.
leh
Ieh desertiere gern. Strategie
Niet altijd makkelijk te zeggen
oder
ader liebe Gewohnheit wat beter is. Ik hou in elk geval
dazu braucht man wahrhaftig
liever afstand,
keine siebzig zu werden.
Manche Zumutungen zu vermeiden
als het moet
schien mir mit fünfzehn bereits
zelfs van mezelf.

absolut angebracht.
DamaIs sagte ich mir:
wenigAbstand
Ein wenig
Abstand könnte nicht schaden.
Der Rückzug, behaupten Fachleute,
sei auch eine Kunst.
Attacken gegen ganze Armeen,
für den Einzelnen wenig aussichtsreich,
nur im äuBersten Notfall.
Andere sehen das anders,
gehen gern an die Front,
richten sich lauthaIs schimpfend
auf verlorenen Posten ein.
Nicht immer leicht zu sagen,
was besser ist. Ich jedenfalIs
jedenfalls
ziehe es vor, mich zu entziehen,
wenn es sein muB,
muS, sogar mir selber.
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Opgedragen aan Sisyphus
Watje doet, is uitzichdoos. Goed:
je hebt het begrepen, geef maar toe,
maar berust er niet in,
man met de steen. Niemand
bedankt je; krijtstrepen
- de regen likt ze verveeld op markeren de dood. Verheug je niet
te snel, het uitzichdoze
is geen carrière. In een eigen tragiek
jijen en jouwen mormels,
vogelverschrikkers, auguren. Zwijg,
praat even met de zon,
terwijl de steen rolt,
laaf je aan je eigen onmacht niet,
maar vergroot met één centenaar,
met één grein, de toorn in de wereld.
Er is een tekort aan mannen
die, stom uitzichdoos bezig,
de hoop als gras uitrukken,
hun gelach, de toekomst,
hun toorn de bergen oprollen.

A"",eisll1lg IJn S isyphos
Was du tust, ist aussichtslos. Gut:

du bast cs begriffen, gib es zn,
abet linde dich nicht darnit ab,
Mann mit dem Stein. Niemand
dankt 00; Kreidesttiche,
der Regen leekt .ie gelangweilt auf,
markieren den Tod. Freu dich nicht
zu Wh, das Aussichts1~se

ist keine Karrierc. Mi! eigner
Tragik duzen .ich Wech.elbiilge,
Vogelscheuchen, Auguren. Schweig,
sprich mit der Sonne ein Wort,

während der Stein rollt. aber
lab dich an deiner Obnmacht nicht,
sondem vermchre urn eioen Zentner
den Zom in der Welt, um ein Grao.
Es herrscht ein Mangel IQ Männem.
das Aussichtslose tuend stumm,
ausraufend wie Gras die Hoffitung,
ihr Gelächter, die Zukunft, rollend,

rollend ihren Zom auf die Berge.

2°7

In het leesboek voor de hoogste klassen
Lees geen oden, mijn zoon, lees spoorboekjes:
die zijn preciezer. Rol de zeekaarten open
voor het te laat is. Wees waakzaam, zing niet.
De dag komt waarop ze weer naamlijsten op de deuren
spijkeren en de borst van neezeggers
merken. Leer onopvallend te gaan, leer meer dan ik:
van wijk wisselen, van paspoort, van gezicht.
Wees geoefend in het kleine verraad,
de dagelijkse smerige redding. Handig
om het vuur mee aan te steken zijn de encyclieken,
de manifesten om boter in te pakken en zout
voor de weerlozen. Woede en geduld
zijn nodig om in de longen van de macht
het fijne, dodelijke stof te blazen,
gemalen door hen die veel hebben geleerd,
die precies zijn, door jou.

Ins LesebllCh ftir die Obers/llfe
Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne:
sie sind genauer. Ron die Seekatten auf,
eh es zu spit at. Sei wawam, sing nicht.
Der Tag kommt, wo sie wieder Listen artS Tor
sehlagen und malen den Neinsagem ouf die Brust
Zinken. Lcm unerkannt gehn, lern mehr als ieh:
das Viertel weehseln, den PaS, das Gesicht.
Versteh dieh auf den kleinen Verrat,
die tägliehe sehmutzig< Retrung. Nützlieh
.ind die Enzykliken zum FeueraDZÜnden,
die Manifeste: Butter einzuwickeln und Salz
flir die Wehrlosen. Wut und Geduld sind nötig,
in die Lungen der Macht zu blasen
den feinen töd1ichen Staub, gemahlen
von denen, di. viel gelernt haben,
die genau Bind, van dir.

208

Conjunctuur

Konjunkfld'
Konjllllktur
Iht
Ihr glaubt zu essen
aber das ist kein
keîn Fleisch
womit sie
sic cuch
euch füttcm
füttem
das ist Ködcr.
Köder, das scbmcckt
schmeckt süB

Jullie denken dat jullie eten
maar het is geen vlees
dat ze jullie voeren
het is aas, dat zoet smaakt
(misschien vergeten de vissers
hun hengel, misschien
hebben ze een gelofte gedaan
in de toekomst te vasten?)

(vielleieht
(vielleicht vergessen
vcrgessen die Angler
die Schnur,
Schnut, vie1leicht
viellcicht

haben
geran,
ha.ben sic ein
eiD Gdübde
Gelübde getan,
in Zukunft zu !'asten?)
fasten?)
Der Haken
schmeckt nicht nach Biscuit
Roken schmcckt
er scbmeckt
schmeckt nach Blut

De haak smaakt niet naar biscuit
hij smaakt naar bloed
hij rukt jullie uit de lauwe sloot:
hoe koud is de lucht aan de Beresina!
Jullie zullen liggen te spartelen
op vreemd zand
vreemd ijs:
Groenland, Nevada, vast klampen
jullie ledematen zich
aan het vel van de Nubische woestijn.
Maak jullie geen zorgen! Een goed geheugen
siert de vissers, en jarenlange ervaring.
Zij koesteren voor jullie
de liefde van een slager voor zijn zwijn.
Zij zitten geduldig aan de Rijn,
de Potomac, de Beresina,
aan alle stromen van de wereld.
Zij laten jullie grazen. Zij wachten.
Jullie bijten elkaar naar de keel.
Uit angst voor de honger
vechten jullie om het dodelijke aas.

2°9

et
reiBt euch
er rei6t
cuch aus dcr
der lauen Brühe:
wie kalt ist die Luft
Luit an der Beresinal
Ihr werdet
Ibr
werde! eueh
euch Wilzen
Wii1zen
auf doem
einem ftemden
€remden Sand
einem fremden Eis:
GrönIand,
Grönland, Nevada, fest-

krallen sich eure Glicder
im Fell
FeIl der Nubischen wüste.
Wüste.
nicht! Gutcs
Gutes Gedächmis
Gedichtnis
Sorgt euch nichtl
ziert die Angler, al«
alte Erfabrung.
Erfahrung.
Sie <ragen
tragen zu euch
eueh die Liehe
Liebe
des Metzgen
Metzgcrs zu seiner Sau.
Sie sitzcn
sitzen geduldig am
om Rbeiu,
Rhein,
Sic
am Potomac.
Potomac~ an
in der Beresina,
Beresina.
aD den Flüssen der Welt.
an
Sic weiden euch. Sic watten.

Iht
Ihr schlagt eueb
euch das GebiB in die HäIse.
Hälse.
Buch
fürcbtend
Bueb VOl'
vor dem Hunger rurchtend
kämpft ibr urn den tödliehcn
tödlichen Köder.

Verdediging van de wolven tegen de lammeren
Moet de gier vergeet-mij-nie~es vreten?
Wat verwachten jullie van de jakhals?
Dat hij zich van zijn vel ontdoet? Van de wolf?
Dat hij zijn eigen tanden trekt?
Wat bevalt jullie niet aan
politrucs en pausen?
Wat kijken jullie idioot uit de was
op het leugenachtige beeldscherm?
Wie naait de bloedstrepen
op de broek van de generaal? Wie
keelt voor de woekeraar de kapoen?
Wie hangt trots het blikken kruis
voor de grommende navel? Wie
accepteert het drinkgeld, de zilverling,
het zwijggeld? Er zijn
veel bestolenen, weinig dieven; wie
applaudisseert voor hen, wie
steekt de speldjes op, wie
snakt naar de leugen?

Verteidiglmg dtr WÖIf.
g.g.n di.
die Lä",mer
V".teidig""g
Wölfe gegen
Läntm".
Sol!
Geier VergiJlmeinnicht
Soli der Geiet
VergiBmeinnicht &essen?
fressen?
ihr vam
Scbakal,
vom SclWW,
Was verlangt ibr
häutc, vom Wolf? SoU
SolI
daB er
et sich häute,
et
er sich selber ziehen die

Zähne?

Was gefällt euch nicht
an Politruks und an Pipsten,
was guckt ibr blöd IlUS
!lUS der Wäsche

auf den verlogenen Bildschirm?

Wer nibt denn
dem Genera!
Wee
dcnn dcm
Blutstreif.an seine Hose? Wet
Wer
den Blutstteif.an
Wuchete.r den Kapaun?
zerlegt vor dem
dern Wuchere,r
stolz das Blechkreuz
Wer hängt sich stol>
Wer
vor den knurrenden Nabel? We!
Silherliug,
nimmt das Trinkgeld, den Silberling,
den Schweigepfennig? Es gibt
viel Bestohlcnc, wcnig Dicbe; wer

wet
applaudiert ihnen dcnn, WC!
wet
steekt die Abzcichen an. we!
nach der Lüge?
lechzt noch
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Kijk in de spiegel: laf,
bang voor harde waarheid,
afkerig van het leren, het denken
overlatend aan de wolven,
een ring door de neus als kostbaarste juweel,
geen bedrog te doorzichtig, geen troost
te goedkoop, elke chantage
is voor jullie nog te mild.
Vergeleken met jullie,
lammeren, zijn nonnen kraaien.
Elkanders oogkleppen zijn jullie.
Onder de wolven heerst broederlijkheid:
zij vormen roedels.
Geprezen zijn de rovers:
om verkrachting vragend
werpen jullie je op het luie bed
van de gehoorzaamheid. Kermend nog
jullie . Verscheurd willen
liegen jullie.
jullie worden. Jullie
veranderen de wereld niet.

Seht in dm
den Spiegel: feig,
scheuend die Müh,al
Mühsal der Wahtheit,
Wshrheit,
dem Lemen abgeneigt, das
dss Denken
überantwortend den Wölfen,
der Nasenring
Nascoring euer teuerster Schmuck,
keinc
keine Täuschung zu dumm, Itein Trost

zu billig,
biJlig, jede Erpressuog
Erptessung
ist flit
fUr cuch noch zu milde.

Thr
Lämmet, Schwestem
Schwestetn sind,
Ihr Lämmer,
slnd,
mit euch verglichen, die Krähen:
iht
ihr blende<
blender einer
einu dm
den andem.
Brüderlichkcit
Brüderlichkeit herracht
herrscht
untet den Wölfen:.
unter
RudeJn.
sie gehn in Rude1n.
GcIobt seio die Riuber: ihr,
iht,
Gcloht
zut Vergewaltigung,
einladend zur
werft euch
eueb .ufs
aufs faule Beu
des Gehorsams. Winselnd noch
iht. Zerrissea
lügt mr.
îhr werden. Ihr
woUt ihr
änden die Welt nichL
niebt.
inden
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Drie gedichten
Umberto Fiori *
(Vertaling Ike Cialona)

Op wacht
Ze kennen me goed en ze hebben gelijk:
ik ben net een hond,
een van die zwarte beesten die slapen
op de terreinen van fabrieksgebouwen
en die, als je er langs komt, plotseling
tegen het hekgaas springen
en juist nog harder blaffen als je 'Braafl'
'Braaf]' zegt.
Maar wie moet ze nu troosten?
Totdat je om de hoek verdwenen bent
kookt hun bloed. Ze blaffen oorverdovend,
ontbloten hun tanden, bijten
zelfs het prikkeldraad; maar het zijn hun ogen
die mij de meeste angst aanjagen: helder
en zuiver als die van een pasgeboren kind
of van een standbeeld.

Di guardia
Adesso, ehi
chi li eonsola?
cansola?
Finchè non hai girato l'angolo
Finehè
I'angolo
gli bolle il sangue.
sangne, Tirano tutti sor&
sordi.
Scoprono iidenti,
denti, mordono
anche il filo spinato; ma sono gli occhi
ocehi
ehe
che fanno piu paura: sereni
e puri
pun come quelli di un neonato
o di una statua.

~li conoscono bene, hanno ragione:
l\Ii
ia
sona come un cane,
io sono
canc,
una di queUe
quelle bestic
bestie nere
oere ehe
che dormono
intorno ai capannoni industriali
e se passi, si avventano di calpo
sulla rete metallica
metalliea
e piu gli diei
dici 'Buono!' piu si sgolano.
sgolano,

*,. Umberto Piori (I949)
(1949) woont in Milaan en is pas in 1986
I986 met zijn bundel Case als dichter
gedebuteerd, nadat hij jarenlang als zanger en tekstschrijver deel had uitgemaakt van de Italiaanse
rockgroep The Stormy Six. Met zijn simpele, realistisch-jilosqfische poezie is hy'
hij een buitenbeenije
I995 en 1998 volgden drie andere bundels.
beentfe onder de moderne Italiaanse dichters. In 1992, 1995
Hij is onlangs in Rotterdam opgetreden tijdens Poe
Poetry
try International.
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Ze hebben hun taak geleerd: deze omheining
vrijhouden. Of het nu hun plichtsgevoel is
of alleen maar hun instinct, ben je niet
zelfs maar een ogenblik ontroerd
door het toneel dat ze hun leven lang
opjaagt en opwindt
en vergiftigt?
Ik voor mij, ik begrijp
beter dan alles wat ik ooit gehoord heb,
waar het om gaat.
Ik herken de fanatieke stem
die buldert om het plekje te beschermen
~ zomaar, in den blinde, uit pure jaloezie ~
waar men haar vastgeketend heeft.
Jij weet niet wat het is, de wacht houden,
in alle geuren
een bedreiging ruiken
voor die drie vierkante meter grond,
tegen de hele wereld brullen
tot je buiten adem bent, en niet weten
wat er te beschennen valt, waaraan je
werkelijk hecht.

Ranno imparato il compito: questo recinto
tenerIo sgombro. Sia senso del davere
o invece solo istinto, non ti commuove
almcno per un attimo
la scena ehe - loro - sempre, tutta la vita
li fa smaniarc, Ii esalta
e ti avvelcna?

Tu non sai cos'è, stare di guardia,
in ogni odorc
sentire una minaccia
a quei tre metri di tcrreno,
urlare in faccia al mondo intcro
fino a perderc il fiato, e non sapere
cosa c'è da salvare, a ehe cosa
veramente si ticnr.

10, per me, 10 capisco
mcglio di tutti gli altri ehe ho mai sentito,
questo discorso.
La nconosco bene la voee
fanatica, che sbraita per difendere
- cosi, alla cieca, per pura gelosia l'angolo dove l'hanno incatcnata.
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Coupé
Laatst op een avond, in de trein
(de laatste, altijd vol), was er een meisje
dat, terwijl ze van tijd tot tijd snel in de rondte keek,
een luid en komisch relaas hield over haar liefdes
met droevige afloop,
over haar nieuwe baan op het kantoor
van een advocaat, over hoe goed ze was
- maar het werk: treurig - en in het openbaar
de balans van haar leven opmaakte,
cent voor cent.
Als ze zich op zo'n manier
blootgeven aan mensen die ze nooit gezien hebben
en het leven - het hunne op straat gooien als dat van
een ander, zomaar, naakt tot op het bot,

..

..

zijn
ZIJn ze zo
Zo mooi,
moOI, sommige
sommIge mensen,

zo ZUIver
dat ze je doen beven.

Scompartimento
Quando si mettono a nudo
questo modo, di [ronte
fronte agente mai vista,
in qucsto
ec la vita - la lora
loro te la mettono in piazza come quella
di chiunque, cosî,
cosi, ridotta all'osso,
aU'osso,
(crte persone,
persane,
sono talmente belle, ccrte
talmente pure
che ti fanno tremare.

L'altra sera sul treno
(l'ultimo, sempre piCllO)
pieno) una ragazza,
dando ogni tanto un'occhiata rapida in giro,
scherzava a voee alta sui suoi amori
finiti male,
suo nuovo lavoro TIeIlo
nello studio
sul SilO
di un avvocato, su quanta lei era brava
pno illavoro: triste - e si faceva
- peró
i conti in tasca in pubblico,
lira per lira.

4
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Ze praten alsof wij allen
elkander toebehoren. Ze geven zich over aan
.
.
WIe er maar IS
als een hond die zich
door zijn baas laat liefkozen,
met hangende oren
en gesloten ogen.
Als je ze hoort praten,
sluit ook jij je ogen: je zou
in de grond willen zinken, maar je groeit
van binnen, je wordt steil,
oneindig groot en machtig
als dat niets waaruit ze zijn geboren.

Parlano come se fossimo
tutti di tutti. Si mettono nclle mani
di chi è li
come un cane che si lascia
stringere il muso dal padronc,
con Ie orecchie abbassate

A sentirle parlare
anche tu chiudi gli occhi: sprofondare
vorresti, e invecc cresci,
dentro, diventi ripido,
sconfinato e potente
co me gud niente che Ie ha faUa naseefe.

e gli occhi chiusi.
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Smalle doorgangen
In massa's gaan ze over het trottoir,
voortdurend. Ze kruisen elkaar en ontwijken elkaar,
vertragen hun pas en dan voort. Ze rennen en bewegen
haastig en zeker, totdat
hier ineens een berg planken ligt, en daar
een vrachtwagen geparkeerd staat.
Er is maar ruimte voor één.

*
Voor één: maar voor wie?
Elke keer blijf je staan,
eer je je daartussen waagt.
Je blijft een eeuwigheid
staan peinzen.

Van de andere kant snellen de mensen toe
en lopen de doorgang in. Jij vormt een erehaag
als een volksmassa voor haar koning.

Strettoie
In tanti vanno, lunga il marciapiede,
continuamente. S'incrociano c si scansano,
rallcntano c poi avanti. Filano, scorrono
svelti e tranquilli, finchè
di qua c'è un mucchio di assi, di là
un rimorchio di camion.
Soltanto uno ei passa.

Uno soltanto: ma ehi?
Ogni volta ti incanti,
prima di entrare.
Rimani lî a pensarci
una vita.

Dall'altra pafte la gente arriva spedita,
s'infila nella strettoia. Tu Ie fai ala
come una falla al suo sovrano.
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*
Je stapt opzij, maakt plaats voor
een hond
die een dame voorttrekt,
dan iemand die gedecideerd
achter haar aan komt; je buigt je even naar voren
en deinst meteen terug,
maakt ruimte voor een ander met een motor.
Kijk toch hoe kalm de mensen zijn, hoe rustig,
terwijl ze voor je langsgaan
zonder te praten, hun ogen strak in de leegte,
ieder een opgaande zon.
Verheven en onverschillig: bijna als goden.
Maar jij, daar in de houding,
staat je op te winden.

*
Wat is het, afgunst,
datgeen wat in je opkomt,
altijd als dit gebeurt? Ze doen toch niets verkeerds?
Wou jij door die doorgang lopen,
in hun plaats?
Nee, dat is het niet.

Tu invece,
in\'cce, liIi sull'attcnti,
sull'attenti,
mastichi amaro.

Ti [ai
fai da parte, lasci che sfili
uu canc
un
cane
che tira una signora,
ehe
poi un
\riene
uu tizio (he
che vicnc
dietra di lei, deciso; ti sporgi appena
dietro
e subito rientri,
ricntri,
[ai
tài largo a un altro
altrn con una moto.

Cos'è, rancore
fancore
quella che ti prcnde
prende
qucllo
ogni volta'
volta: Che IOrto
tanD ti hanno [atta'
fano?
oglli
Passarc
Passare tu, volevi,
vole\'i,
al pasta laro?
lara?

Guardali come sono cairni,
calmi, sereni,
sercni,
mentre ti passano di fronte
senza padare,
par/are, con gli occhi fissi nel vuoto,
ognuno UIl
un sok
sole ehe
che sorgc.
sorge.
Beati,
indiffcrenti: sembrano dèi.
Bcati, indifTerenti:

No, non è questo.

7
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*
Jij niet, dan zij ook niet. Je wou dat niemand
de moed zou hebben deze smalle doorgang
binnen te dringen;
dat het eeuwig zou duren,
voor allen, dat moment van overpeinzing,
van aarzeling;
dat de mensen alleen al bij het zien van dit pad
vol ontberingen, door twee obstakels gescheiden,
hun pas in zouden houden, als versteend
door een oneindige eerbied.

*
Dat zij, stilstaand aan de ene
en de andere kant van de doorgang,
duizendmaal uitnodigend zouden zeggen:
'Dank u, na u!'
en duizendmaal ons de wereld zouden schenken
met hun ogen en met hun handen, totdat het asfalt
dat ons van elkaar scheidt, door al die plichtplegingen
openbarst, waarna het gras er hoog opschiet
alsof er nooit
een mens gelopen had.

Né tu, né gli altri. In quel passaggia stretto
vorresti che nessuno avesse cuore
di penetrare;
che durasse per sempre
e per tutti quell'attimo di scrupolo,
di csitazione;
ehc soltanto a vederlo, questo sentiero
sacrificato, in mezzo a due transenne,
le pcrsone restassero impietrite
da un infinito rispetto.

Allora, fermi a un imbocco
e all'altro della strettoia,
mille volte ripetere l'invito
- prego, si accomodi! e mille volte regalarci il mondo
con gli occhi e con Ie mani, finchè l'asfalto
che ei scpara, a furia di cerimonie
si spacchi, e l'erba li in mezzo ricresca alta
come se mai
ei [osse passato un uomo.
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Leiden
Michail Borisouitsj
Borisovitsj Kreps*
(Vertaling Margriet Berg en MarJa
Mm:ja Wiebes)
De schilder stierf in een arme joodse wijk
in Amsterdam, in grote armoede en door
iedereen vergeten.
Uit: 'De biografie van Rembrandt'

De ranzige morgen, de lucht hard als mica, de gloed
Van 't stoffige zonlicht, de grassen die zwenkten en ruisten Dat alles riep op: Kom verbrand nu je schepen voorgoed,
Vergeet het verraad van het jaar, waag de sprong in het duister.

Ik verbrandde mijn schepen, mijn droom gaf ik mee aan de wind,
De tijd blies ik op, luchtkastelen vervaagden, verzonken.
Ik vlucht in de ledige ruimte, ontworteld, ontzind,
Alleen de gedachten - als jouw Leidse fles - blijven vonken.

XYAO>KHI-IK yMep S
XYAOlKH"'K
B 6eAHOM espei1cKOM
eBpeHCKOM KsapTane
KBapTane
pa30peHHblH 1-1'" sceM'"
BceMI-I 3a6blTbl~.
3a6blTblH.
AMCTepAaMa, pa30peHHbl~

1/13
1113 ')I("'3Hon",caH"'fI
'>K1-I3HOnI-lCaHI-IR PeM6paHATa'

nei1AeH
'" KpelKeT
Kpe>KeT cycTas4aTblX
cycTaB4aTblX Tpas,
TpaB,
nporopKnoe yTpO 1-1
1/1
111 nblnbHoe
nblnbHOe conHlIe
COnHL\e Ha lKëcTKO~
>KëCTKOH cnlOAe He6ocsOAa
He6oCBOAa Bcë :no
3TO Kp"'4ano:
Kpl14ano: COlKr",
CO>Krl1 Kopa6nl1
Kopa6nl1l1,
"', ynas
ynaB
npeAaTenbCTsax roAa.
B KonOAell
KonoAeL\ npOCTpaHCTsa,
npOCTpaHCTBa, 3a6YAb 0 npeAaTenbCTBax
rOAa.
c>Kër Kopa6n""
Kopa6nl1, fIR pa3sefln
pa3BeRn no BTepy
R clKër
sTepy Me4Ty,
R BpeMR
speMfI B30pBan,
s30psan, fIRpa3pyw",n
pa3pywI1n B03AywHble 3aMK"',
3aMKI1,
R C KOpHflMI1SblpBaH,
KOpHRMI1 BblpBaH, R
fI-- BHe, R
A ne4y B nycToTy,
n"'Wb llIënKaeT
LlIënKaeT Mblcnb, HanOAo611e ne~AeHCKO~
neHAeHCKOH 6aHKI1.
nl-lWb

1974 in de VS.
* Michail Borisovitsj Kreps werd geboren in 1940
[940 in Leningrad. Hij woont sinds [974
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o Leiden, mijn Leiden, vervloekt zij je rozige Rijn;
Door 't drinken van Rijnwijn en door een Weens broodje te eten
Verdrijf ik je geest, je gevlei en de voortgaande lijn
Van kwalijke vorstengeslachten, van tal van profeten.
Nog steeds ben ik sterk en boosaardig, vol leven, en rijk,
Al is de pupil ook verbleekt en de stem aan het breken,
Door niet in jou dood te gaan, Leiden, maar hier in een wijk
Bespuwd door het leven, zal ik mij, mijn stad, op jou wreken.
Maar, Leiden, waar ik ooit als kind op libellenjacht toog
En 't moeizame pad van de liefde voor 't eerst heb betreden,
Kom, blijf als een grasspriet, een stofje, een vuil~e in 't oog,
Nog even, heel even bij mij en betreur het verleden.

0, neHAeH, MOH neHAeH, ÖYAb npOKnflT TBOH P030BblH PeHH,
PeHHBeHHCKI1M 3anblO 113aKywalO öynKolO BeHCKOH
,QblxaHbe TBOë, TBOIO neCTb, 11 MenbKaHbe KoneH
TBOI1X nnOlLlaAHblX KoponeB 11 npopOKOB BceneHCKI1X.

A MOlLleH elLlë, fI 3nopaAeH, fI Becen, fI )KI1B,
nycTb BblllBen 3paYOK 11 nOTpecKanacb cKpHnKa ropTaHH,

A TeM OTOMlLIY Teöe, neHAeH, YTO, pyK He CnO)KI1B,
YMpy He B Teöe, aB 3annëBaHHOM )K113HblO KBapTane.
Ho neHAeH, B KOTOpOM ManbYI1WKOH nOBl1n cTpeKo3y,
rAe B3Banl1Ban nepBOH nlOÖBI1 HenOCHnbHoe öpeMfI,
npHAH, H ÖbInHHKOH, nbInI1HKOH, COpHHKOH B rna3y
nOCTOH XOTb HeMHoro co MHOH H noceTyH Ha BpeMfi.
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Twee gedichten
Michail Lerrnontov
(Vertaling Kees ]iskoot)

Mscheid
Nee, rij niet weg, jij jonge Levantijn;
waarom al naar jouw vaderland zo gauw?
Je paard is óp, - en mistig is 't ravijn;
laat huis en haard hier ook de jouwe zijn en ik, ik hou van jou!. ..
Dat echt één morgenstond de heugnis aan
twee nachten paradijs ontroven zou!
Ik ben straatarm, bied geen geschenken aan,
maar God heeft mij een ziel cadeau gedaan,
gelijk aan die van jou.
Jij kwam naar hier toe op een regendag;
je cape sliknat, bedrukt was je gelaat;
wil jij nu echt, als ik je vragen mag,
de huidige, zo zonnig-heldere dag
voorzien van rouwgewaad?

IIpoIl1ame
He ye3lKali, JIeSrl'lH8U MOJIO)loii,;
3a'leM CIIeIllllTI> Ha pO.I\llHy CBOKl?
TBoli Kom yCTaJI, B ropax TyMaH CblpOH;
A 3.l1eCI> T80e }! KpOBJIll n IIOKOÜ Ij II Te6ll JIKl6JIlO! ••
00

YlKeJII! yHeCJIa 3apll o.J1Ha
BOCJIOMHHaHI>8 Plli!CKJ!X .l1Byx HO'leii;
HO'lel!;
HeT y M8Hll JIO,llilpKOB:
JIOMPKOB: II öe.J1Ha,
Ho MHe )1yilla C03.l1aTeJIeM .l1aHa
IIo.l106HM TBoel!.
0

B H8HacTHlli; )l8E.b 3f18XaJI Th! Gro,llil;
croM;
IIo.l1 MOKpoll 6YPKoii, C rOp8CTllbIM JIl\llOM;
YlK8JII! ,1J,JUI MeRE cm! )l8m, KOr.ua
TaK llPKO cOHue, XO'leUlb HaBC8r.l1a
Til Mpa'lHbIM c.u8JIaTI> ,UH8M;
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Kijk: hoge bergen blauwen hier rondom,
als reuzen in bedreigend groepsverband;
de struiken hebben bloedkoralen om,
en goed en vrij zijn wij; jouw blik, waarom
dwaalt die naar ginds ver land?
Ons land is daar waar ons de liefde wacht;
jij kreeg, met al jóuw dalen om je heen,
zo zei je zelf toch, nooit één lieve lach:
0, blijf toch nog bij mij, één week, één dag,
één uur~e, toe dan, één!
~

Ik heb noch vaderland, noch vriendenschaar,
of 't moest mijn paard alsook mijn sabel zijn;
jouw liefde maakte mij gelukkig, maar
toch kunnen al jouw tranen bij elkaar
geen grond tot blijven zijn.
Schatplichtig aan een bloedig eedverbond,
zwerf ik al menig jaar als vrijgezel:
zolang ik nog geen vijand heb doorwond,
hoort niemand 'ik bemin je' uit mijn mond.
Mijn antwoord luidt: Vaarwel!

B3r~HH: BOKpyr CHHeIDT ueITH rop,
KaK BeJIHKaHbI, rp03HOID TOJIIToli;
Jly'lll 3apll C KYCTaMl! - HX y60:p:
Mb! BOJlbHIl H .u06pll; 3a'leM TBO,; B30p
JleTnT K cTpaHe .upyroii?

IIoBepb, OT'I1!3Ha TaM, r,l\e JIIDÓI!T Hac;
Teól! He BCTpeTIIT cpe,Ub pO)1HblX )10JIlIH,
Til CaM CKa3a.JI, yJIllÓKa M1!JIblX rJIa3:
IIoóy,Ub eme co MHoll XOTb )1eHb, XOTb '1ac,
IIoc.n:yrnaii! '1ac O,ll)IH!
- HeT y MeHI! OT'I1I3Hll 11 .upY3ell,
KpOMe OyJIaTHOii rnaruK,j I! KOHI!;

.H c-qaCTJIJim 6b[JI JII060BHIO TBOSM.
Ho Bcë-Tmm CJI83aM TB011X o1Iej/l
He Yi\eplKaTb MeHH.
KpoBaBoii KJlHTBOii .n:yrny I! CBOID
OTl!rOTI!B, ó~aID MHoro JIeT:
ITOKy.na KpOBb Bpara I! He npOJIbID,
YCTa He CKaJKyT HHKOMY,: JIID6JIID.
IIpoCTH: BOT Moll OTBeT.
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Romance
Een balling, moe van 's levens grillen,
door vuige laster overmand,
ontvlood geheel uit vrije wil naar
Italië, dat gouden land.
'Vergeet ik u ooit,' sprak hij, 'vrinden?
En jou, mijn noordelijke wijn?
Vergeet ik hoe ik die beminde
bij 't vredig vrolijk samenzijn?
De zwoele blik van Moskou's schonen,
de winterstorm, met sneeuw bevracht,
de volkse balalaika-tonen,
het smachtend keervers in de nacht?
Ziel van mijn ziel! word jij gewist dan
uit mijn herinnering, omwolkt
door ginds ver land, door droefenissen,
de taal van een hooghartig volk?

o nee! Ook onder mirtebomen,
in 't Zwitsers bergland, in Milaan,
en in het dichtbevolkte Rome
blijf jij me steeds voor ogen staan!'
Hij dook de koets in, kraag omhoog en
de saaie weg op in galop;
en 't bellege weerklonk eentonig,
weerklonk, stierf weg, en hield toen op!

POMaHC
KoBapHOll .lKH3H.bIO H8,IlOBOJThHHM,

06MaHYT HII3KOi! MeBeToi!,
]eTe.n: HSrHaHHHK CaMOBOJThHHll

B CTpaHy IITMIIII 3JlaTo~i.
"3a6y.ny' .)Th Bac, - CKa3aJI OH, - .upyrl1?

Te6R,

f)

ceBepa BMHO?

3a6yJlY JTh, B MHpHble .I10cyrH
Ka:K B8CeJIHJIO HaG OHO?
CHera H BHXPb 3YIMH XOJIo,lUfoii,
rOp.fItIHil: B30p MOCKOBCKHX )leB,

VI ÖaJlMruÏKyj 3ByK Hapo.I1HbIli,
VI TOMHHil Beqe12a npHIIeB?
J1yrna JlYUI" MoeII! TedJI JlII
3arJlJIMT B IIaMJITI! Moeli:
CTpana ,naJI8Kafl, rr8cr3JIH,
H3blK npe3pllTeJThHLlX JI]{).I1ei1?
HeT! I! IIO.I1 M"PTOM 113yMPY.I1HblM,
1I Ha feJThBeUIIII CKaJIaX,
1'1 B rpa.I1e PlIMa MHOrOJIlO)1HOM

Bce óy.u:eIIJ:b TH B MOHX otImc!"
B KOJlJICHy ceJI, .I1oporoli CKY'lHOil,
3aKpH13ilJHCh B IIJIam. OH rrOCRaKaJI;

A

KOJIOROJThlJIut O,JJ,Ho3By'LfI-IH:ÎiÎ

3B8H8JI, 3B8H9JI 11 rrponanaJI!
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Twee gedichten
Osip Mandelstam
(Vertaling Hans Boland)
We bestaan, maar we voelen geen grond, in een land
Waar een woord in een straal van tien meter verzandt
En dan nog alle aandacht zal vergen
Van het Kremlin, de man uit de bergen,
Met zijn vingers als aardwormen, glibberig, vet,
En zijn zinnen per poed waar hij alles mee plet,
Die de schacht van zijn laarzen laat glimmen,
En zijn kakkerlaksnorren laat grimmen,
Die gespuis van dunhalzige leiders vergaart
En als speelgoed gedienstige halfmensen spaart.
Jij mag fluiten en grienen en mauwen,
Terwijl hij maar blijft hakken en houwen.
Zijn oekazen zijn hoefijzers, recht voor je raap,
Op je bek, in je kruis, in je oog, op je slaap.
Zijn Ossetische borst is gezwollen,
Als hij hoofden als bessen laat rollen.

Mb! mHBeM, IIOA co601o He qyJl CTpaHb!,

A BOKpyr

HawH pe'lus: 3a ):teeRTb waroe He CJIbIWHbI,

OH HrpaeT yCJlyraMH IIOJlyJllonei1:.

ero C6pOA TOHKOlliellX BomAei1:,

A rAe XBaTHT Ha IIOJlpa3rOBoplla, -

K TO

TaM

OH O.n;UH JlHlllb 6a6a<t.tHT H TbllieT.

rrpnIlOMHHT

KpeMJIeaCKOro ropu;a.

Era TOJlCTbIe rraJIbU;:W, KaK "lepBH, >KHPHbl,
A CJIOBa, KaK ny.QOBbIe rMPH, BepHb!.

CBJ1CTHT I KTO MRyqHT, KTO XHbPleT.

KaK IIOJlKOBb! KyeT 3a yKa30M yKa3 KOMy B lIax, KOMy n Jl06, KOMy B 6POBh, KOMy
B rJIa3.

TapaKaHbJ1 CMeIOTC.R ycmua,
M CHRlOT era rOJIeHHw;a.

Y Hero, - TO
M UmpOKaJl rpYJlb OCeTI1Ha.

't.ITO HI1 Ka3Hb
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MaJIHHa

*
Voor een mensengeslacht in een heel ver verschiet,
Onverschrokken en nobel en fier,
Mag ik niet bij mijn vaderen aanzitten, niet
Aanspraak maken op eer of plezier.
Deze tijd is een wolfshond, hij lustte mij rauw,
Ook al huist er geen wolf in mijn bloed;
Steek mij liever maar gauw als een muts in een mouw
Van Siberië: daar is het goed.
Want daar blijf ik van lafheid en smeerlapperij
En geradbraakte botten verschoond,
Waar de glans van een nerts in de nacht zich aan mij
In zijn zuiverste schoonheid vertoont.
Leid mij weg in de nacht, naar de ijskoude golf
Van de Lena, naar hemelhoog woud,
Want alleen mijn gelijke, een mens en geen wolf,
Maakt mij daar, in het steppeland, koud.

3.
3a
.H
11

rpeMy'iylO Ao6neCTb rpHAY~x seKOB,

'lfT06 He BH,IJ;eTb Hl1 'rpyca, HH X~'Il1nKoti: rpfl3~I,

BbICOKoe IlJIeMSl JHo,z:r;ei1

BH

JIHWHJICSl J1 qallH1 Ma
BeCeJIbSl 11 qeCTH

lIJ1pe

OT~OB,

KpoBasbIx Koc-reH B

KOJIeCe,

'iro6 CI!.RJll1 SCIO HO'ib rOJly5ble neCI\bl
MHe B eBoeH nepBo5bITl-IOH KpacC'.

caad1.

MHe Ha llJIeqJ1 KJ1;(aeTCa BeK-BOJIKOJJ.aB,

YBe;:V1 MeHH B HOqb, f]1;e TeqeT

Ho

l1

He BOJIK H

na

KpOBH eBoeii,

He

3anJ1xa:i1: MeHS! Jly'uue, KaK manK'y. B pyKaB

TIOTOMy tITO

lKapKOH l1ly6bl CI16UpCKI1X CTel1eH, -

M MeH" roJlbKO paBHblH y6beT.
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EHHceH,

CaCRa .n;O 3Be3]J,bI ,IJ;OCTaeT,
BO.TIK SI 110 KpoBH

cBoeK

Canzoniere, gedicht XXII
Francesco Petrarca
(Vertaling en toelichting Robert de Does)
Aan ieder wezen levend op de aarde,
behalve aan hen die gruwen van de zon,
schijnt alle leed niet langer dan de dag,
want als de hemel pronkt met al zijn sterren,
keert de een naar huis en de ander nest in 't woud,
om vrede en rust te vinden tot de morgen.
Maar ik vind noch bij 't gloren van de morgen
die snel de duisternis verjaagt van de aarde,
en die de dieren wekt in ieder woud,
respijt van smart bij 't rijzen van de zon,
noch als ik 't flonkerlicht zie van de sterren,
terwijl ik ween en hunker naar de dag.
Als 't avondrood een eind maakt aan de dag
en onze nacht voor anderen daagt als morgen,
staar ik vol weemoed naar de wrede sterren,
die mij boetseerden uit bezielde aarde,
en vloek mijn eerste dag onder de zon,
die mij gedoemd heeft tot een wilde in 't woud.

A qualunquc animale alberga in terra,
se non se alquanti ch'ànno in odio il sole,
tempo da travagliare è quanta è 'I giorno;
ma, poi ehe 'I ciel accende Ie sut stelle,
qual tafna a casa et qual s'anida in selva
per aver posa almeno infin a l'alba.

Quando la sera scaccia ij chiaro giorno,
et Ic tenebre nostre altrui fanno alba,
miro pcnsoso Ie crudeli stelle,
ehe m'ànno facto di scnsibil terra;
et malcdico il di ch'i' vidi 'I sole,
ehe mi fa in vista un huom nudrido in selva.

Et io, da chc comincia la beHa alba

a scuoter l'ombra intorno de la terra,
svegliando gli animali in ogni selva,
non ó mai triegua di saspir' col sole;
pai, quand'io "eggio fiammeggiar le stelle,
vo lagrimando et disïando il giomo.
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Ik denk dat nooit een woester dier van 't woud
op prooien jaagt, des nachts of overdag,
dan zij om wie ik ween bij maan en zon;
de slaap schenkt geen soelaas, ook niet de morgen;
al ben ik sterfelijk en van de aarde,
mijn felle hartstocht dank ik aan de sterren.
Voor ik weerkeer tot u, gij schone sterren,
of zink naar 't minnaars dal in 't schimmenwoud,
en niets hier achterlaat dan stof en aarde,
bid ik dat zij mij troost schenkt, want één dag
vergoedt soms jaren, en dat vóór de morgen
zij mij verblijdt, na 't heengaan van de zon.
0, was ik met haar bij gedoofde zon,
en in geen ander licht dan van de sterren,
één nacht slechts en dan daagt nooit meer de morgen!
En laat zij dan geen struik worden in 't woud,
ontvluchtend uit mijn armen, als die dag
toen Phoebus haar vervolgde op onze aarde!
Ik zal in 't hout zijn onder de aarde in 't woud,
de dag vol licht van minuscule sterren,
voordat zo'n morgen gloort voor zulk een zon.

Non credo che pascesse mai per selva
si aspra fera, 0 di nacte 0 di giorno,
come castei ch'i piango a l'omhra e al sole,
et non mi stancha primo sonna di alba;
ché, ben ch'i sia mortal carpo di terra,
10 rnio fermo dcsir "ien da Ie stelle,

Con lei f05S'io da ehe si parte il solc,
et non ei vedess'altri che Ie stelle,
sol una noete, et mai non fosse l'alba,
et non se transformasse in ,,('rde selva
per uscirmi di braccia, (ome il giorno
eh'Apollo la seguia quà giu per terra!

Prima eh 'i torni a voi, lucenti stelle,
o tomi giu ne l'amorosa selva,
lassando il carpo che fia trita terra,
vedess'io in lei pietà, che 'n un sol giorno
puo rÎstorar molt'anni, c 'nanzi l'alba
puommi arichir dal tramontar del sole!

~Ia io sarà sottcrra in sccca selva,
e ~l giorno andrà pien di minute stelle,
prima eh'a si dolce alba arriYÎ il sole.
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Toelichting
Dante-Iezers kennen de uitvinder van de sextine als de boetvaardige wellusteling die door de dichter hoog op de Louteringsberg
wordt aangetroffen (canto XXVI) en die hij prijst als 'de beste
ambachtsman in zijn moedertaal'. Hij bewijst hem zelfs de eer die
moedertaal, het oud-occitaans, de taal van de troubadours, ook te
laten klinken in zijn Toscaans gedicht: Ieu sui Amaut, que plor e vau
cantan; / consiros vei la passada Jolor (Ik ben Amaud, die weent en zingt;
bezwaard zie ik mijn gewezen verdwazing). In een van zijn gedichten
zegt Arnaud van zichzelf: Ieu sui Amautz qu'amas l'aura, / e chatz la
lebre ab 10 bou, / e nadi contra subema (Ik ben Amaud, die wind vergaart, en
jaagt op de haas met de os, en zwemt tegen de stroom). Afkomstig uit het
bisdom Périgord is Arnaud Daniel actief in de periode ± II8o-12IO
als de meester van het trobar ric, de zeer gekunstelde stijl die het
hermetisme van het trobar dus verenigt met een geraffineerde
woordkeus, assonanties en rijmen. Zijn thematisch materiaal is de
modieuze kort tevoren uitgevonden hoofse liefde (l'amour est une
invention du douzième siède, zegt Gaston Paris), maar zijn originaliteit
ligt in zijn verbale en formele virtuositeit. Hij geldt als de uitvinder
van de sestina (het woord schijnt van Petrarca te stammen), in het
Frans sinds 1538 sextine genaamd; ik ken geen goed Nederlands
woord ervoor.
De sextine bestaat uit zes zesregelige strofen, gevolgd door een
drieregelig envoi. De oorspronkelijke sextine is niet gerijmd; het
principe berust op de terugkeer van de zes eindwoorden van de
eerste strofe als eindwoorden in de volgende strofen volgens een
vaste formule. In de laatste (halve) strofe zijn drie van deze woorden ook binnenin het vers geplaatst. De formule is die van de retrogradatio cruciata, die het best wordt uitgelegd door de eindwoorden
van de strofen weer te geven door cijfers in de kolommen van een
matrix. De cijfers tussen haa~es staan voor die woorden binnenin
het vers. De ideale sextine ziet er dan als volgt uit:
1
2
3
4
5
6

6 3 5
163
5 4 2
2 1 6
4 2 1
3 5 4

4 2 (1)
542
1 6 (3)
354
6 3 (5)
2 1 6
228

De permutaties in de kolommen worden gegenereerd door achtereenvolgens het zesde element van de vorige kolom te doen volgen
door het eerste, het vijfde door het tweede en het vierde door het
derde element. Het laatste eindwoord van iedere strofe is daardoor
het eerste van de volgende strofe en de volgorde van de laatste
strofe komt overeen met die van de eerste. In de praktijk echter
variëren de dichters meestal de volgorde in de laatste strofe hetzij
naar willekeur, hetzij volgens een andere formule. De sextines van
Pontus de Tyard zijn bovendien gebouwd op drie rijmen, terwijl
de envoi vierregelig is.
Anders dan het zoveel bondiger en soepeler sonnet, waarvan de
vondst uit dezefde periode stamt en door sommigen ook aan de
troubadours wordt toegeschreven, is de sextine maar door weinig
dichters nagevolgd, al kan men uit het twintigtal bewaard gebleven
manuscripten van Arnauds sextine La jèrm valer qu'el car m'intra (De
sterke wil die dringt in mijn hart) afleiden dat zijn voorbeeld destijds populair was. In De vulgari elaquentia, het boek waarin Dante
het gebruik van de volkstaal in de litteratuur propageert, toont hij
ook zijn grote bewondering voor het werk van Arnaud, wiens sextines hij navolgt en zelfs nog virtuozer maakt in de Rime (Cl en CIl).
Tussen de honderden sonnetten en tientallen chansons vind ik
maar negen sextines (waarvan één dubbelsextine) in Petrarca's canzaniere, die alle opvallen door de hoge graad van verdunning van
zijn toch al niet zeer krachtige gedachtengoed. Een vertaling in
onze zoveel minder klankschone taal kan daar uiteraard niet veel
goed aan doen. Het is dan ook uitsluitend als voorbeeld van deze
formele curiositeit dat ik hier mijn vertaling laat afdrukken.
Tijdens de grote rage van het petrarkisme in de zestiende eeuw
wordt de vorm van de sextine gehanteerd door Gaspara Stampa,
Cam6es en Tyard, later door Opitz, Rückert, Uhland, Swinburne
en Kipling, en in de moderne dichtkunst door Auden, Eliot en
Pound (die Arnaud Daniel heeft vertaald) en in het Nederlands ook
door Koos Schuur.

229

Drie gedichten
Nada Pinterié *
(Vertaling Roel SchuyV

De engel
Je pakt je spullen een rode vlek op je rug;
langgerekte stappen
in de lege ruimte tot aan de tramhalte.
Je wacht in het glazen vierkant
terwijl het verlaten hoofdkussen
de sporen uitwasemt van de nacht.

Andeo
Uzimas svoje stvaricrvena fleka na ledima;
produZeni koraci u
prostoru prema

tramvajskoj stanici.
Cekas u staklenom kvadratu
dok napusteni jastuk
isparva nocne ostatke.

* Nanda Pinterié werd in 1947 geboren in de Kroatische stad Split en woont sinds 1987 in
Nederland. In Kroatiif herft ze een bundel literaire essays en een dichtbundel gepubliceerd. Ze vertaalt poezie van o.a. Eva Cerlach, Cerrit Komri;; Wittem van Toom en Elfy de Waard naar het
Kroatisch.
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Avond
Voor lneke

I
We improviseerden hoekjes en meubels in een kamer
waar je alleen hoeft te zitten kijken naar de vier
reeds bekende hoeken waardoorheen lichamen voorbijsnellen om
zich te verenigen
en voor even een plekje te zoeken terwijl ze aan elkaar grenzen.
En zo strekt de kracht zich uit,
die oneindige verte waar men elkaar benadert in een dialoog,
met het bonzen op een dierenvel,
terwijl ik in diezelfde tijd vredig mijn karakter behoud,
en de voetstappen op de houten drempel aftel.
II
Alle deuren zijn open in de gang onder ons.
Laat de lucht zich op alle mogelijke manieren
leegmaken voor het ijle heelal
dat ik uitadem
me voorbereidend op een beweging van mijn lichaam
naar de zich overal uitstrekkende grens.
Veè'er
Za lneke

Improvizirali smo kutke i namjestaj u sobi gdje
treba samo sjaditi videéi sva cetiri veé
poznata ugla kroz koja hitaju tjelesa kako
bi se mogla okupiti, smjestiti za vrijeme
dok granice jedna s drugim.
T ako, dakle silina ne pruza, ta izmjerna
daljina po kojoj se hoda dijalogom,
lupanjem zivotinjskom kozom dok

II
Sva su vrata otvorena u

za ta vrijeme mirnoéom cuvam prirodu,

hodniku pod nama. Neka
se isprazni zrak na svakojaki
moguéi nacin za razrijedeni
svemir koji isparavam
smisjajuéi udarac tijelom

odbrojavajuéi udarce stopala 0 drveni prag.

u srnjeru rasute granice.

23 1

Holland
Veduta's van Hollandse meesters
met altijd hetzelfde hoornvee
onder de lage zon.
Een onrustige hemel zie ik
het best als ik zit aan
het stilstaande water
in het centrum van de stad.
Een duif daalt loodrecht neer
ik vraag me af of hij niet
die fJjnste purperen kleur heeft
uit de stillevens
van een staatsgalerij.
Zorgeloos begrijp ik de oorsprong

van de landschappen terwijl ik eigenlijk
kijk naar de beelden die
als zoete genietingen
voorbijtrekken langs de ramen
van de intercity Amsterdam-Antwerpen.

Holandija
Bezbriino spajam porijeklo
krajobraza naziruéi
dakako oblike koji
kao slatke naslade
prolaze uz prozare
intercitya Amsterdam-Antwerpen

Vedute holandskih majstora
s uvijek istom rogatom stokom
pod nis kim suncem i
nemirnim nebom najbolje
vidim sjedeéi uz
ustajalu vodu
crijeva, iile i tople iivice,
centra grada.
Okomito pad a golub
gledam nije li
fenieke boje najfinije vrsta
sa mrtve prirode
driavne galerije.
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Oogstfeest
(Idylle 7)

Theocritus *
(Vertaling Wiebe Hogendoorn)

Een tijd geleden ging ik, met Elikritos, de stad uit,
Amyntas was er ook bij, we wilden naar de Haleis,
naar 't oogstfeest voor Demeter, bereid door Phrasidamos
en door Antigenes, de twee zonen van Lykopeus,
die hun verheven afkomst van Klytia afleiden
en dus van Chalkon zelf, die, zijn knie op rotsen plantend,
door 't stampen van zijn voet de Bourina deed ontspringen,
waar populier en olm een gewijde ruimte weefden,
beschaduwd door groen lover als baldakijn erboven.
Nauwelijks halverwege en eer zich nog de tombe
van Brasilas vertoonde, deed ons de gunst der Muzen
een montere passant uit Cydonia ontmoeten.
Hij, Lycidas geheten, was geitenhoeder; ieder
zou hebben toegegeven: een echte geitenhoeder.

10

VII 9EOKPITOT
9AATl:IA

"H" xpóvo," àviK' €')'WV TE Kat Ei.iKptTO," d, rOIl 'j\~fPTa
€i'p1TOl-U:, EK 1I'óAw" ouv Kai rpiror; älll,UV 'Allvvra,.
T(Ï ,óllo[ "fap ëTfVXf OaXuota Kai 4Jpaaiöapoc:
Kál'Tt')'ÉVflC', övo rfKVQ. AVKW1f€OC:. elfi nEp €cliJAov
Xawv TWV hávwOev à",à KÀlJTiaç TE Kai a&rw
10
XáÀKWVO" Botipwav öc: tI( woM" lb'VE Kpavav
EU €llfpetoapEJ.I(X 1fÉrpf!. 'YÓW' Tat öi 1fap' abràv
af'YEtpOl1JT€ÀÉal re €VoKtoV 6.ÀOO' v.,oalVOV
X}o.WPOiCHV 1fETaAoun KaT11PE!pÉeç KOllóWUat.
KOV1I'W ràv llE'oárav MÓVÓJJVp€ç,oMè oäpa 10

ro

àJJiv ro Bpaat'Àa KaTe..pa.WETO, Kat TW' Mlrav
€o"Mv ovv Mo{oatut Kv6w . . ucov eiipolleç dl/Spa,
oilvolRl ~.v AUKi6av. ~< 6' al.óAaç, oMé Ké rl< vw
~~voi~aEv 16wv, "Ei al.óA", ftOX' '",KEt.

* Theocritus (ca. J05-ca. 245 v. ehr.), Griekse (hellenistische) dichter, werkzaam in Alexandrii!
en op Syracuse. Geldt als de schepper van een nieuwe dichtsoort, de bucolische poiizie, het herdersdicht. Er zijn van hem in dit genre zo'n 30 'Idyllen' (kleinere gedichten, taferelen) bewaard gebleven, waarvan de meeste het eenvoudige, onbedorven herdersleven bezingen, met als impliciete tegenstelling de harde landarbeid en de corruptie en zorgen van hqf en stad. HiJ had grote invloed op
Verglfzus en op tateren sinds de Renaissance. Zijn editeur Heinsiu.\ (1604) noemde Idylle 7
"omnium eclogarum regina ", de koningin van alle pastorale gedichten.
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Want om zijn schouders droeg hij een ruige, dichtbehaarde,
vaalgele bokkenvacht met de verse geur van stremsel;
een oude mantel hing om zijn borst, een brede gordel
zat eromheen gesjord; in zijn hand had hij een kromme
staf van olijvenhout. Ons met twinkelend oog begroetend
zei hij in alle kalmte, een glimlach om zijn lippen:
'Waarheen richt jij je voeten, Simichidas? 't Is middag
en zelfs de hagedissen zijn in de heg aan 't slapen,
kuifleeuweriken zwieren niet langer om de graven.
Ben je soms ongenodigd op een diner uit? Zoek je
een burger die zijn wijn proeft? Zoals jij erop losholt,
knersen de kiezelstenen, getroffen door je schoenen.'
'Vriend Lycidas,' zo gaf ik hem te verstaan, 'de mensen
beweren dat jij onder de herders en de maaiers
de panfluit onbetwistbaar het beste speelt. Dat maakt me
warm om het hart. Maar stiekem verwacht ik dat ik tegen
je opkan! Naar het oogstfeest voert onze weg, want vrienden
bieden de eerstelingen van dit gezegend najaar
Demeter met het pronkkleed als maaltijd, zo vrijgevig
heeft de godin hun dorsvloer gevuld met gerstekorrels.
Komaan, nu wij de weg en de uren zullen delen,
een herderslied gezongen, tot vreugde van ons beiden!
Ook ik ben van de Muzen een klinkend mondstuk, allen
zien mij als beste zanger - niet dat ik zo naïef ben,
God nee, mij te verbeelden dat ik het al kan winnen,
als zanger, van Philitas of van de bard uit Samos,
Sikelidas: dan vecht ik als kikker tegen krekels!'
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Zo zei ik hem, met opzet. De geitenhoeder lachte.
'Dan zal ik je,' zo zei hij, 'mijn herdersstaf cadeau doen
als aan een spruit van Zeus die geplant is in de waarheid!
Zoals ik afkeer voel van een metselaar die hoger
dan het gebergte van de Oromedon zijn huis bouwt,
zo haat ik ook die haan*s der Muzen die zo moeizaam
vergeefs opkraaien tegen de nachtegaal uit Chios.
Maar kom, laten we ijlings ons herderslied beginnen,
Simichidas. Ik zelf zal - wel, kijk maar of het liedje
dat ik net in de heuvels gemaakt heb, jou kan boeien.'
"Laat ongedeerd Ageanax naar Mytilene varen!
Al zweept de zuidenwind de zee tot waar de Bokken doven,
Al zet Orion ook zijn voet op de verwoede baren Als hij zijn Lycidas maar redt uit Aphrodite's oven
Waarin de hete hunkering naar hem mij zal verteren!
De halcyonen zullen nu de woeste golf kalmeren,
De zuidenwind, de westenwind, die 't wier naar boven woelt,
Omdat voor geen der schepselen die op de zee verkeren,
De groene Nereïde zo'n genegenheid gevoelt.
Naar Mytilene dus! Dat jij, Ageanax, nog heden
Na goede vaart maar welbewaard mag meren aan de rede!
Die blijde dag heb ik een tooi van bloemen saamgeregen,
Rozen, anijs of violier, om mij het hoofd te kransen.
Dan ben ik, naast een vaa~e wijn uit Ptalea, gelegen
Voor 't open vuur en ga in 't vuur gepofte bonen schransen!
Mijn peluw zal dan puilen van de geurigste gewassen,
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Alant en asfodil en de gekrulde selderij,
En denkend aan Ageanax zal ik behaaglijk brassen
En drinken, kelk na kelk, en tot de droesem drenk ik mij.
Twee herders spelen fluit daarbij, Acharniër de ene,
De andere Lycopitaan; en Tityrus zal zingen
Hoe eens de herder Daphnis zo om Xenea moest wenen
Dat bergen om hem kreunden en de eiken schreien gingen
Die aan de hoge oever van de Himera zich schaarden:
Als sneeuw aan de Rhodopevoet, of Haemus, smolt hij henen,
Of Athos of de Kaukasus, ver aan de rand der aarde.
En zingen zal hij hoe uit wraak een fel verbeten koning
Zijn geitenherder levend in een ruime kist opsloot,
En hoe 't stompneuzig bijenvolk met malse weidehoning
Zich repte naar zijn geurige, zijn cederhouten woning,
Terwijl de Muze nektar zoet hem van de lippen goot.
Komatas, jij, gezegende, hebt het geluk verkregen
Van opgesloten in een kist, gevoed door honingbijen,
Een zomer lang gevankelijk in glorie te gedijen.
0, datje nog tot omgang met de levenden in staat was!
Dan weidde ik je geitjes in de groene bergvalleien,
Terwijljij, onder eiken of pijnbomen neergelegen,
Voor mij je melodieën zong, jij hemelse Komatas!"

Toen hij zijn zang gestaakt had, heb ik het woord genomen.
'Vriend Lycidas,' zo zei ik, 'toen ik in het gebergte
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mijn koeien hoedde, leerden ook mij de Muzen zangen
waarvan de faam misschien wel tot Zeus is doorgedrongen!
Het mooiste van dat alles is wat ik nu ga zingen,
voor jouw genoegen: luister, jij lieveling der Muzen.'

"De liefdegodjes hebben geniest voor de arme Simichidas,
Die zo hartstochtelijk Myrtho bemint als geiten het lentegras.
Heel anders Aratos, zijn boezemvriend: die voelt in zijn ingewanden
Het hete vuur van verlangen naar een jonge jongen branden.
Dat weet onze beste zanger wel, aan wie Phoebus toe zou staan IOO
Om zelfs in het Delphische heiligdom bij de drievoet de lier te slaan:
Aristis weet van het liefdesleed waar Aratos door verteerd wordt.
Maak dan, 0 Pan, die als heerser van Hómole's vlakte vereerd
wordt,
Dat hij die jongen ongevraagd in zijn gretige handen voelt,
Hetzij hij de tere Philinos wil, of dat hij een ander bedoelt.
Als u dat doet, 0 beste Pan, dan zullen nooit van z'n leven
Arcadische knapen uw ribbenkast en schouders ransel geven
Met zee-ajuin, uit ergernis om zo'n pietsie vlees als buit.
Maar bent u iets anders van plan, krab dan, gestoken, uw hele huid
Met uw nagels open, ga vooral in brandnetels overnachten
I IO
En blijf in het Thracisch hooggebied op hartje winter wachten,
Daar waar het Hebroswater stroomt en de Poolgesternten zijn;
Hoed 's zomers Ethiopisch vee, in de uiterste randwoestijn,
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Waar zelfs op de rots van de Blemyers de Nijl niet is te ontwaren.
Maar jullie, Eroten, laat de Hyetis, de zoete Byblis varen
En het gebergte Oikos, waar de blonde Diona woont.
o liefdegodjes die wange~es als rode appels toont,
Tref met uw pijlen nu dat stuk, Philinos, die dat verdiend heeft,
Trefhem, omdat dat stuk ongeluk geen deernis met mijn vriend heeft~1
Trouwens, hij is in werkelijkheid een overrijpe peer
120
En de vrouwen klagen: 'Ach, Philinos, je bloem is zo fris niet meer.'
Laat ons, Aratos, dus langer niet bij zijn deur met vermoeide voeten
Op wacht staan. Laat de ochtendhaan maar liever een ander begroeten
Met zijn kukeleku: dat die dan nu gekweld is en verstijfd
En dat, mijn waarde, enkel nog Molon in het strijdperk overblijft.
Ons gaat het om de zoete rust, en een oud wijf mag ons bijstaan
Door met haar fluimen alle ellende aan ons te doen voorbijgaan!"

Zo zong ik en hij gaf mij, blij lachend zoals eerder,
zijn staf cadeau, als teken van artistieke vriendschap.
Daarna boog hij naar links af en koos het pad naar Pyxa;
maar ik en Eukritos en de lieflijke Amyntas
begaven ons op weg naar het huis van Phrasidamos.
Daar strekten wij ons vrolijk op verend zachte bedden
van kruidig geurend riet en van versgesneden wijnblad.
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Er ruisten populieren hoog boven onze hoofden
en welig olmenlover, ook kabbelde dichtbij ons
het heilig water neerwaarts, de grot uit van de Nimfen.
De donkere cicaden in 't schaduwrijke lommer
tsjirpten in beurtgezangen en in de verte kwaakten
boomkikkers in het dichte, doornige bramenbosje.
Er sloegen leeuweriken en merels, duiven koerden
en gouden bijen zwermden rondom de waterbronnen.
De geur van rijke oogst en van vruchten! Overvloedig
rolden voor onze voeten de peren, appels vielen
aan alle kanten neer en de pruimebomen bogen
hun zwaarbeladen takken omlaag tot op de aarde.
Men brak een wijnvat aan dat al vier jaar was verzegeld.
o Muzen, die verblijf houdt waar de Parnassus oprijst,
heeft ooit de oude Cheiron een dergelijke drinkschaal
in de spelonk van Pholos aan Herakles geboden?
Werd soms aan de Anapos de herder Polyphemos,
die met zijn reuzenkrachten bergen naar schepen gooide,
verleid door zulk een nektar om in zijn grot te dansen,
een drank zoals u, Nimfen, ons mengde op de dorsvloer,
bij 't altaar van Demeter? 0, dat ik in haar graanschuur
mijn grote wan weer schudde en dat ik haar zag lachen,
met aren en papavers in allebei haar handen!
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AANTEKENINGEN
Het gedicht speelt op het eiland Kos, dat Theocritus in 275-274 op een
reis bezocht zou hebben; vermomde autobiografie en fictie lijken door
elkaar te lopen. 2 Haleis: een rivier. 3-4 Klytia: legendarische koningin
van Kos, Chalkon was haar zoon. 4 Bourina: een bron. I I Brasilas: onbekend. 12 Cydonia: stad op Kreta; ook op Kos? 23 De betekenis kan ook
zijn dat het gaat om een soort kuifleeuweriken met koppen die op grafheuvels lijken (?). 41 Philitas: een hellenistische dichter, beroemd in zijn
tijd; historische personen, al dan niet onder pseudoniem, zijn vermoedelijk ook Sikelidas (42), Tityrus (72), Aratos (98), Aristis (I02) en Philinos
(I05). 47 de nachtegaal van Chios: Homerus. 52 Mytilene: hoofdstad van
Lesbos. 53-54 Bij de ondergang van de Bokken (oktober) en van Orion
(november) begint het regen- en stormseizoen. 57 De halcyonen (ijsvogels) werden verondersteld twee weken rond de kortste dag van het jaar
op open zee te broeden; dan is er windstilte. 60 De Nereïden, dochters
van Nereus, zijn zeegodinnen. 65 Ptelea: plaats op Kos. 71 Acharniër: uit
Acharnae, een provincie van Attica. 72 Lycopitaan: uit Lycope, een plaats
in Aetolië of op Kos. 76 Rhodope: bergketen in Thracië, deel van het
Haemusgebergte. 78 e.v. De mythologische herder Komatas had dieren
van zijn heer aan de Muzen geofferd. Die heer sloot hem voor straf in
een kist. Na twee maanden werd hij levend en wel aangetroffen, waarbij
men in de kist honingraten vond. 82 Betekenis: de Muze deed hem liederen zingen, zo zoet als nektar. 96 geniest: ten teken van geluk - als
iemand verliefd was, zei men dat de Eroten hadden geniest; arme: omdat
liefdesverlangen ook leed meebrengt. 97 Myrtho: een vrouwennaam. I03
Hómole: berg in Thessalië. I06- I07 Het geselen van een Panbeeld met
bossen zee-ui was een ritueel, uitgevoerd wanneer de jachtbuit teleurstelde. II4 Blemyers: stam in Boven-Egypte. II5 Byblis, Hyetis: bronnen bij
Milete; Oikos: cultusplaats van Aphrodite bij Milete; Diona: de moeder
van Aphrodite of zijzelf. 125 Molon: kennelijk een rivaal van Aratos. 127
Het spuwen door oude vrouwen werd geacht onheil af te weren. 149-150
Cheiron en Pholos: centauren. 151 Anapos: rivier bij Syracuse.
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Herdrukt!
De eerste keer: dat is in de volksmond de
uitdrukking voor de inwijding in de lieff 39,00 1336
de. Wie het voor de eerste keer gedaan
heeft is een ander mens geworden. Hij is
f f39,00
39,00
1336
1336
iets kwijtgeraakt waarvan hij pas door
het te verliezen wist dat hij het bezat én
hij is een ervaring rijker waarvan hij
meestal nog niet goed weet wat hij ermee aan moet. Met zo'n verwarrende
inwijding kan het lezen van een gedicht
goed vergeleken worden. Goede gedichten zijn ervaringen, inwijdingen en na de
1336
eerste keer is men niet meer dezelfde als
daarvoor.
f 39,00 1336 pagina's
Over zulke gedichten en ervaringen
gaat het in de essaybundel De eerste keer
van Guus Middag. In een kraakheldere stijl, op aanschouwelijke en
nuchtere wijze één met gevoel voor humor schrijft Middag over gedichten van Brodsky, Larkin, Shakespeare, Emmens, Van Geel, Vestdijk, Faverey, Obe Postma of de Surinaamse dichter Bhai. Hij behandelt de poëzie in het levendige kader waarin ze voor hemzelf fungeert:
te midden van popmuziek, kinderliedjes, reclameteksten, beeldende
kunst, tv, radio, actualiteit, sport en krant. Hij loopt om de gedichten
heen, bekijkt ze van alle kanten, stelt zich vragen die vanzelf weer
nieuwe vragen oproepen. Middag gelooft niet in sluitende lezingen of
definitieve interpretaties . De wonderlijke sensatie van het lezen van
een goed gedicht valt nooit helemaal te verklaren, zo blijkt uit deze
stukken. Iedere herlezing is weer de eerste keer.
Guus Middag (I959) is essayist, vertaler en editeur. Daarnaast schrijft
hij over poëzie in NRC Handelsblad.
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Voorwoord
Dit najaarsnummer is gewijd aan Dante.
Het schildert, duidt, behandelt en belicht
De oude Italiaan van alle kanten
In kort verhaal, beschouwing en gedicht.
Het toont het groot genie, dat evident is,
Maar ook het vreemde, duistere gezicht
Van Dante, dat niet algemeen bekend is:
Soms proeft men bij de dichter liefde voor
Wat wreed en zedeloos en indecent is.
Maar verder zingen wij de lof, in koor,
Van Dante en zijn literair vermogen:
Lof voor zijn taalgebruik, zijn metafoor,
Zijn vormkracht, visie, korte dialogen,
Geloof, persoonlijkheid - in poëzie
Maar ook in commentaren en vertogen.
Dit rijke nummer lijkt een reünie,
Een feest van erudiete Dante-dwazen,
Van schrijvers en van specialisten die
De Florentijn vertaalden of herlazen.
Wij zeggen tot de lezer van ons blad,
Jong, of reeds in de rijpe levensfase:
Volg hen. Zij zijn de gidsen op uw pad
Langs elke bellettristische attractie
In deze Tweede Ronde. Vind de schat
Die wacht en Beatrice heet.
Redactie

volksmondvolksmondvolksmond

Vergilius
Wim Reilingh
Ik ontvluchtte die avond mijn huis en ging naar het kunstenaarscafé 't Wilde Woud. Ik had me voorgenomen om die nooduitgang
niet meer te benutten, maar nadat ik vergeefs had geprobeerd een
strijkkwartet te beluisteren, was de depressie mijn wilskracht de
baas geworden.
Aan de bar voerde ik een ongeïnspireerd gesprek met een vage
kennis. Hij zei dat ik er minder pips uitzag dan een paar maanden
geleden. Ik antwoordde dat dat dan aan de belichting moest liggen, omdat ik, zolang ik nog in die door verkeerslawaai en levensliederen geteisterde ploertenbuurt woonde, geen keus had dan er
alleen maar pipser op te worden, waarna ik, bij gebrek aan een
feestelijker onderwerp, over zijn teint begon. Vervolgens kreeg ik
ruzie met de barkeeper, die het gebaar waarmee ik één bier bestelde verkeerd interpreteerde. Onze discussie over de techniek van
het vingerheffen viel evenmin sprankelend uit en ik was me er nauwelijks van bewust dat ik in mijn verveling vlech~es begon te draaien in de koperrode krullen van een vrouw die met haar rug naar
me toe stond. Het duurde enige tijd voor ze me in de gaten kreeg.
Ze keerde zich om en vroeg wat ik aan het doen was.
'Het is zulk mooi haar. .. ' zei ik.
Ze lachte en veronderstelde dat ik dameskapper was van mijn
vak, wat ik ontkende. Ik vond haar op het eerste gezicht aardig, al
was ik me er op dat moment nog sterk van bewust dat er een grens
was die ik niét wilde overschrijden. Een paar weken eerder had ik
mijn tweepersoons bed bij de straat gezet en vervangen door een
smal vrijgezellenledikant. 'Uitgeneukt,' zei ik toen ik de vuilnismannen het gevaarte in hun laadbak zag hijsen. Voorlopig althans.
Mijn leven verliep vooralsnog té chaotisch om er een vrouw in toe
te laten.
'Een dichter dan .. .?'
'Momenteel niet. Nee, ik schilder tegenwoordig.'
Misschien kon ze het van mijn neus aflezen. Dat dichterschap
vormde mijn grote frustratie, want bij een permanente geluidsdruk
van 6g decibel was het zo goed als onmogelijk om iets anders te
produceren dan waanzin. In olieverf viel die getroubleerdheid
minder op.
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'Toevallig,' zei ze, 'ik ook.'
ZÓ toevallig was het in feite niet, want in 't Wilde Woud kwamen voornamelijk beeldende kunstenaars, of wat daar voor doorging, maar haar onbevangen enthousiasme. deed me voor het eerst
mijn huiselijke nachtmerrie enigszins vergeten.
Ze was bijna even groot als ik. Kleine meisjes kwamen in mijn
carrière om een of andere reden bijna niet voor. Maar ze was
mooi en harmonieus gebouwd zonder excessieve uitgroeingen of
reuzenbouw. Omdat we gestadig doordronken, kwam het er toch
nog snel van dat we elkaar begonnen te kussen. Vaag herinnerde
ik me nog dat ik me had voorgenomen om dat niet meer te doen,
maar ik was vergeten waaróm niet. Toen ze terugkwam van een
bezoek aan de wc, sloeg ik mijn armen om haar middel en vroeg:
'Wil je de moeder van mijn kind worden?'
'Heb je dan een kind?' vroeg ze.
Maar ik legde haar uit dat ik óns kind bedoelde. Het was een
ingeving die me nog jaren zou verbijsteren, want ik had die vraag
nog nooit eerder aan iemand gesteld en had ook ditmaal geen
enkele aanwijsbare reden om hem te stellen. Verliefd was ik nog
steeds niet, al kuste ze goed en lagen haar rondingen prettig in de
hand. Het liefst had ik deze situatie nog uren voortgezet. Drinkend
aan de bar, kussend met een aangenaam smakende, onbekende
vrouw, veilig in een zee van geroezemoes, maar als afsluiting van
het genoegen zag ik me toch in mijn een~e langs de gracht naar
huis wandelen om het verloop van de avond op mijn gemak te
overpeinzen. Omdat over haar moederschap verder niet gesproken
werd, kon ik mijn inval nog als een losse flodder beschouwen.

Ik noemde haar Agatha, hoewel ze niet zo heette. Ik had geen idee
waarom. Van de heilige Agatha had ik nog nooit gehoord en dat
ze een borst miste wist ik toen nog niet.
't Wilde Woud ging sluiten. Het was over enen. Ik wilde naar
huis om te slapen, maar zij nam me mee naar een discotheek vlakbij, die in de gewelven onder het stadhuis gevestigd was. Ik volgde
haar in een daze toestand van willoosheid, maar schrok, ondanks
mijn troebele staat, van de omgeving waarin ik terechtkwam. Het
begon al bij de ingang, waar we door een metaaldetector moesten,
die begon te loeien toen ik passeerde omdat ik het bord niet had
gezien waarop te lezen stond dat sleutels en andere ijzerwaren via
een apart poor~e moesten worden binnengebracht.
6

'Ze zijn hier nogal op veiligheid,' zei Agatha.
Ja, ja,' mompelde ik. Naar mijn gevoel was het effect juist
tegenovergesteld, omdat dat poor~e er ontegenzeggelijk op wees
dat dit rovershol voornamelijk gefrequenteerd werd door bezitters
van messen en pistolen.
Wat ik binnen aantrof leek die eerste indruk te bevestigen. Een
menigte opgeschoren zombies stond schokkerig en mechanisch te
bewegen op de slavenkadans van keiharde Housemuziek.
'Ik wil hier weg!' schreeuwde ik in haar oor. Ze trok me mee
door het gewelf naar een achterzaal waar stoelen en tafels stonden.
Ik besloot om de rest van de nacht, hoe lang die ook nog mocht
duren, alleen nog maar water te drinken, maar zij had al twee glazen rode wijn besteld. Ik beschouwde het als overmacht. Echt
dronken voelde ik me trouwens niet. Dat ik het wel wás zou ik pas
's ochtends aan mijn kater voelen.
'Op ons dan maar,' zei ik terwijl ik mijn glas tegen het hare tikte, hoewel ik er niet al te overtuigd van was, als ik het überhaupt al
was geweest. Het feit dat ze me meegenomen had naar dit boevenhol, dat ze het bestáán ervan alleen al kende, maakte haar ineens
een stuk minder vertrouwd dan ze in 't Wilde Woud had geleken.
Ze scheen mijn gedachten te raden want ze zei dat dit de tweede
keer was dat ze hier kwam. De vorige keer was ze er na een reünie
van de Koninklijke Academie mee naartoe genomen. Ik begreep
niet hoe iemand die hier eenmaal geweest was ooit nog de behoefte kon voelen er terug te keren. Misschien geloofde ze dat ik ervan
hield. Ik had met haar dan ook nog niet over mijn muzikale voorkeuren gesproken. Misschien had ze uit mijn Keith Richards-shirt
en aubergine geverfde haren de conclusie getrokken dat ik verzot
was op dat soort accommodaties. Ik zag er ongetwijfeld een stuk
hipper uit dan ik me voelde.
We begonnen opnieuw te kussen. Van praten was geen sprake
in dat pandemonium en dansen was me compleet onmogelijk op
dat morsdode ritme. Het opgedrongen glas wijn gaf me het gevoel
dat mijn hoofd in een wollen deken was gewikkeld. Het verlangen
naar mijn veilige bed werd zo sterk dat ik ineens de kracht had om
me van haar los te maken en op te staan. Zij stond ook op. Omstrengeld liepen we langs de dansvloer naar de uitgang, opnieuw
dat noodlottige poor~e door, de trap op en de buitenlucht in.
Het gevoel van verdoving nam wat af. Ik ademde een paar keer
in en uit alsof ik een uur onder water had gezeten, en begon de
7

gracht af te lopen. Ze liet me niet los. Op de stoep van de bibliotheek stond een als kozak verklede harmonikaspeler. Ik gooide al
mijn kleingeld in zijn pet en we gingen, alsof we het van plan
waren geweest, op een stadsbank zitten waar we verder kusten. In
de zoele septembernacht onder de volle maan, met die Parijs' aandoende begeleiding, was het een andere ervaring dan in 't Wilde
Woud en dat maffiahol. Mijn onrust was echter sterker dan de statische behoefte om dit moment tot in de eeuwigheid te rekken. Ik
stond op, trok haar overeind, en omhelsde haar.
'Ik ga naar huis,' zei ik.
Opnieuw een lange tongzoen. Toen zei ze: 'Dat is goed. Woon
je ver weg?'
Ze zag er zo mooi en verloren uit onder het witte licht van de
maan en de straatlantarens dat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen te zeggen dat dát niet was wat ik bedoelde. Tot een lang en
gedetailleerd college over mijn zelfverkozen eenzaamheid voelde ik
me met dat wollen hoofd niet in staat.
'Nee, het is niet ver,' zei ik.
Gearmd liepen we verder. Het verlangen om me, vrij van plichtplegingen, als een blok in mijn kuise ledikant te storten bleef martelend aanwezig.
'Maar ik woon in een soort hel,' probeerde ik nog.
'Dan ben ik vannacht Dante,' zei ze, 'enjij mijn lieve Vergilius .. .'
Mijn laatste troef speelde ik een paar honderd meter verder uit,
omdat hij me toen pas te binnen schoot. Ik zei: 'Ik heb maar een
heel klein bed.' Ze drukte me met een verzaligde glimlach tegen
zich aan.
'Lekker knus.'
Ik voelde me geen Vergilius. Zóveel stelde mijn particuliere hel nu
ook weer niet voor. Pas later zou ik gaan beseffen dat ze de rollen
had omgedraaid.
Ze sleepte me mee naar een hemel waar ik tot op dat moment
zelfs niet van had durven dromen, en vervolgens via het voorgeborchte van het postnatale gekkenhuis naar het zwartst denkbare
inferno waar de oncologen hun helse mengsels distribueren.
Elf maanden later wás ze de moeder van mijn kind. Binnen drie
jaar was ik de vader van een halve wees. Drie jaar, maar achteraf
leek het allemaal diezelfde wandeling in de richting van mijn huis.
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Tante Bice Urbach
Klaus Siegel
Was ze ouder of jonger dan oma Goudlokje? Eigenlijk heette ze
Rosaline, maar ze was zich na die ingrijpende gebeurtenis in haar
leven Bice gaan noemen.
Samen met oma was ze om overgrootmoeder en haar man in hun
drukke café-restaurant niet voor de voeten te lopen vlak over de
grens in het Limburgse Vaals op een meisjespensionaat gestald.
Maar nu loop ik op de zaken vooruit.
Haar echtgenoot, oom Christian, was op jonge leeftijd gepensioneerd. Niet om gezondheidsredenen trouwens. Hij was bedrijfsjurist bij het wasmiddelen- cosmetica- en kleefstofTenconcern HenkeI & Cie and taak the rap, zoals dat tegenwoordig in managementjargon heet, nadat de grootaandeelhouder in het bestuur zich aan
omvangrijke malversaties tegenover de fiscus had schuldig gemaakt. Hij zat als het ware plaatsvervangend een gevangenisstraf
van drie jaar uit. Hoe dat in het Duitsland van de jaren twintig in
zijn werk ging, moet je mij niet vragen. Zeker was dat hij schadeloos werd gesteld op een manier die hem in staat stelde op grote
voet te leven. Een aanzienlijk deel van zijn inkomen ging op aan
zijn liefhebberij: Napoleon Bonaparte.
Ik moet een jaar of vijf zijn geweest toen ik voor het eerst het
sanctuarium mocht betreden dat hij in zijn woning had ingericht.
Aan zijn hand betrad ik een zaalachtig vertrek, aan het eind van
een lange rij vitrinetafels afgesloten door een zelfs in deze ruimte
bovendimensionaal aandoend ruiterstandbeeld van de keizer. Het
zonlicht drong spaarzaam binnen door de altijd half gesloten lamellen van de luiken. Langs de muren stonden notenhouten kasten
met onder laden en boven glazen deuren met boeken erachter,
zonder uitzondering over één onderwerp, zoals hij mij - ik kon
nog niet lezen - verzekerde. Oom Christian pakte een paar witte
handschoenen uit een laa~e en schoof die over mijn handen. De
voor mij veel te grote vingers hingen naar beneden als de oren van
een ziek konijn~e. We liepen naar een van de vitrines. Hij klapte
een ruit omhoog en hief, eerbiedig als een priester de monstrans,
tussen twee eveneens gehandschoende vingers een kleine platte zilveren veldfles met een wapen uit de kast en legde hem in mijn
9

handpalm. 'Droeg Hij op zak tijdens de slag bij Wagram.' Bij Hij
boog hij in de richting van een buste van de keizer die op een piëdestal stond opgesteld. Op het hoofd droeg dit beeld een mottige
driekante steek met een verschoten kokarde. 'Mein Hut der hat drei
Ecken ... ' zong ik voorzichtig, maar oom Christian zond me een blik
toe die me onmiddellijk deed zwijgen.
Onkel Christian was vreemd, maar zijn buitenissigheid zonk in
het niet vergeleken met de gedragingen van tante Bice. In hun huis
hing, zeker voor het neurotische kind dat ik was, een sfeer van esoterische treurnis. De jonge Parzival moet toen hij voor het eerst de
burcht van Amfortas op de berg Monsalvat betrad een vergelijkbare ervaring hebben gehad. Tegenover het Unheimliche stonden echter zeer tastbare schalen vol lekkernijen. Die vormden voor mij een
afdoende reden me niet te verzetten tegen visites aan de schimmige
crypte met de twee oude mensen.
Was je door het meisje de schemering van de woonkamer binnengeleid, dan kreeg je van oom Christian een hand die je met een
buiging diende te beantwoorden. Ondertussen had zich uit een
donkere hoek een schaduw losgemaakt: de in een franciscanessengewaad gehulde tante Bice die als schoeisel bij het habijt vreemd
genoeg rijglaarsjes droeg. Als een zeedier gleed ze op je af, greep je
hoofd beet en zei: 'Mein Düselche' en dan kreeg je wat in het Düsseldorfs een Brgingebützke heet. Deze kus is het absolute tegendeel van
de klapzoen: je voelt twee koude lippen die heel even kuis je voorhoofd beroeren. Tijdens de kus werd het vertrek geheel in duisternis gehuld doordat de nonnensluier een huif vormde die de hoofden van de rest van de wereld afsloot. Dan zei ze bijvoorbeeld:
'Klaus komm! Es schwinden schnell auch hier die Stunden, der Mond berührt
des grrfJen Meeres Flut, den gestern schon du sahst zum Kreis sich runden, als
dir im finstren Bett entsank der Mut.' Ik keek angstig op naar oma
Goudlokje. Ze knikte me geruststellend toe en zei tegen haar zuster: 'Asjeblieft, Bice, beheers je, het is een kind hoor!'
Wat er zich in dat huis afspeelde, daarvan had ik geen idee.
Mijn nieuwsgierige oren vingen tijdens de bijna wekelijkse met
taart en koffie aangeklede bijeenkomst van de familie bij mijn
grootouders weliswaar veel details op, maar wat er met de twee
oude mensen precies aan de hand was, bleef voor mij in nevelen
gehuld. Tante Bice was nooit aanwezig bij de visites en vormde
aldus een veilig en onuitputtelijk onderwerp van gesprek. Eén neef
meende dat ze kriJ"nzel was (tot op de dag van vandaag weet ik niet
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wat het betekent), een andere dat ze bij de nonnen knatschjeck was
geworden. Dat begreep ik vaag. Akelige kinderen hadden me op
straat ooit met dat woord uitgescholden. De familie was het er eendrachtig over eens dat ze übergeschnappt was: ongevaarlijk getikt. En
was het niet charmant een familielid te hebben dat uitsluitend in
verzen sprak, al beperkten die zich doorgaans tot religieuze onderwerpen?
Ik was de dertig al gepasseerd toen het tot me doordrong dat de
met vrome toespelingen doorspekte zinnen die ze er in haar waanzin uitsloeg, niet helemaal van gekte getuigden.
De dochters van mijn overgrootmoeder werden dus ondergebracht in een door de Dames du Sacre Coeur gedreven pensionaat in
Vaals. Höhere Tö"chter uit de verre omtrek leerden er de harp te bespelen ~ tenminste mijn grootmoeder ~ en bestudeerden de Europese literatuur. Naast de gebruikelijke, eindeloze Goethe- en Schillergedichten kon oma halve Shakespeare-drama's met verdraaide
stemmen reciteren, alsmede voor een kind vervelend lange stukken
Latijnse, Franse en Italiaanse poëzie. Een enkel dichtwerk zegde ze
in vertaling op, dan begreep ik er tenminste nog iets van. En nog
steeds borduurde ze, haar bril op het puntje van haar neus, minuscule bloemen op gekleurde lapjes. De voertaal in het pensionaat
was vanwege de uiteenlopende tong van de meisjes het Frans.
Tegenwoordig worden de heilige ruimtes van kasteel Bloemendal gevuld met de horror van een vestiging van Van der Valk.
Waar eens de geuren van de haute cuisine rondwaarden ~ de jongedames werden ook onderwezen in de kookkunst ~ hangt nu de
walm van de gaarkeuken. We zijn er ooit, verleid door de in mijn
familie overgeleverde naam Bloemendal ~ oma kon er prachtig
over vertellen ~ en het witte grind, over een lange oprijlaan naar
binnen gereden en nadat een geüniformeerde mij de autosleutel
ontrukt had, zagen we geen kans meer ons uit de voeten te maken.
Voor we het wisten waren we united with human sziffering om Joyce
(misvormd) te citeren. De rest was Rennie®, Norit® en Alka Seltzer®. Er was één troost: in de kasteeltuin lag nog steeds het gazon.
Op sommige feestdagen mochten de jongedames zich te buiten
gaan aan balspelen. Ik dacht de lelijke strepen en netten van de
lawntennisbanen weg, waartoe het grasveld was gedegradeerd, en
zag tante Bice en oma in lange witte gewaden onder een breedgerande hoed met roze linten in een kring jongedames onder luid
gegiechel de bal rondwerpen. 'Kom mee, jongen,' zei Marion,
II

'merk je niet dat het is gaan regenen? Alles hier is nep. Snap jij
waarom mensen die naar een keurige vogel zijn genoemd een bonte kakatoe of zoiets op hun dak zetten?'
Mijn overgrootouders valt niet te verwijten dat ze hun dochters
naar de Dames du Sacre Coeur stuurden. Dat was normaal in die tijd.
Ze lieten echter een essentieel onderdeel van de opvoeding van
hun dochters achterwege, waarvan ze mochten aannemen dat de
zusters het niet in het lesprogramma hadden opgenomen: de procreatie van de mens. Dat wekt des te meer verwondering daar de
familie overlevering wil dat Uromma en -oppa zich tussen de bedrijven door nogal eens voor een kwartier~e terugtrokken uit hun
café-restaurant. Een feit dat in de Burgerlijke Stand onweerlegbaar
werd vastgelegd is dat mijn overgrootmoeder achttien kinderen
baarde. Daarover zegt de legende weer dat de borelingen binnen
tien minuten uit de kool kwamen, waarna ze in een wieg werden
gelegd en overgrootmoeder haar taak als intermediair tussen de
keuken en het restaurant, na te zijn gelukgewenst door haar man
en de kelners, hervatte. Het kindertal kan enigszins worden gerelativeerd: de meeste kinderen aanschouwden als meerling en slechts
voor korte tijd het levenslicht. Het zwarte schaap oom Eugène,
over wiens rol in mijn leven ik al uitvoerig heb bericht, deed zijn
naam eer aan.
Kort voor ze stierf bond oma me op het hart mijn kinderen uitgebreid voor te lichten: de schrik voor het lichaamsdeel waarmee
ze in haar huwelijksnacht onvoorbereid werd geconfronteerd was
nog steeds in haar ogen te lezen. Ze had jaren achtereen niet de
straat op gedurfd, bang dat voorbijgangers aan haar zouden zien
wat ze die nacht had aanschouwd. Die raad van haar was het laatste stukje van de legpuzzel dat me had ontbroken om het gedrag
van oom Christian en tante Bice, voorheen Rosaline, te begrijpen.
Ze sprak haar man aan met meneer de advocaat, om precies te
zijn met Herr Rechtsanwalt Brunetto. Ik vroeg of ik dat ook moest
doen, maar men bond me op het hart in godsnaam gewoon oom
Christian te zeggen.
Hierboven heb ik al een staal~e laten zien van haar curieuze
manier van uitdrukken. Toen na de oorlog het contact met de
overlevenden werd hersteld, kreeg ik meer te horen. Kort na haar
huwelijk had ze het habijt aangenomen en was ze in verzen gaan
spreken. Ik had door oma's raad een vermoeden van de reden. De
familie had haar naar een zenuwarts gestuurd. Omdat ze weigerde
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te praten wist hij niets beters dan haar kalmeringspoeders voor te
schrijven. De verwanten troostte hij met de mededeling dat ze aan
godsdienstwaanzin leed.
Mijn zegsvrouw, nicht Sonja, had een verklaring voor de neurose van tante Bice, die allang niet meer onder de levenden verkeerde. Haar ouders hadden haar als het ware in het diepe gegooid
toen ze de opvoeding van deze dochter tijdens de gevoelige periode van haar puberteit aan de vrome Dames du Sacre Coeur toevertrouwden. In huize Urbach ontbrak de zin voor het hogere. Dat
had te maken met de aard van hun metier. Restaurateurs en vooral die met een aanpalende bar zijn niet gezien in het huis des
Heren. De ecclesiastische business ziet terecht een kaper op de
hemelse kust in deze eveneens zaligheid verstrekkende instellingen.
Ik herinnerde Sonja aan de van diepe godsvrucht getuigende
wandspreuk die uit de puinhopen van de gebombardeerde Wehrhahn was gered:

Liebe Freunde bedenkt's euch wohl,
Des Te1ijèls Freund heijJt Alkohol.
Doch schon in der Bibel steht geschrieben:
Du sollst auch deine Feinde lieben!
'Wat flauw! Enfin, bij die zusters werd oudtante Bice plots overladen met geestelijke en tastbare noviteiten: afbeeldingen van een
jonge gebaarde god die aan een kruis was genageld, waar het
bloed vanaf droop; ze werd besprenkeld met wijwater, moest
ouwels eten, kreeg een bidsnoer, waaraan alweer diezelfde bloederige god hing. Ze moest enge liederen zingen en voor alles werd ze
ervan doordrongen dat ze de hele dag - al was het maar in gedachten - zondigde. Oma Goudlokje zat beter in elkaar, al kreeg
die ook een behoorlijk klap van de molen in Holland. Hoe houd je
het daar uit tussen die barbaren?'
Ik werd steeds minder angstig als we oudoom en -tante Milkuschütz gingen bezoeken. Vooral tante Bice was een schat. Ze
informeerde - uiteraard op rijm - of ik mijn vader niet miste. Die
was na de Kristallnacht als kwartiermaker naar Nederland gevlucht,
maar in het kamp Nunspeet terecht gekomen. Ik zei dat ik boos op
hem was, waarop ze me met opgeheven vinger vermanend toesprak 'Doch weist du wohl des Vaters Bild zu eh ren, der Tag jür Tag
bemüht war seinem Sohn, wie sich der Mensch verew'gen soll zu lehren.' Ik
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knikte ijverig waarop ze me troostte met de woorden: 'Sa ist die
Treue deiner Liebe Lohnl'
Geen zinnig mens zal geloven dat ik, ook al versterkt rijm het
geheugen, me haar duistere zinnen zo woordelijk kan herinneren.
Waarschijnlijk geef ik ze ook niet letterlijk weer, maar zover er
sprake is van een reconstructie gaat die in ieder geval een eind in
de goede richting. Daarvan ben ik zeker. Ik wil nog even mijn
geheim bewaren.
Ach die schattige tante Bice. Er ontstond een geheim verbond
tussen ons, dat nog sterker werd nadat mijn moeder mijn vader
achterna was gevlucht. Daarom durfde ik haar ook vragen te stellen die geen ander familielid over de lippen zou kunnen krijgen.
'Tante Bice, waarom praat je zo deftig?' Haar antwoord bleef
raadselachtig: 'Wer wünscht, was ich geschaut, mit mir zu sehen, der sei aus
Sternen einer Winternacht die Jürifzehn hellsten, die am Himmel stehen, zur
Ariadneschnur zu reihn bedacht.' Dan ga je natuurlijk niet vragen wat
Ariadne-garen is omdat je geen idee hebt hoe je van vijftien sterren
een draad moet vlechten. Ze bedoelde vast zo'n kaar~e met kleurig
Giitermann-garen.
Soms moest ze vreselijk om me lachen. Op zekere dag snoepten
we van een Schwarzwalderkirchtó'rtchen. Ik meende me aan haar taalgebruik aan te passen toen ik opmerkte: 'Ik zeg gerust, dat meer ik
lust...' Ze kwam niet meer bij en zei toen ze weer kon spreken:
'Hm .. lecker, gleich jenem, der im Traume etwas schaute und dem zu wenig
hciflete im Sinn van allem, was die Nacht ihm anvertraute, fiihl ich, wie volt
der Lust ich bin.' Het woord 'Lust' sprak ze met grote nadruk uit. Zo
zou ik nog vele voorbeelden van onze ingewikkelde conversatie
kunnen geven, maar daarmee los ik het raadsel ervan niet op.
Het toeval kwam me te hulp. Tegen het sluiten van de Waterlooplein-markt haalde ik kaar~es voor een menslievende manifestatie in de Mozes en Aäronkerk. Het was druilerig weer en de meeste
kooplui hadden hun kraam al gesloten. Toen ik op het punt stond
de brug over de Zwanenburgwal naar de Staalstraat over te steken,
viel mijn oog op het gezwollen lijk van een boekje dat, verlaten
door zijn band, in een plas ronddreef. Wie weet had een onwetende koopman een incunabel weggegooid. Dat soort dingen gebeurde, las je regelmatig. Ik viste het beduimelde bundel~e bladzijden
op en was teleurgesteld. Het bleek een uitgave van de Wereldbibliotheek, een druk onder auspiciën van de Maatschappij Voor
Goede en Goedkoope Lectuur. Ik was halverwege de brug en
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stond op het punt het vod met een brede zwaai de Zwanenburgwal
in te gooien, toen mijn oog op het een of ander couplet viel dat me
een bijna elektrische schok van d4jà lu gaf. Ik had deze verzen ooit
gelezen en ook weer niet. Tegelijk met de duistere reminiscentie
dook het gerimpelde gezicht van tante Bice als dijà vu vanonder
haar nonnensluier op. Het gaf me een onprettig gevoel, misschien
had ik de avond ervoor teveel stuff gerookt, dan krijg je dat. De
kind'ren Adams? Waar had ik dat meer gelezen. Terwijl er een bootje onder de brug doorvoer, gaf de schaduw van tante Bice het antwoord: 'Und wie im Herbst die Blätter niederfallen / Eins nach dem andern,
bis der kahle Ast / Sich trennte van den vielgeliebten allen,! Sa sah ich Adams
Kinder hier in Hast / Vam Ujèr in den Kahn hinunterwallen ... '
Ik schoof de modder weg waaronder de bovenste helft van het
titelblad verborgen lag en las: Dante's Hel, en daaronder: 6e druk,
I941.* Daar, midden op de Bernard Bijvoet-brug en nel mezza del
cammin di mia vita, bereikte ik het punt van mijn leven waarop het
tot me doordrong dat er niets anders op zat dan Italiaans te leren,
dan wel het wisselkind dat vertaling wordt genoemd voor lief te
nemen. Dat ik twee jaar later universitaire studenten zou instrueren hoe deze bastaarden zo min wanschapen mogelijk ter wereld
konden worden gebracht, dat kon ik toen niet bevroeden.

* De meest voor tante Bices lectuur in aanmerking komende Duitse vertaling is die door Paul
Pochhammer. Deze gebruikt weliswaar de stanza, maar dat is in het Duits sedert oudsher de
meest gebruikelij'ke versmaat voor herscheppingen van het terza rima van de Commedia.
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Dante als blikopener
Anneke Brassinga
Ik was een geprangd schoolkind. Niets wees erop dat er een toekomst kon bestaan waarin ik vrij, vrolijk en ontplooid zou zijn. Ik
wil niet klagen, maar het leven bestond uit dwang, sleur, een onbestemd, gestaag knagend gevoel van schaamte, en een even onbestemd, sporadisch opwellend gevoel van ontroering. Wie wordt
geboren in een gezin waar de opvoeding voornamelijk bestaat uit
leren afwassen en bedden opmaken, vooral niet lachen en zeker
niet huilen, kent het geluk alleen als het naamloos weemoedige en
verlokkende dat op zomeravonden aan de hemel bloeit als zachte
gloed, als het landschap van de andere wereld, ver weg. Er was
geen geloof, weinig hoop, weinig liefde. Van mythologie wist ik
alleen iets door twee verfomfaaide stripboeken, de Illustrated Classics, met de Ilias en de Odyssee.
Veertien was ik, in de derde klas van de hogere burgerschool
zonder Grieks en Latijn, en het enige wat mij dag in dag uit akelig
helder voor ogen stond was: hier, in deze lokalen, in deze kale gangen, tussen dit gewemel van vreemden, hier is de hel. Hier kom ik
eeuwig te laat, word ik eeuwig geplaagd omdat ik de kleinste ben
en een bril op heb, hier word ik tot het einde der tijden bekogeld
met gumme~es en kamme~es, en als ergste beproeving moet ik
mijn stem verheffen, het goede antwoord geven als het mijn beurt
IS.

Eén leraar Nederlands was er die bij mij het smachtende zomeravondgevoel wekte, mijnheer Blok met zijn diepe stem die klonk
als een klok, zijn paarse colber~e en het marmerbleke van zijn
gezicht met daarin zachte, felle, donkerbruine ogen. Schallend
lachen kon hij ook. Mijn adoratie voor deze man die pijprokend
voor de klas op en neer beende en ons de regels van de grammatica uiteenzette als was het niet alleen een belangwekkend maar ook
een aangrijpend onderwerp, was schuchter en uitte zich vooral in
spijbelen en in mijn lectuur: Arthur van Schendel, Nijhoff en Aart
van der Leeuw, melancholiek en zonder fierheid.
Hij moet beseft hebben dat een kind, al is het maar één keer,
iets van het sublieme moet proeven, om moed te vatten en niet ten
onder te gaan in de wereld van het gezond verstand, van aardrijks17

kunde, gymnastiek en kolen halen in de kelder. Hij las aan die derde klas Dante voor, in vertaling, met zijn prachtige stem, en het
bee~e dat ik ervan begreep deed mij duizelend ontwaken. Vanaf
dat moment wist ik, al kon ik er geen woord over uitbrengen: de
wereld is immens. Wie leeft, beweegt zich door die immensiteit
heen - lijden, geluk, alles speelt zich daarin af, daardoor omringd.
Je kunt reizen in de onbekendste oorden van de geest waar niemand nog voet heeft gezet - L'acqua ch'io prendo già mai non si corse de wereld die je soms op zomeravonden hebt bevroed, bestaat
echt, er is over geschreven door mensen zonder schaamte, vol trots
en verhevenheid. Wat ik begreep was dat in die verten, zo plastisch
opgeroepen dat ze nooit meer verijlen, een individu - dus waarom
ik niet - zijn eigen weg kon vinden, zich kon laten leiden door verlangen, volharding, l'amor che mifa bella.* Het was van een andere
orde dan alles wat ik al aan leesbetovering had meegemaakt. Het
opende de kooi. Ik kon gaan vallen en opstaan.
Twintig jaar later las ik Dante zelf, The Divine Comedy, een
tweetalige Engelse editie waarin ik eindelijk de compacte schoonheid van het Italiaans kon bewonderen, en evenzeer de vertaling in
terza rima van Geoffrey Bickersteth, met een toon, souplesse en
elegantie die het gespiegeld lezen van linker- en rechterbladzij tot
een diep genot maakte, nog versterkt doordat ik in een Toscaanse
tuin vol bloeiende irissen lag. Ik werkte er aan de vertaling van een
boek dat uit alle macht naar het immense reikt - Der Tod des
Vergil, van Hermann Broch. Lezend in Dante was het vertalen
van de zielsomzwervingen die Broch zijn Vergilius op weg naar de
dood laat maken, niet louter een broodwinning; ik had ook het
gevoel een eerbetoon te brengen aan het vermogen tot het sublieme, de scheppingskracht waar de meeste literatuur, ook Brochs
roman, op z'n best naar verwijst.
Maar zonder de verlossende uren met Dante, voorgelezen in de
hel van de middelbare school, had ik misschien nooit geweten dat
zo'n vermogen bestaat, dat het in teksten voortleeft, redding biedt.

* De geciteerde regels: Paradiso, canto 2, regel 7; canto 12, regel 3 I
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De amateur als Dante-specialist
Jacques ]anssen *
Dat ik een Dante-specialist ben geworden is me overkomen, ik heb
het niet gezocht; ik ben op dit terrein een amateur, een liefhebber.
Tijdens mijn middelbare school, doorgebracht op een klassiek
kleinseminarie, had ik een grote voorliefde voor vertalen. Ik voetbalde veel en graag, maar de mooiste herinnering is voor mij het
klassikaal vertalen van klassieke teksten: Homerus, Plato, Herodotus, Vergilius, Seneca en Livius. Centraal stond het vertalen zelf in
samenspraak met de leraar. De pedagogische band die rond een
tekst ontstond, is me dierbaar gebleven. Ik zal nooit de opwinding
van mijn leraar Grieks vergeten toen ik bij het eindexamen Plato
als enige de eerste zin goed vertaald had. Ik had er vijf doorhalingen voor nodig gehad die mijn gedachtegang treffend weergaven.
Ik voelde me alsof ik na vijf schijnbewegingen een prachtig doelpunt had gescoord en in de gelukwens van mijn leraar hoorde ik
het stadion.
Dante en zijn Divina Commedia stonden niet op het lesrooster.
Door een gelukkig toeval, de ziekte van een leraar, kwam ik ermee
in aanraking. De vervanger was meneer Donders, een uiterst erudiet en beminnelijk mens, die van zijn pensioen genoot. Het was
mei 1965. In die maand werd Dantes zevenhonderdste geboortedag gevierd, zo heb ik me pas later gerealiseerd. Meneer Donders
begon voor te lezen, zomaar in het Italiaans. Hij genoot er zelf
meer van dan wie ook. Eindelijk kon hij de tekst ongegeneerd
hardop zeggen. Donders was een bescheiden en vroom priester.
Hij probeerde steeds onopgemerkt te blijven en sloop als een schim
door de gangen. Maar hij had een uiterst sensuele mond waarmee
hij de Italiaanse tekst savoureerde als was het wijn van superbe
klasse. Donders liet ons horen dat alles in het Italiaans klinkt en
zingt, ook wanneer simpele mededelingen worden gedaan. Als
Vergilius tegen Dante zegt dat hij eerst gaat en dat Dante als twee-

* Jacques ]anssen is hoogleraar Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. In 1999 verscheen van zijn hand een vertaling van Dantes Hel (Mijn
Komedie, SUN-uitgeverij, Nijmegen).
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de moet volgen, lijkt dat in het Nederlands bijna een regieaanwijzing, maar in het Italiaans hoor ik Donders met vochtige mond,
licht smakkend zeggen: '10 sarà primo e tu sarai secondo'.
Ik had nu twee aanleidingen om me onmiddellijk in de Divina
Commedia te gaan verdiepen: ik hield van vertalen en bewonderde
de klank van het Italiaans. Maar ik deed het niet. Ik ging iets nuttigs studeren en daar hoorde in die tijd ook de sociologie bij, zeker
als je die wist te combineren met methoden en statistiek. Ik heb
jarenlang geen klassieke tekst meer onder ogen gehad. Het Latijn
bleef me enigszins bij door het zingen van Gregoriaans en de
Italiaanse klank bleef me vertrouwd omdat ik van opera hield. Pas
enkele jaren na mijn promotie ging ik, zo moet ik achteraf vaststellen, weer op zoek naar teksten en auteurs uit mijn middelbareschooltijd. Ik werd een zeer regelmatig bezoeker van antiquarische
boekwinkels en begeef mij nog altijd zelden in de stad zonder er
een te bezoeken. Geleidelijk haalde ik de boeken die ik op de middelbare school bestudeerd had, in huis. Van daaruit ontdekte ik
een wereld die ik vergeten was en die me deed beseffen hoe geborneerd en eendimensionaal het academische milieu inmiddels geworden was.
In 1984, op een van mijn antiquarische ontdekkingstochten - ik
realiseer me plotseling de algemeen onderschatte, vormende betekenis van het antiquariaat - stuitte ik op Dante's Divina Commedia,
uitgegeven door Dino Provenzal in drie deel~es. Voor de somma
van tien gulden kwamen ze in mijn bezit. Ik kocht Van Goors
Italiaans Handwoordenboek uit 1946, ook antiquarisch en zwaar
beschadigd, maar zover ik weet is het nog steeds het beste
Italiaans-Nederlands woordenboek. Ik begon te lezen en te vertalen. Hier en daar ontdekte ik zinne~es die ik eerder gehoord had.
Maar la belta donna delta mia mente, in Donders' voordracht een zin
als een zoen, wilde maar niet verschijnen. Het duurde meer dan
een jaar voordat ik ontdekte dat die regel uit Dante's Vita Nuova
afkomstig is. Omdat op de universiteit het salaris na de promotie
de vorm van een inkomen aanneemt, kon ik steeds meer boeken
kopen. Er kwamen een Divina Commedia-woordenboek, een dito
concordantie, een Dante-encyclopedie. Dat er Nederlandse vertalingen van de Divina Commedia bestonden werd me pas na enkele
jaren duidelijk. Voorlopig ging ik driftig voort met mijn potloodaantekeningen. Het was een hels karwei dat enigszins verlicht werd
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toen ik bij De Slegte een Divina Commedia uitgave van Scartazzini/
Vandelli uit I9I4 op de kop tikte. Het boek kostte vijf gulden 'omdat er in geschreven was'. Wat heet: het boek is volgeschreven, van
de eerste tot de laatste pagina, met penaantekeningen in een fraai
en goed leesbaar handschrift. De eigenaresse was Cecile van der
Bijll, blijkbaar lerares Frans, want ze vermeldt graag Franse woorden (chemin bij camino, enzovoort), en blijkbaar protestant, want ze
verbetert trouw de 'katholieke' psalmnummers. Met Ceciles aantekeningen was ik de koning te rijk en kon ik jaren vooruit. Via haar
boek, maar vooral door enkele ansichtkaarten die ik in oude
Dante-boeken aantrof en die vanuit Italië geschreven zijn door de
ene weduwe aan de andere, ging ik me realiseren dat Dante lezen
een bezigheid is voor erudiete, oude dames. Indachtig ook Annie
M. G. Schmidts woorden: 'Ik heb een brief uit Hoogezand gehad
van tante, ze heeft het rustig en ze leest de hele dag. Ze leest
Voltaire en ze leest de hele Dante in 't Italiaans en elke avond
speelt ze Bach'. Ik was bien étonné en ben dat bij lezingen nog steeds,
tot mijn genoegen. Dante lezen vereist rust en vrouwelijke toewijding. Ik wist niet dat ik het in me had.
Dante's tekst moet klinken. Voorzichtig las ik wel eens hardop in
mijn eigen Italiaans en ik heb lang gezocht naar een langspeelplaat
met voordracht uit de Divina Commedia die in het bezit zou zijn van
de Nijmeegse universiteit, maar die onvindbaar bleef. Toen hoorde
ik de vertaling die Imme Dros gemaakt had van de Odyssee voorgelezen worden op de radio. Daaraan beleefde ik zoveel genoegen,
dat ik de KRO, waar ik een adviesfunctie had, voorstelde de Divina
Commedia voor te laten lezen op de radio. Het jaar 2000, wanneer
Dante's afdaling in de hel zeven eeuwen telt, leek een mooi aanknopingspunt. Mijn voorstellen, ik had er nog een hele rij, werden
met grote scepsis ontvangen. Er was, zo verzekerde men mij, geen
enkele Nederlandse vertaling geschikt om voorgelezen te worden.
Niet overtuigd lag ik 's avonds in mijn bed te lezen in de nieuwste
vertalingen en geleidelijk kwam ik ook zelf tot de conclusie dat die
niet goed voor te lezen zijn. Uit ergernis ben ik opgestaan en na
een halve nacht werken had ik zelf een vertaling gemaakt van het
eerste canto die volgens mij wél voor te lezen was. Die nacht, in
november 1994, werd het begin van mijn Dante-manie. Ik kan er
inmiddels beter mee omgaan, maar gedurende langere tijd heeft
het me meer tijd en energie gekost dan goed was voor mij en mijn
omgeving. Ik ben tenslotte geen oudere weduwe. Dante kan een
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mens slopen. Het is velen vóór mij gebeurd. Denk alleen maar aan
Botticelli, die aan zijn Dante-gekte zijn carrière opofferde.
Mijn vertaling heeft meer dan vier versies gekend, voordat ze,
althans in mijn ogen, ergens op ging lijken. Ik wilde een direct
sprekende vertaling die niet de overdreven verhevenheid heeft die
de meeste vertalingen kenmerkt. Een tragedie heeft een verheven
stijl, een komedie heeft een variabele stijl, afhankelijk van de situatie. Het zijn woorden van Dante zelf. In de mij bekende vertalingen wordt die opmerking niet serieus genomen. Soms is het grof,
als een duivel een scheet laat, of een dief een obsceen gebaar
maakt. Dergelijke figuren vervolgens aanspreken met 'u' of 'gij'
lijkt mij ridicuul. Soms gebruikt Dante platte woorden: een kont is
een kont. In Amsterdam en Oss roept men dan in koor: 'Stijlbreuk!' Naar mijn mening dient men dat van geval tot geval te
bekijken. Ik heb ongetwijfeld fouten gemaakt, maar ik weet dat ik
daar niet alleen in ben. Elke vertaling bevat fouten, de beste vaak
de grofste. De kwaliteit van mijn vertaling is de (voor)leesbaarheid
en ik ben tot elke verbetering bereid zolang die niet in het geding
komt. Want Dante's taal wordt gekenmerkt door directheid en
eenvoud, ook al is de inhoud soms moeilijk te begrijpen voor wie
de middeleeuwse filosofie en theologie niet kent. Dat mijn vertaling
leesbaar is, mag blijken uit het feit dat er inmiddels 4.000 exemplaren verkocht zijn en vele lezers mij hebben laten weten dat zij, na
eerdere vergeefse pogingen, via mijn vertaling voor het eerst in
Dante's hel zijn doorgedrongen. En daar ging het mij om.
De onnozelheid waarmee ik mijn vertaalwerk begonnen ben,
kan ik natuurlijk niet volhouden. Ik moet me inmiddels verantwoorden. Mijn vertaling heeft heel wat kritieken opgeleverd. De
meeste zijn positief, sommige lyrisch lovend, een enkele malicieus.
Ik heb er veel van geleerd, ook van de malicieuse. De esoterische
kritiek die hier en daar klinkt, lap ik aan mijn laars. Het zijn de
mensen die Dante tot hun bezit verklaard hebben en hun literaire
nadagen bijvoorbeeld slijten met het schrijven van eigen gedichten
in de marge van de komedie. Ze zouden hun talenten beter gebruiken door een nieuwe vertaling te maken, hoe poëtischer hoe liever,
maar waarschijnlijk kunnen ze de dienstbaarheid die daarvoor
nodig is, niet opbrengen. Ze willen zelf literatuur maken, desnoods
op de rug van de grote meester. Wie vertaalt is van die pretentie
ontslagen, althans volgens Ortego y Gasset naar wiens filosofie ik,
dat is me pas later gebleken, vertaald heb. Hij zegt in Miseria y
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splendor de la tradución: 'een vertaling [van een klassiek geschrift] is
geen fraai literair werk maar een vrij vervelend apparaat dat de
lezer verplaatst in de arme drommel [Dante] die [700] jaar geleden op zijn manier zijn best deed zich op het levensvlak staande te
houden'. Dat ik zijn filosofie gevolgd heb, blijkt temeer uit het uitvoerige voetnotenapparaat dat ik heb toegevoegd. Dante vereist
veel verklaring en toelichting die direct beschikbaar moeten zijn.
Mijn lezers zijn me er dankbaar voor, zo is me vele malen gebleken. En weer heb ik me zonder het te weten op Ortego y Gasset
gebaseerd: 'ik stel me een vertaling voor (... ) die geen literaire
zwier nastreeft, maar die heel duidelijk is, al zal die duidelijkheid
een overvloed aan voetnoten vereisen'.
Een criticus mag alles beweren en hij of zij kan dat ongestraft
doen. Sommigen, zo heb ik gemerkt, gebruiken een kritiek om te
laten zien wat ze zelf weten. En dat valt soms tegen. Ik blijf een
amateur, maar ik schrik niet weinig wanneer ik zie wat een deskundige zoal beweren kan. Een voorbeeld. In een kritiek in Trouw
werd mijn vertaling van dove si puote cià che si vuole met 'waar ze willen wat ze kunnen' geridiculiseerd. Er staat, zo houdt de criticus
ons voor, 'men wil het waar macht en wil één zijn'. Ik neem aan
dat hij deze kromme formulering niet als vertaling bedoelde.
Jammer, want ik had die graag van hem gehoord. Maar dit is nog
maar het begin. Hier wordt 'God' bedoeld, zo gaat de criticus
gewichtig verder, daarom is dat meervoud dat ik gebruikte om het
vervelende 'men' te vermijden zo belachelijk. God wordt met het
onpersoonlijke 'si' aangeduid om 'de naam God te vermijden, die
net zoals Christus en Maria nooit worden genoemd in het Inferno'
(letterlijk citaat!). Twee opmerkingen. Een blik in een concordantie
kan leren dat het woord 'Dio' vijfentwintig maal gebruikt wordt in
de hel! Meestal wordt de God van de christenen bedoeld. Bovendien wordt een soortgelijke formule gebruikt als het gaat om
Michaël (Hel VII, I I) en Maria (Paradijs XXXIII, 34-35). Het betreft
blijkbaar een macht die 'men' in de hemel heeft en die niet tot
God beperkt is.
Je wordt stil van dit soort deskundige beschouwingen. Of zou ik
inmiddels ook zelf een Dante-specialist zijn geworden? Toch maar
niet: ik ben een liefhebber. Na al die jaren moet ik vaststellen dat
ik schrijvers als Dante nodig heb om mijn geestelijk evenwicht te
bewaren in het hedendaagse universitaire bestel waar men punten
telt zoals een kruidenier de krenten weegt en waaruit levensbe23

schouwing en filosofie zijn weggefilterd zodat alleen de onversneden, zuivere wetenschap overblijft, die tenslotte alleen op haar
praktische toepassingswaarde beoordeeld wordt. Mag het iets meer
zijn? Iets van het goede, het schone en het ware? Ze zijn niet te
meten, ze zijn onmetelijk, zoals Dante beseft wanneer hij aankomt
boven in de hemel waar deze drie samenvallen:

Qyal è 'i geometra che tutto s'ajfige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond' egli indige,
tal era io a quella vista nuova:
veder voleva, come si convenne,
l'imago al cerchio, e come vi s' indova;
ma non eran da cià ie proprie penne;
se non che la mia menteJu percossa,
da un Julgore, in che sua voglia venne.
All'altaJantasia qui mancà possa;
ma già volgeva il mio disio e 'i velle,
si come ruota ch'igualmente è mossa,
i' amor che muove il sole e i' altre stelle.

Als de meetkundige die het betreurt
Dat hij de cirkel niet vermag te meten
En die vergeef.;; naar de principes speurt,

Al was mijn eigen vleugelkracht gering,
Een blikscmflits trof mijn begripsvermogen
En bracht mij van die dorst verzadiging.

Zo raakte ik toen van de wens bezeten
Meer van het beeld, zijn plaats in deze kring
En zijn versmelting met die vorm te weten.

l\lijn kracht tot Godsaanschouwing was vervlogen,
Maar als een wiel dat staag zijn kring beschrijft,
Zo werden nu mijn drang en wil bewogen
Door Liefde, die de zon en sterren drijft.
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De meelezer
Willem]ens

In het najaar van 1995 bezocht ik een vriend die kort voordien te
horen had gekregen dat hij niet lang meer te leven had. Ik gaf hem
de late Beethovenkwartetten, en hij zei dat hij dat erg op prijs stelde, nu hij geen tijd meer zou hebben voor de symfonieën van
Bruckner of voor Oorlog en vrede, maar er nog slechts plaats zou zijn
voor poëzie en kamermuziek.
Nu ik als meelezer van de nieuwe poëtische vertaling van
Dante's Divina Commedia eindelijk kan zeggen dat ik dat werk in zijn
geheel zo volledig mogelijk in mij heb opgenomen, moest ik daaraan denken. Mijn vriend doelde er onder andere op, dat van iedere nog gezonde geschoolde mens verwacht wordt, de litteraire
canon tot de zijne te maken.
Wat Dante betreft, was dat mij maar zeer ten dele gelukt. Ik was
begonnen in een Duitse vertaling van de Commedia, alras overgestapt op die van Pater Kops, las tussendoor Vita Nuova, maar kwam
in Dante's hoofdwerk nooit verder dan de veertig procent Italianen
die serieus aan het lezen ervan begonnen waren: wij hielden ermee
op na lrifèrno.
Met de aankoop, antiquarisch, van Frederica Bremers letterlijke
vertaling begon ik met nieuwe energie ook het Italiaans te lezen,
daarbij geholpen door 'inleidende verklaringen naar aantekeningen van Wilhelmina Kuenen', en door wat een eerdere bezitter
van mijn (driedelig) exemplaar in uiterst verfijnd potloodschrift had
bijgedragen. Maar ook nu weer bleef ik steken: ik kwam weliswaar
halverwege Purgatorio, maar haakte ontmoedigd af.
Studie of interesse-zomaar brachten mij tot wat ik graag doe:
lezen over iemands leven en werk. En zo vernam ik wat zo uiteenlopende grootheden als Ernst Robert Curtius (Europäische Literatur und
lateinisches Mittelalter) en Hélène Nolthenius (Duecento), T.S.Eliot en
Anton van Duinkerken over of naar aanleiding van Dante te zeggen hadden.
Mijn korte flirt met Italië combineerde ik met mijn liefde voor
de letterkunde van de (Nederlandse) Negentiende Eeuw: ik grasduinde in Ten Kate GJL.), Verwey en Boeken, wier Dante-ver-
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talingen ik, in de trant van Pieter Bas, 'op een Woensdagmiddag
welwillend [bekeek] en [wegwierp]'.
Ook de vertaling in proza van Frans van Dooren bracht mij
nooit zo ver, dat ik Paradiso bereikte.
Voorjaar 1998 droeg ik, tijdens een praa~e met Ike Cialona, op
de hoek van de Museumbrug en de Weteringschans, een gedicht
voor dat ik ooit voor de vriend uit de aanhef geschreven had. Daar
komt een regel in voor die verwijst naar Nel mezzo del cammin di nostra vita, en misschien kwam Ike daarom wel ter plaatse op het idee,
mij te vragen of ik Peter Verstegen en haar bij hun aanstaande
vertaling van de Commedia hinderlijk wilde volgen.
Er brak een hectischer tijd aan dan ik verwacht had: grammaticaal, prosodisch en stilistisch lag ik meer dan twee jaar op de loer
bij de vertaling van die vaak hilarische Jeroen Bosch-taferelen van
liefdeloze weerwraak (contrapasso) in lrifèmo; van dat tergend hopen
in Purgatorio; van die van de Summa Theologiae van Thomas van
Aquino doordesemde geloofswereld in Paradiso. (En ik schrok van
Beatrice's houding toen Dante haar uiteindelijk mocht ontmoeten.)
Ik liet mijn wikken en wegen van tijd tot tijd uitmonden in alternatieven, waarbij ik er altijd voor moest zorgen dat het rijmschema
niet als een kaartenhuis ineenstortte.
Ik drong er op aan dat geen beeld van Dante verloren zou gaan,
tot Peter Verstegens vertaal-adagium 'Zo letterlijk als mogelijk, zo
vrij als noodzakelijk' mij heel wat last van de schouders nam.
Ik schafte mij de edities van Sapegno, Dorothy Sayers en Pézard
(een 'Fundgrube') aan, markeerde mijn Dante-bibliotheekje met
een afbeelding van de prent die Peter Vos maakte bij Canto IV,
vers 127 van Purgatorio (Ed ei: 'Frate, l'andare in su che porta?;, maakte
jacht op het Dante-horloge van Swatch, tot ik op Heathrow te
horen kreeg dat het een 'collector's item' geworden was. En ik
werd gewaar dat zovelen in den lande groepjes hadden gevormd
ter bestudering van l'altissimo poeta; de weerkaatsing van de eretitel
die Dante in lriferno IV, vers 80 aan Vergilius gaf.
Maar vooral: ik volgde met spanning, die ontelbare malen, het
spel van de aangebrachte wijzigingen, waardoor ik mijn meelezerschap niet alleen ervoer als een grote eer, maar vooral als een buitengemeen genoegen.
Een ding zit mij nog steeds dwars: toen alles in kannen en kruiken
leek, ontdekte iemand die van een afstand de werkzaamheden
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gevolgd had, een foutieve verledentijdsvorm. Telkens als ik daaraan denk, zak ik - misvorming van de meelezer? - van schaamte
de grond in. En nog een geluk dat ik agnost ben: ik zou mij anders
in Irifèmo wanen. In de achtste kloof bijvoorbeeld; die der slechte
raadgevers.
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'Dante,' zegt ze
Gek deJong

I
Ondanks de overweldigende complexiteit van Dante's Goddelijke
komedie is het toch de eenvoud in het gedicht die me het eerste treft.
Ik houd van Dante om deze eenvoud - die de eenvoud is van een
kleine ommuurde stad vol ongeletterden, van een wereld die verdeeld was tussen keizer en paus, een wereld die de aardkloot zag
als het onbeweeglijk middelpunt van een onveranderlijk heelal, van
een leven dat meestal hard, wreed en zeer kortstondig was.
Ik vind die eenvoud om te beginnen in de taal van Dante. Ik
lees zijn epos in diverse vertalingen, maar wanneer een passage me
bijzonder bevalt, pak ik het origineel erbij en stort me in de cadans
en klank van de zevenhonderd jaar oude terzinen. Ik ben dus allesbehalve een kenner van het 'Italiaans' van Dante, maar het is een
taal die een eenvoudige indruk maakt en me net zo charmeert als
het klinkklare middelnederlands van Hadewijch's gedichten of het
lied dat begint met de woorden Egidius, waer bestu bleven? Het is een
prille en tegelijk volkomen gave taal. Dante schrijft en construeert
zijn gedicht zeer kunstvol, hij heeft soms een moedwillig-ingewikkelde manier van zeggen, hij is een wonder van geleerdheid, en
toch verdwijnt nooit de eenvoud uit zijn taal.
Eenvoud is ook kenmerkend voor het personage dat Dante van
zichzelf heeft gemaakt, en die eenvoud stelt hem in staat om op
zo'n hartveroverend persoonlijke en emotionele manier in zijn
gedicht aanwezig te zijn. Hij wordt rood van schaamte, hij slaat
zijn ogen bedremmeld neer, hij klampt zich vast aan zijn gids, hij
vaart woedend uit tegen zijn vaderstad die hem verbannen heeft,
hij huilt, hij geeft zichzelf meteen aan het begin van zijn werk een
plaats onder de allergrootste dichters, hij laat zich door Vergilius
dragen als een kind en hij valt gewoon maar flauw wanneer hij in
het aards paradijs zijn Beatrice terugziet. Van eenvoud getuigt ook
dat bij deze emoties nooit lang wordt stilgestaan. Ze worden vermeld, soms met een vergelijking verbeeld, en dat was dat. Van zijn
bewonderde voorbeelden in de klassieke oudheid heeft Dante zeker
ook de bondigheid overgenomen. Ik geniet van het haast bruuske
28

(en tegelijk besliste) waarmee hij aan het eind van het eerste canto
met één enkele regel zijn hele lange tocht laat beginnen: 'Toen
ging hij voor en ik trad in zijn schreden.'

II
In de poëzie van De goddelijke komedie zijn het van meet af aan de
vergelijkingen geweest die me het meest troffen. Om de een of
andere reden heb ik altijd gehouden van de zoals-zo-vergelijking,
die door de dichters van de klassieke oudheid en ook door Dante
zo veelvuldig wordt gebruikt, en hij kan me niet lang genoeg zijn nou ja, een regel of tien, zodat hij mooi breed wordt, zwelt, zich
welft, zijn hoogste punt bereikt en zich dan weer sierlijk neerbuigt
naar het al enige tijd verwachte, zeker komende en langgerekte:
zÓ ...

Door de zoals-zo-vergelijking gaan de meest uiteenlopende verschijnselen in de wereld op elkaar 'rijmen', door deze vergelijking
ontstaan de grote verbanden. De zoals-zo-vergelijking maakt de
wereld rond, en dat moest een man als Dante - door Montale
treffend a concentric poet genoemd - wel bevallen.
Dante gebruikt zijn vergelijkingen om beelden van het aardse
leven, het leven van alledag, binnen te brengen in de wel zeer
onaardse en onalledaagse contreien waar hij zich bevindt. Door de
emoties van het personage Dante - die schaamte, dat terugdeinzen, die tranen - én door de aardse en dus vertrouwde beelden
van de vergelijkingen probeert hij de lezer bij zijn verhaal te
betrekken door hem herkenning en houvast te bieden.
Interessant vind ik de vergelijkingen ook omdat ze me Dante
tonen als observator: ze tonen waar hij is geweest, wat hij heeft
gezien, waar hij op heeft gelet. Ze geven me, meer dan zijn verbeelding, meer dan zijn ideeën, een beeld van zijn wereld. In De
goddelijke komedie zijn de vergelijkingen vaak kleine, plotseling openklappende vensters op Dante's leven van alledag. Heel treffend is
dat bijvoorbeeld in de vergelijking die hij gebruikt aan het slot van
Hel, Canto XXXI (vert. C. Kops):
'Gelijk voor hem, die aan de scheve zijde
der Garisenda staat (wanneer de wolken
er tegen gaan) de toren schijnt te vallen,'
[... ]
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De Garisenda is een van de scheve torens in het centrum van
Bologna, en wie heden ten dage aan de scheve zijde ervan staat,
omhoog kijkt en wolken ziet overdrijven, heeft dezelfde gewaarwording die Dante ooit gehad moet hebben.

III
Het meest interessante gedeelte in de De goddelijke komedie is voor mij
de tweede helft van de Hel, waar Dante zich bevindt in de achtste
en negende helle kring, en de daarop volgende eerste canto's van
de Louteringsberg.
Het begint met de schitterend beschreven afdaling in die achtste
hellekring, de Malebolge, op de rug van het onwillige monster
Geryon. De wind giert langs Dante's gezicht en benen, terwijl het
monster in kringen daalt, en in de diepte hoort hij het dreunend
neerslaan van een waterval. Na de landing trekken ze door de
Malebolge, tien concentrische grachten zijn het, elk tientallen mijlen
in omtrek, en in elke gracht zien ze nieuw lijden, nieuwe kwellingen: hier worden zondaars door talrijke duivels met gaffels in
kokende pek gestampt, daar kruipen de vleiers door de stront; er
zijn lieden bij wie het hoofd achterstevoren op de romp staat,
zodat ze achteruit moeten lopen en hun tranen door hun bilspleet
zien gutsen, weer een ander draagt zijn hoofd in zijn hand, als een
lamp, hem opheffend bij het spreken. Odysseus treffen ze hier aan
(notabene omdat hij de list met het houten paard heeft bedacht),
en zijn relaas is een van de mooiste in het hele gedicht - hoe hij
vanaf Gibraltar naar het westen voer en in het zicht van de louteringsberg door een storm aan zijn einde kwam.
In de laatste kring vinden we een ijsvlakte, hoofden die eruit steken, en in het midden Lucifer: uit de hemel verstoten en in de aarde neergestorte engel, van hemelsmooi veranderd in aartslelijk.
Een reus is het met drie gezichten, vleugels die een ijzige wind veroorzaken, en drie muilen waarin hij verraders verscheurt. Merkwaardig is dat de lezer hier geneigd is medelijden te voelen met de
Satan, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Toch heeft Dante's
beschrijving deze uitwerking. Lucifer is uit de hemel verstoten en
staat vastgevroren in het ijs - het is of ook hij een straf ondergaat.
Merkwaardig is ook dat Dante niet met hem spreekt. Hij heeft
overal elders in de Hel gesproken met de heersers van deze plaats.
3°

Met de Satan wisselt hij geen woord, en deze merkt hem ook niet
op. Misschien heeft Dante het verhaal van de val van Lucifer willen ontwijken, want dat zou medelijden hebben opgewekt. Hij had
hem ook vervloekingen in de mond kunnen leggen, een lofrede op
het kwaad, maar zelfs dan zou hij, voor eeuwig gevangen in het ijs,
niets anders dan een gestrafte zijn geweest. Dante's wijsheid of die
van de traditie kan ik hier niet peilen.
Langs het harige lijf van Lucifer daalt Vergilius, met Dante op
zijn rug, naar het middelpunt van de aarde. Bij Lucifers heup
gekomen draait hij moeizaam r80 graden - dalen verkeert plotseling in klimmen - en bereikt hij via een rotsspleet de onderkant
van de ijslaag, een spelonk waarin Lucifers benen omhoog steken.
Langs de bedding van een rivier~e bereiken ze tenslotte het zuidelijk halfrond en de louteringsberg. Ze bevinden zich op het strand
van de oceaan. De zon komt op. Vergilius schept de dauw van het
gras en wast daarmee de tranen en het vuil van Dante's gezicht.
Hij bindt een bies om Dante's hoofd, teken van zijn nederigheid,
en kan aan de beklimming van de berg beginnen.
Op een onvergetelijke manier wordt zo de innerlijke ommekeer
die zich in Dante voltrekt gesymboliseerd: pas nadat hij in zichzelf
het kwaad heeft gezien, kan hij zich ervan losmaken. Dit inzicht
maakt hem bescheiden en berouwvol, en gaandeweg, na een moeizaam begin, voelt hij de liefde steeds meer aan zich trekken.
Met de overgang van Hel naar Louteringsberg creëert Dante het
grootste dramatische effect van zijn gedicht. Voor mij is niet de
visio dei, het einde van Dante's tocht, het hoogtepunt van De goddely'ke komedie, maar deze ommekeer.

IV
Tja, en daarna? De eerste kringen van de louteringsberg worden
nog vlot doorlopen: er is het nieuwe dat boeit, een volkomen andere atmosfeer. Maar na de eerste kringen, nadat het nieuwe vertrouwd is geworden, lijkt het plotseling een heel eind naar de hoogste hemelkringen. Naarmate Dante lichter wordt en gemakkelijker
voortgaat, valt het mij als lezer steeds zwaarder. Het filosofische
en theologische betoog heeft zijn intrede gedaan in het gedicht.
Dante dorst naar de kennis en wijsheid van Aristoteles, Thomas
van Aquino, kerkvaders en scholastici, hij wordt erdoor verlicht en
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stijgt met steeds groter begeerte naar de Oerbeweger op. Maar op
mij, arme lezer, heeft al dat onderricht een omgekeerde uitwerking: ik word zwaar en suf en lees steeds trager.
In de Louteringsberg is er nog een evenwicht tussen het dynamische van ontmoetingen met de schimmen van gestorvenen en het
statische van het betoog, en met de ontmoeting van Dante en
Beatrice in het vooruitzicht wordt de top van de berg gehaald.
Maar in het Paradijs verdwijnt dat evenwicht: het betoog overheerst, het gedicht wordt een filosofisch leerdicht. Beatrice - gepresenteerd als moederfiguur - geeft uiteenzettingen over de vrije wil,
erfzonde, verlossing, onsterfelijkheid van de ziel en herrijzenis van
het lichaam, Thomas van Aquino is vier canto's lang aanwezig,
apostelen ondervragen Dante over belangrijke leerstukken - en
alles baadt in steeds feller licht van de allegorie.
In 1929 toonde T.S. Eliot zich in zijn essay over Dante bewust
van de moeilijkheden die de lezer van Louteringsberg en Paradijs
wachten, van de afstand die daar ontstaat tussen de lezer en het
gedicht door de lange betogen en het cerebrale van de allegorie.
Hij probeerde die afstand te overbruggen en schreef het ontstaan
ervan toe aan het onvermogen van de lezer. The mqjoriry rifpoems one
outgrows and outlives, as one outgrows and outlives the mqjoriry rif human passions: Dante's is one rif those which one can on{y just hope to grow up to at the
end rif life· Oefl Dit klinkt mij, eerlijk gezegd, nogal pathetisch in de
oren en zelfs enigszins kwezelachtig. Ik vrees dat de afstand tot
Dante's theologie, hoe bezield die ook is, en zijn scholastieke subtiliteiten steeds groter zal worden en dat geen enkele lezer aan het
eind van zijn leven geroerd zal zijn door de passage waarin wordt
uitgelegd waarom jong gestorven kinderen een plaats krijgen niet
in de bovenste maar in de onderste helft van de hemelroos.

v
In de honderd canto's van De goddeliJke komedie wordt de naam van
de dichter slechts eenmaal uitgesproken. Hoeveel ontmoetingen
heeft hij al achter de rug als het gebeurt? Steeds heeft hij het weten
te vermijden dat hij zijn eigen naam in het gedicht moest noteren:
de schimmen die hem kennen, noemen hem niet bij zijn naam, en
als hij zich aan deze of gene moet voorstellen verzwijgt hij zijn
naam en noemt zich Florentijn of simpelweg één die nog niet
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gestorven is. Maar op de top van de louteringsberg, in het aards
paradijs, gebeurt het dan. Daar ziet hij Beatrice terug, zijn antica
fiamma, die hij tien jaar niet gezien heeft en wier aanblik opnieuw
het bloed in zijn aderen doet bonzen. Zij noemt hem, als enige, bij
ZIJn naam.
'Dante,' zegt ze.
Het is het eerste dat ze tegen hem zegt, bij een weerzien dat met
strenge woorden begint. Het effect is groot. Daar staat hij dan: zijn
eigen naam, zijn voornaam nog wel, in zijn gedicht. Dante overtreedt daarmee een literaire wet van zijn tijd en een paar regels
verderop komt hij dan ook met een verontschuldiging: hij beweert
dat zijn naam 'hier nu uit noodzaak staat opgetekend.' Maar welke
noodzaak was er voor hem om Beatrice zijn naam te laten uitspreken? Viel het ook hier niet gemakkelijk te vermijden? Het is duidelijk: hij kon de verleiding niet weerstaan. Terwijl hij schreef en het
beeld van zijn dode geliefde in zich opriep, en daarmee ook het
verlangen naar haar, wilde hij dat ze hem bij zijn naam zou noemen, hij wilde zijn naam horen uit haar mond.
Dit is de Dante die me aantrekt. De eenvoudige en zinnelijke
dichter, de tedere minnaar, een sterk en hoogmoedig karakter
waarin zich tenslotte ook de deemoed wist te nestelen.
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Onweer
Fred Bloemink
Bas en drums in de verte en
zóveel klarinetten van mijn
mede-merels, dat moet het
begin zijn van een duistere
dag, mijn boom wuift het
oosten tegemoet waar geflitst
wordt om een foto te maken
van Dante die de hel komt
uitleggen aan de vogels wier
vleugels verlamd raken in de
hitte, aan de zwarte kat van
de angst die niemand durft
te aaien, zo duivels lief is hij,
ik vraag je, Dante, om nadere
uitleg, om de regen die mijn
verenpak stukslaat, om de
hagel die mijn snavel breekt,
om licht dat mij elektrificeert,
laat het donderen nu,
kom met je hel.
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Andante
Paul Claes
Temidden van het levensboek
ging ik, een man noch jong noch oud,
naar mijn verborgen zin op zoek.
Vergilius rees uit het hout,
verdreef de dieren en verbrak
de stilte in mijn duister woud.
Zovelen waaiden van hun tak:
ik weende om het groot getal,
bladeren die de wind afbrak.
Mijn doel lag in een dieper dal:
daar wandelen de dichters rond
en murmelen bij avondval
over de glimlach van een mond
die als een nieuwe Galahad
geliefde aan beminde bond
in het gefluister van een blad.
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Jubeljaar
Jan Kuijper
Als een luchtspiegeling van gene zijde
verschijnt de wereld. Dan is het voorbij.
Kan ik buiten de tijd, hij buiten mij?
·en zo ja, kan ik dan nog steeds ten tijde
van Dante schrijven, die de tijd zag zij
aan zij met de eeuwigheid, om te vermijden
zich van een liefde te moeten bevrijden?
Het kan dus, waar of niet, ik ben zo vrij.
Is de tijd een illusie, dan weet ik
er nog wel een paar, zelf ben ik het ook.
Natuurlijk niet deze inkt, en niet de thee
die jij straks krijgt. Jij zegt misschien, ik slik
hem door, en als ik het theewater kook
dan kost dat tijd. Ik doe al niet meer mee.
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Vervloekte Alighieri
Liesbeth Lagemaat

Nee, er is geen Beatrice in de tuin. Ook niet
wanneer de bladeren, als zwaar verzilverde lepel~es,
zwaluwen: kleine, hoogmoedige duivels. Uitgeknipt
in dit azuur: een hoofse handschoen past mij niet.
En dan: ben ik die vrouw? Dat nooit. Er is geen
Beatrice. Angst en leegte vullen zich met
kringen ~ of een kind met eigen schaduw speelt.
Wij tekenen geen cirkels in het gras. Je bent
het spierweefsel, de tors van mijn verlangen.
Kapotgeschoten bunkers laat ik je zien en een
gestorven strand, ik weet het: je merg en je bloed
smaken zwart, er is geen Dame die, geweven uit
een visioen. Noem mij geen Schoonheid en geen
Godgelijke ~ wij zijn partijen. Het is oorlog.
Duinkerken, nu en hier. Of, zo je wilt: Dunkerque,
mon amour. Wij eten deze liefde: een pastiche.
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2
Maar misschien is het landschap geen gids, misschien
zijn haar wangen van zand of heeft de Normandische
modder haar strot al vervormd: zij zal niet schreeuwen.
Misschien is haar schedel enorm: een bokaal, soldaten
raakten eraan gewend in haar te sterven, de dood draagt
knevels, laarzen enzovoorts. Het is niet ver: bij helder
weer kan je het krijt zien aan de overkant. Boven de zee:
empyreum. Nog steeds word je blind in het licht en bang.
De adem Gods een kruitdamp, wat hier golft zijn de
helmen, versleten overjassen. De taal van het water
gebroken, grijs. Het is niet ver: bij helder weer krijsen
de wolken. Oog in oog sta je met het bloed van minuten,
de stilte is opnieuw geboren in je vlees, opnieuw
vermoord. Er is geen Beatrice, geen elixer, nooit.

3
Kreupelhout mompelt, zo'n bos waar de bard nog
verdwaalt, zich de keel schraapt, brons de adamsappel. Dan verandert de laurier in een nimf, en wie
weet vice versa. Een slang blijkt met armen en benen
begroeid. Hier is gehuisvest, maar ijzer puilt nu uit
de wand van de buik. Ook roest kan stromen, op den
duur. De kleur: jaspis. Geen glans. De laatste ommegang
vindt in zichzelf een einde. Beneden hebben duiven
langs de muur gescheten, ooit luisterde een bange
Windhund naar de Cerberus, Koralen und Passionen
kunnen bijten in een jongenshoofd, zo klinkt nu eenmaal
deze zee. Er is geen Beatrice, nooit. Geen exit. Het is
Contrapasso die zingt voor een dovemansoog.
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Twee gedichten
Hendrik Jan Bosman

Wie is van hout?
Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt
Dante, Divina Commedia
Patiënt leeft grotendeels in zijn illusie
Hij beeldt zich helse taferelen in
Noteer: psychose; angst voor straf en ruzie
Patiënt wijkt af in seksuele zin
Ziet naakte lijven, kermend, op de knieën
Schrijf op: sadist; obsessie met vriendin
Hij ziet zich in contact staan met genieën
En spreekt met dode dichters. Klare taal:
Patiënt lijdt zwaar aan grootheidsfantasieën
Hij droomt ook van zijn lief, niet abnormaal,
Maar zoekt haar in het hemelrijk. Conclusie:
Patiënt is potentieel suïcidaal
Dus blijft, voor eigen bestwil platgespoten,
Patiënt D. Alighieri op Gesloten
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Sestina: Een Groot Dichter
Wie hem niet kent is dommer dan een koe,
De nu al eeuwen zeer vermaarde Dante,
Zodat ik liever achterwege laat
Hem voor te stellen. Maar men moet ook denken
Aan lezers zonder kennis (en dus macht).
Daarom: hij is, ofliever: was, een dichter.
Een Italiaan was hij, zijn ziel stond dichter
Bij Rome's wolf dan bij de Friese koe,
En dus was de verbeelding aan de macht
In heel het nogal forse werk van Dante:
Een grillig soort van schrijven en van denken
Dat zich maar nauwelijks beschrijven laat.
Zijn bestseller bijvoorbeeld. Daarin laat
Hij zich geleiden door de grote dichter
Vergilius, maar wil er wel aan denken
Dat deze toen al dood was. Wat een koe,
Een kanjer van een fout! Maar nee hoor, Dante
Verklaart dit feit door Goddelijke Macht,
En ziet wat niemand ziet: Met man en macht
Probeert men te ontsnappen, maar te laat:
De zielen in de rauwe Hel van Dante
Bevolken haar opeengepakter, dichter
Dan sprieten gras de magen van een koe.
Aan hoop voor hen valt dan ook niet te denken.
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Toch moet hij u niet slechts aan Hel doen denken:
Ook hemelverzen heeft hij in zijn macht,
Hij schildert sferen, vredig als een koe
Die in de zon haar gras verteren laat.
Juist dit contrast typeert de man als dichter.
Een hemels duivelskunstenaar, die Dante!
Ik heb hiermee wel aangetoond dat Dante
U aan wat hij besloot kon laten denken.
Die eigenschap heeft elke grote dichter:
Als lezer bent u willoos in zijn macht.
Voor ik u in verwarring achterlaat
Vraag ik nu eerst uw aandacht voor een koe.
In wat houdt deze koe verband met Dante?
In niets. Toch laat ik u hen samen denken,
En zo misbruik ik ook mijn macht als dichter.

43

La Divina Commedia
Frits Criens
Voor Dante was het dichtwerk maar gewoon
'Commedia'; er kwam 'Divina' voor
Dankzij Boccaccio's later eerbetoon
Een zedenschets, tijdloze metafoor
Een visie op de wereld, groots en wijs
Is deze zoektocht van de dichter door
De hel, het vagevuur, het paradijs
Zijn gidsen: Beatrice, mild en schoon,
Gestreng Vergilius, van haren grijs
Een erudiet, die Criens, hoor ik u zeggen
Maar ik ontwijk uw idolate blik
Beschaamd moet ik uw huldeblijk weerleggen:
De kennis van hierboven plukte ik
Volledig uit deel I van Lodewick
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Gedicht
Paul van den Hout
De bard gedenken, dichtend? Blasfemie!
Integere Cialona en Verste gen Van d' één de ander slechts de evenknie
In de vertaalkunst - waren zicht terdege,
Natuurlijk, dit bewust. Dus, aanfolie
À deux ambitie parend - niets op tegen:
Creëren vergt ook vuur en energie Ontwierpen zij een eerstentijds verzwegen
Meerjarenplan: nu eens niet in aftands
Maar in moderner (nou ja, tale quale)
En metrisch, rijmend, lopend Nederlands
Dante oog- én oorstrelend te vertalen.
Inmiddels is het hun gelukt, althans,
M is wat u hier leest in kapitalen.
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De Dante-vertaalster droomt
Kees Jiskoot
Ik bel de hulplijn, honderdtwaalf.
'Met God,' klinkt aan de andere kant,
'wat is er, Ike, aan de hand?'
Ik zwijg, omdat niets rijmt op -aalf.
Ik bel opnieuw, nu één-één-twee,
(op -ee gaat rijmen goddelijk!).
'Met Satan hier, waar zit je mee?'
'Een rijmwoord graag, op -oddelijk.'
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Gedicht
Drs. P
Veel ongerief, vertwijfeling en pijn
Een bonte menigte - snob, gulzigaard
Sadist, benijder, luilak, vrek, bacchante ...
En ergens anders, eveneens vermaard
Een fraaie, echter minder drukbeklante
Accommodatie, goed verlicht en schoon
Men zal er engelachtig (volgens Dante)
Aan een stuk door maar juichen voor Gods troon
En onophoudelijk gelukkig zijn
Ook hier is dra de aardigheid eraf
Conclusie: als je doodgaat, krijg je straf
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Inferno
Jean Pierre Rawie
Ik droomde (nooit zal ik die nachtmerrie vergeten!),
Ik droomde dat ik ook ter helle was gegaan;
met eigen ogen moest ik alles gadeslaan
wat reeds door Dante hoog en breed is uitgemeten.
En neergezeten aan de oevers van de Lethe
trof ik de vale schimmen der poëten aan,
wier namen onder ons alleen nog voortbestaan
omdat er wat obscure straten naar hen heten.
Zij vroegen mij vanwaar ik hier kwam afgedaald,
maar toen ik sprak van Neêrlands letterkundig leven,
werd er een ijselijk geweeklaag aangeheven;
door allen werd dezelfde jammerklacht herhaald:
'Ach hadden wij maar in een andere taal geschreven,
dan zouden wij ook door Verstegen zijn vertaald!'
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Het hedendaagse Aardse Paradijs
Peter van den Tillaart
Haast niemand bakt nog eieren met spek.
We zweren, om vooral maar tijd te sparen,
bij magnetrons en diepvries-etenswaren.
Dit is het tijdperk van de snelle snack.
De maatschappij verloedert met de jaren:
wie Kunst waardeert, verklaren we voor gek
en aan vulgair vermaak is geen gebrek.
Dit is het tijdperk der cultuurbarbaren.
Klassieke schrijvers zijn niet meer in trek,
want al het werk van die geweldenaren
ligt pijnlijk afgeprijsd bij antiquaren.
Dit is het tijdperk van de paperback.
Kortom, we pruimen Dante zelfs niet meer,
maar pruimedanten daarentegen zeer.
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Drie danteske essays*
Jorge Luis Borges
(Vertaling Robert Lemm)

Eerste essay: Proloog
Stellen we ons, in een oosterse bibliotheek, een plaat voor die eeuwen geleden is geschilderd. Misschien is het een Arabische, en ze
zeggen dat daarop alle verhalen van de Duizend en één nacht staan
afgebeeld; misschien is het een Chinese, en we weten dat ze een
roman illustreert met honderden of duizenden personages. In de
wirwar van haar vormen is er een - een boom die een omgekeerde
kegel lijkt, wat roodbruine moskeëen op een ijzeren muur - die
onze aandacht trekt en vandaar gaan we naar de andere. De dag
loopt ten einde, het licht verglimt, en naarmate we de prent dieper

* Van de uit 1982 daterende Negen danteske essays vertaalde Robert Lemm het eerste, vijfde
en negende. Van de andere zes maakte hU' de volgende samenvatting: In zijn tweede essqy betoogt
Borges dat Dante's hel niet een 'verschrikkelijke plaats' is, maar een 'verschrikkelijke staat'. Sinds
de Romantiek stellen wij ons de hel voor als een soort griezelhuis, zonder dat er noodzakelijkerwus
een relatie is met degenen die hem betreden. De theologie noopte Dante de door hem bewonderde
dichters Vergilius, Homerus, Horatius en Ovidius in het voorgeborchte te plaatsen.
Het derde essay gaat over Ugolino van Pisa, die eeuwig knaagt aan de hersens van zijn beul,
de aartsbisschop Ruggieri, omdat hU' tijdens zijn aardse gevangenschap van ZU'n gestoroen kinderen
zou hebben gegeten. De kritiek herft zich eeuwenlang qJgevraagd rif Ugolino nu wel rif niet een
kannibaal geweest is. Borges stelt dat Dante op dit punt bewust dubbelzinnig is.
Het vierde essqy gaat over Odysseus, die wegens zijn hoogmoed tot de hel veroordeeld is: hij is
de oceaan opgevaren, voorbij de zogenaamde Zuilen van Hercules. Borges ziet in Odysseus' durf
een pendant van Dante's durf het schrijven van de Divina Commedia. Dante duifde bU' voorbeeld pausen in de hel te plaatsen, terwijl hij Siger van Brabant - een door 1homas van Aquino
tot ketter bestempelde filosoof, die met zijn 'cirkeltu'd' op Nietzsches 'Ewige Wiederkurifi' vooruitliep - in het paradijs plaatst.
In het zesde essay signaleert Borges een ji-appante gelijkenis tussen enige postmortale visioenen
van middeleeuwse monniken met sommige passages uit de Commedia.
In het zevende essqy laat hU' zien hoe Dante's metqforen die van alle andere dichters overtriffin.
Het achtste essay herft het fundamentele verschil tussen het westen en het oosten tot onderwerp:
in Dante's adelaar blijven alle heiligen als individuen herkenbaar; in de simurgh daarentegen, de
mysterieuze vogel die iets vergelukbaars symboliseert in het werk van Dante '.I tudgenoot, de
Perzische dichter Attar van Nisjapoer; verdwijnen degenen die hem zochten, toonbeeld van pantheiSme en nirwana.
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binnendringen, begrijpen we dat er niets op aarde is dat er niet op
staat. Wat is geweest, wat is en wat nog komt, de geschiedenis van
verleden en toekomst, de dingen die ik heb gehad en zal hebben,
dat alles wacht ons ergens in dat kalme labyrint...
Ik heb een magisch werk bedacht, een plaat die tevens een
microcosmos wil zijn: het gedicht van Dante is die alomvattende
plaat. Toch geloof ik dat, zo wij het met onschuld konden lezen
(maar dat geluk is ons verboden), het eerste wat ons zou opvallen
niet het alomvattende is, laat staan het verhevene of grootse. Veel
eerder, geloof ik, zou onze aandacht vallen op andere, minder
overrompelende en heel wat plezierigere eigenschappen; in eerste
instantie, wellicht, op datgene wat de Engelse Dante-kenners signaleren: de kleurrijke en gelukkige vinding van precieze karakteristieken.
Voor Dante volstaat het niet te zeggen dat bij omarming van
een mens en een slang de mens slang en de slang mens wordt; hij
vergelijkt die wederzijdse gedaanteverwisseling met vuur dat een
stuk papier vreet, voorafgegaan door een rossige rand waarin het
witte sterft en die nog niet zwart is (Hel, canto 25, vers 64). Het
volstaat hem niet te zeggen dat, in het duister van de zevende cirkel, de verdoemden hun ogen toeknijpen om hem aan te zien; hij
vergelijkt ze met mensen die elkaar aanzien onder een vage maan
of met de oude kleermaker die een draad door de naald haalt (Hel,
canto 15, vers Ig). Het volstaat hem niet te zeggen dat op de
bodem van het universum het water bevroren is; hij zegt erbij dat
het glas lijkt, geen water (Hel, canto 32, vers 24).
Aan dergelijke vergelijkingen dacht Macaulay toen hij, tegen
Cary, verklaarde dat het 'vaag verhevene' en de 'grandioze algemeenheden' van Milton hem minder deden dan de details van
Dante. Later veroordeelde Ruskin (Modem Painters, IV, 14) de mistigheid van Milton en sprak hij zijn waardering uit voor de scrupuleuze topografie waarmee Dante zijn helse plattegrond had opgezet. Het is iedereen bekend dat dichters werken met overdrijvingen: voor Petrarca, of voor Góngora, is het haar van elke vrouw
goudkleurig en elk water helder als kristal. Dat mechanische en
grove alfabet van symbolen ontkracht het strafTe van de woorden
en lijkt gebaseerd op het ongedifTerentieerde van de onvolmaakte
waarneming. Dante ontzegt zich die dwaling; in zijn boek staat
geen ongerechtvaardigd woord.
Het precieze dat ik zoëven heb aangestipt is geen retorische
52

truc; het bevestigt het rechtschapene, het volle, waarmee ieder
onderdeel van het dichtwerk is voorgesteld. Hetzelfde mag gezegd
van de psychologische finesses, zo bewonderenswaardig en desondanks zo bescheiden. Van zulke finesses hangt het werk als het
ware aan elkaar; ik zal er een paar noemen. De zielen die helwaarts gaan, huilen en slaan godslasterlijke taal uit; stappen ze de
boot van Charon in, dan slaat hun vrees om in begeerte en in
ondraaglijke spanning (Hel, canto 3, vers 124). Dante hoort van
Vergilius dat die de hemel nooit zal mogen betreden; meteen
noemt hij hem 'meester' en 'heer', misschien om te laten blijken
dat die bekentenis niets afdoet aan zijn genegenheid voor hem,
misschien omdat hij hem, nu hij hem verloren weet, nog meer
bemint (Hel, canto 4, vers 39). In de donkere orkaan van de tweede hellekring wil Dante weten hoe Paolo en Francesca op elkaar
verliefd werden. Zij vertelt dat ze van elkaar hielden zonder het te
beseffen, soli eravamo e sanza alcun sospetto,(l) en dat ze tijdens het lezen van een toevallig boek hun liefde ontdekten. Vergilius bestrijdt
de hovaardigen die pretendeerden met enkel hun verstand de
oneindige godheid te vatten; plotseling buigt hij het hoofd en
zwijgt, want een van die ongelukkigen is hijzelf (Louteringsberg,
canto 3, vers 34). Op het ruwe pad van de louteringsberg vraagt de
schim van de Mantuaan Sordello de schim van Vergilius naar
diens geboortestad; Vergilius zegt Mantua; Sordello onderbreekt
hem en omhelst hem (Louteringsberg, canto 6, vers 58). De hedendaagse roman moet het hebben van de opzichtige omslachtigheid
van mentale processen; Dante laat ze doorschemeren in een woord
of gebaar.
Paul Claudel heeft opgemerkt dat de taferelen die ons na onze
doodsstrijd wachten waarschijnlijk niet de negen hellekringen, de
terrassen van de louteringsberg of de hemelsferen zijn. Daarmee
zou Dante ongetwijfeld hebben ingestemd; hij ontwierp zijn topografie van de dood als een kunststukje, vereist door de scholastiek
en de vorm van zijn dichtwerk.
De Ptolemaeïsche astronomie en de christelijke theologie beschrijven het universum van Dante. De aarde is een onbeweeglijke
bol; in het midden van het (door mensen bewoonde) noordelijk
halfrond bevindt zich de berg Zion; op negentig graden van de
berg, in oostelijke richting, sterft een rivier, de Ganges; op negentig
graden van de berg, in oostelijke richting, ontspringt een rivier, de
Ebro. Het zuidelijk halfrond bestaat uit water, niet uit land, en is
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voor de mens verboden; in het midden bevindt zich een antipodische berg van Zion, de louteringsberg. De twee rivieren en de twee
bergen, op gelijke afstand van de evenaar, markeren de bol met
een kruis.
Onder de berg Zion, maar veel wijder, opent zich tot aan het
middelpunt van de aarde een trechter, de hel, verdeeld in telkens
kleinere cirkels, die zijn als de treden van een amfitheater. Het zijn
er negen, en hun topografie is een en al gruwel en puin; de eerste
vijf cirkels vormen de bovenhel en de vier laatsten de benedenhel,
die een stad is met rode minaretten, omringd door ijzeren muren.
Daarbinnen bevinden zich graven, putten, ravijnen, moerassen en
zwampen; in de punt van de trechter huist Lucifer, 'de worm die
de wereld doorknaagt'. Een spleet die de wateren van de Lethe in
de rots hebben geopend verbindt de diepte van de hel met het fundament van de louteringsberg.
Die berg bevindt zich op een eiland en heeft een poort. In zijn
flanken bevinden zich, trapsgewijs, de terrassen waarop men boet
voor de zeven hoofdzonden. De Hof van Eden bloeit op de top.
Rond de aarde wentelen negen concentrische sferen; de eerste
zeven zijn de planetaire hemelen (de hemelen van de Maan,
Mercurius, Venus, de Zon, Mars, Jupiter en Saturnus); de achtste
is de hemel van de Vaste Sterren; en de negende is de Kristallijnen
Hemel, ook wel het Primum Mobile genaamd. Daaromheen ligt
het empyreum, waar zich de Roos der rechtvaardigen opent,
onmetelijk, rond een punt dat God voorstelt.
Ziedaar, in grote lijnen, het wereldbeeld van Dante, ondergeschikt, zoals de lezer heeft gemerkt, aan het gezag van de I, de 3 en
de cirkel. De demiurg, of kunstenaar, in de Timaeus, een boek dat
Dante noemt (in zijn Convivio, III, 5, en in het Paradijs, canto 4,
vers 49), vond dat de volmaaktste beweging de wenteling is, en het
volmaaktste lichaam de bol; dit dogma, dat Plato's demiurg met
Xenophanes en Parmenides gemeen heeft, dicteert de geografie
van de drie werelden waarin Dante zijn weg is gegaan.
De negen rondwentelende hemelen en het zuidelijk, uit water
bestaande halfrond, met een berg in het midden, corresponderen
overduidelijk met een verouderde kosmologie; sommigen vinden
dat dit bijvoeglijke naamwoord evenzeer van toepassing is op de
bovennatuurlijke economie van het gedicht. De negen cirkels van
de hel (redeneren ze) zijn niet minder achterhaald en onverdedigbaar dan de negen hemelen van Ptolemaeus, en het vagevuur is
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even onwerkelijk als de berg waarop Dante het situeert. Tegen dat
bezwaar zijn verscheidene overwegingen in te brengen: de eerste
luidt, dat het niet Dante's bedoeling was de ware of waarschijnlijke
topografie van de andere wereld vast te leggen. Dat heeft hij zelf
verklaard: in zijn beroemde, in het Latijn gestelde brief aan Cangrande schreef hij dat het onderwerp van zijn Commedia, letterlijk,
de staat was waarin na hun dood de zielen verkeren, en allegorisch, de mens voor zover hij conform zijn verdiensten of tekortkomingen Gods straffen of beloningen mag verwachten.
Jacopo di Dante, zoon van de dichter, werkte dat idee uit. In het
voorwoord bij zijn commentaar lezen we dat de Commedia onder
drie allegorische kleuren de drie zijnswijzen van de mensheid wil
laten zien en dat in het eerste deel de auteur de ondeugd behandelt, die hij de hel noemt. In het tweede, de overgang van de
ondeugd naar de deugd, spreekt hij van de loutering en in het derde, de staat van de volmaakte zaligheid, spreekt hij van het paradijs, 'om de hoogte te tonen van de verdiensten en de genade, die
de mens allebei van node heeft om het opperste goed gewaar te
worden'.
Zo vatten ook andere oude commentatoren het op, bijvoorbeeld
Jacopo della Lana, die zegt: 'Omdat hij in het mensenleven drie
staten aannam, ofwel het leven van de ondeugdzamen, het leven
van de boetelingen en het leven van de goeden, heeft de dichter
zijn boek in drieën verdeeld, te weten, de Hel, de Louteringsberg
en het Paradijs.'
Een andere geloofwaardige getuigenis is die van Francesco da
Buti, die de Commedia aan het eind van de veertiende eeuw van
kanttekeningen voorzag. Hij maakt de woorden van Dante's brief
tot de zijne: 'Het onderwerp van dit gedicht omvat letterlijk
gesproken de staat van de zielen na de scheiding van hun lichaam
en moreel gesproken de beloningen of de straffen die de mens uit
vrije wil naar zich toehaalt.'
Veel ernstiger dan de aantijging 'verouderd' is de beschuldiging
van wreedheid. Nietzsche heeft, in zijn Góïzen-Dämmerung (1888),
die mening vormgegeven in het roekeloze epigram dat Dante
typeert als 'de hyena die verzen op graven schrijft'. De typering is,
zoals we zien, minder vernuftig dan nadrukkelijk; ze ontleent haar
faam, haar buitensporige faam, aan de omstandigheid meedogenloos en gewelddadig een algemeen oordeel te formuleren. Opsporing van de reden van dat oordeel is de beste manier om het te
weerleggen.
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Er is een andere reden, van technische aard, voor de hardheid
en de wreedheid waarvan Dante beschuldigd is. De pantheïstische
opvatting van een God die tevens het heelal is, van een God die elk
van zijn afzonderlijke schepselen en de lotsbestemming van die
schepselen is, is mogelijk een ketterij en een dwaling, als wij die op
de werkelijkheid toepassen, maar onbekritiseerbaar indien toegepast op de dichter en op zijn werk. De dichter is ieder afzonderlijk
van de mensen van zijn fictieve wereld, iedere ademtocht, ieder
detail. Een van zijn taken, en niet de gemakkelijkste, is die alomtegenwoordigheid te verhullen of te ontveinzen. Het probleem is buitengewoon lastig in het geval van Dante, die door de strekking van
zijn werk verplicht was om glorie of verdoemenis toe te wijzen,
zonder dat de lezers mochten merken dat hijzelf de Gerechtigheid
was die deze uitspraken deed. Om dat doel te bereiken, voerde hij
zichzelf op als personage in zijn Commedia, en zorgde hij ervoor dat
zijn oordeel niet, of maar enkele malen ~ in het geval van Filippo
Argenti, of in dat van Judas ~ samenviel met de goddelijke besluiten.

Vijfde essay: De barmhartige beul
Dante (iedereen weet dat) zet Francesca in de hel en luistert met
oneindig mededogen naar het verhaal van haar schuld. Hoe die
inconsequentie te verzachten, hoe haar te billijken? Ik zie vier
mogelijke veronderstellingen.
De eerste is technisch. Na de algemene vorm van zijn boek te
hebben bepaald, dacht hij dat het in een ijdele catalogus van
eigennamen of in een topografische beschrijving zou kunnen ontaarden, als het niet opgeluisterd zou worden met de bekentenissen
van de verloren zielen. Die gedachte bracht hem ertoe in elk van
de hellekringen een interessante en niet al te onbekende zondaar te
plaatsen. (Lamartine voelde zich overdonderd door al die personages en noemde de Commedia een gazetteflorentine.) Uiteraard dienden
de bekentenissen aangrijpend te zijn; dat kon zonder risico, aangezien de auteur, door de vertellers in de hel op te sluiten, vrij bleef
van iedere verdenking van medeplichtigheid. Deze veronderstelling (het idee van een poëtische wereld opgelegd aan een dorre
theologische roman is beargumenteerd door Croce) lijkt de waarschijnlijkste, maar heeft iets benepens, iets lelijks, en past niet echt
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in ons beeld van Dante. Bovendien kunnen de interpretaties van
een oneindig werk als de Commedia niet zo simpel zijn.
De tweede stelt, volgens de leer van Jung, literaire bedenksels
gelijk aan onirische bedenkels. Dante, die nu onze droom is, heeft
de straf van Francesca gedroomd en zijn medelijden gedroomd.
Schopenhauer merkt op dat hetgeen wij in dromen horen en zien,
verwondering kan wekken, ofschoon het zijn wortel, in laatste
instantie, in onszelf heeft. Dante kon, op die manier, medelijden
voelen met het door hem gedroomde of bedachte. Je zou ook kunnen zeggen dat Francesca louter een projectie van de dichter is,
zoals, overigens, Dante dat zelf is, in zijn hoedanigheid van hellereiziger. Ik vermoed, evenwel, dat die veronderstelling onjuist is,
want één ding is boeken en dromen een gemeenschappelijke oorsprong toedichten en iets anders is in boeken het onsamenhangende en het losse van dromen gedogen.
De derde is, zoals de eerste, van technische aard. Dante moest,
in de loop van zijn Commedia, vooruitlopen op de onnaspeurlijke
verordeningen van God. Zonder ander licht dan zijn feilbare geest
begon hij naar de uitspraken van het Laatste Oordeel te gissen. Hij
veroordeelde, tenminste in een literair verdichtsel, paus Celestinus V, maar redde Siger van Brabant, die zich voor de astrologische stelling van de Eeuwige Terugkeer inzette.
Om zijn handelwijze te verhelen definieerde hij God, in de Hel,
aan de hand van diens rechtvaardigheid (Giustizia mosse il mio alto
jàttore('2)), en reserveerde hij voor zichzelf de eigenschappen van
begrip en mededogen. Hij liet Francesca verloren gaan en betuigde zijn medeleven met haar. Benedetto Croce verklaart: 'Als theoloog, als gelovige, veroordeelt Dante de zondaars; maar voor zijn
gevoel onthoudt hij zich van zowel veroordeling als vrijspraak.' (La
poesia di Dante, 78.)
De vierde veronderstelling is minder duidelijk. Die vereist, om te
worden begrepen, een inleidende discussie. Laten we twee premissen bekijken: a) moordenaars verdienen de doodstraf; b) Rodion
Raskolnikov verdient de doodstraf. Dat de premissen niet synoniem zijn, is buiten kijf. Dat komt, paradoxalerwijs, niet doordat
de moordenaars concreet zijn en Raskolnikov abstract of denkbeeldig is, maar door het omgekeerde. Het begrip moordenaars wijst
op louter generalisatie; Raskolnikov is, voor wie zijn verhaal heeft
gelezen, een concreet mens. In werkelijkheid zijn er, strikt genomen, geen moordenaars; er zijn individuen die door de grofheid
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der talen zijn opgesloten in die onbepaalde groep. (Zo luidt, in
laatste instantie, de nominalistische stelling van Roscelin en van
Willem van Ockham.) Met andere woorden, wie de roman van
Dostojevski heeft gelezen is, in zekere zin, Raskolnikov geweest en
weet dat zijn 'misdaad' niet vrij is, want een onontkoombaar netwerk van omstandigheden bestemde hem ertoe en legde hem die
op. De man die heeft gedood, is geen moordenaar; de man die
heeft gestolen, is geen dief; de man die heeft gelogen, is geen
bedrieger; dat weten (liever gezegd, voelen) de veroordeelden; vandaar dat er geen straf is zonder onrecht. De juridische fictie de
moordenaar mag zeker de doodstraf verdienen, niet de ongelukkige
die heeft gemoord, daartoe gedreven door zijn voorgeschiedenis en
wellicht - 0 Marquis de Laplace! - door de geschiedenis van de
wereld. Madame de Staël heeft die redeneringen samengevat in
een beroemde uitspraak: Tout comprendre c'est tout pardonner.
Dante bezingt de schuld van Francesca met zo'n fijngevoelig
mededogen dat wij die als onvermijdelijk voelen. Dat moet ook de
dichter hebben gevoeld, in weerwil van de theoloog die in de
Louteringsberg (canto 16, vers 70) stelde dat, indien onze handelingen afhingen van de invloed der sterren, onze vrije wil zou zijn
opgeheven, en dat het dan onrechtvaardig zou zijn het goede te
belonen en het kwade te straffen.
Dante begrijpt maar vergeeft niet; dat is de onoplosbare paradox. Ik voor mij houd het erop dat hij haar oploste aan gene zijde
van de logica. Hij voelde (maar begreep niet) dat de ,llandelingen
van de mens door het noodlot bepaald zijn, en dat ook zijn eeuwige lot, de gelukzaligheid of het verderf, door het noodlot bepaald
zijn. Ook de spinozisten en de stoïcijnen loochenden de vrije wil,
ook de spinozisten en de stoïcijnen vaardigden zedelijke wetten uit.
We zouden nog Calvijn kunnen memoreren, wiens decretum Dei
absolutum sommigen voorbeschikt tot de hel en anderen tot de
hemel. Ik lees in de inleidende rede bij de Koran van Sale dat een
van de islamitische sekten die mening bepleit.
De vierde veronderstelling lost, zoals men ziet, het probleem
niet op. Ze stelt het alleen maar, op krachtige wijze. De andere
veronderstellingen waren logisch; deze, die dat niet is, lijkt mij de
ware.
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Negende essay: De laatste glimlach van Beatrice
Het is mijn bedoeling de droevigste verzen te becommentariëren
die de literatuur heeft voortgebracht. Ze staan in canto 31 van het
Paradiso en, hoe beroemd ze ook zijn, het lijkt of niemand het verdriet dat ze bevatten gevoeld heeft, of niemand ze grondig beluisterd heeft. Wel is het waar dat hun treurige inhoud minder het
werk aangaat dan de auteur van het werk, minder Dante de hoofdfiguur dan Dante de redacteur of schepper.
De situatie is als volgt: op de top van de louteringsberg raakt
Dante Vergilius kwijt. Geleid door Beatrice, wier schoonheid toeneemt bij elke nieuwe hemel die ze betreden, gaat hij van sfeer tot
sfeer, totdat hij bij de sfeer komt die de andere omgeeft, ofwel het
Primum Mobile. Aan zijn voeten bevinden zich de Vaste Sterren,
en boven hem is het empyreum, dat geen stoffelijke, maar een
oneindige hemel is, bestaande uit licht. Zij stijgen op naar het
empyreum; in dat oneindige gebied is (net zoals op de doeken van
de Prerafaëlieten) het verre niet minder helder dan wat heel dichtbij is. Dante ziet een hoge rivier van licht, hij ziet zwermen engelen, hij ziet de veelvoudige paradijselijke Roos die, als amfitheater
geordend, de zielen van de rechtvaardigen bevat. Plotseling merkt
hij dat Beatrice hem verlaten heeft. Hij ziet haar in de hoogte, op
een van de rijen zetels van de Roos. Als een man die vanuit de
diepte van de zee zijn ogen omhoogslaat, naar de streek van de
donder, zo vereert en smeekt hij haar. Hij dankt haar voor haar
weldadige mededogen en hij beveelt haar zijn ziel aan. Dan zegt
de tekst:

Cosi orai; e quella, si lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tomà all'etemaJontana. (3)
Hoe het voorafgaande uit te leggen? De pleitbezorgers van de allegorie zeggen: De rede (Vergilius) is een middel om tot het geloof te
komen; het geloof (Beatrice), een middel om tot de godheid te
komen; beide vervallen, zodra het doel bereikt is. De lezer heeft al
in de gaten dat die uitleg even afstandelijk als koel is; aan dat armzalige schema zijn die verzen nooit ontsproten.
De commentaren die ik heb geraadpleegd zien in de glimlach
van Beatrice hoogstens een symbool van instemming. 'Laatste blik,

59

laatste lach, maar belofte ingelost,' noteert Francesco Torraca. 'Zij
glimlacht om Dante te kennen te geven dat zijn bede is verhoord;
zij kijkt hem aan om hem nog eens haar liefde te laten blijken,'
bevestigt Luigi Pietrobono. Die zienswijze (die ook die van Casini
is) lijkt me zeer terecht, maar duidelijk is dat die de scène nauwelijks raakt.
Ozanam (Dante et la philosophie catholique, r895) denkt dat de apotheose van Beatrice het oerthema van de Commedia was. Guido
Vitali vraagt zich af of Dante, bij het scheppen van zijn paradijs,
niet vooral een rijk voor zijn dame wilde stichten. Een beroemde
passage van de Vita nuova ('Ik hoop over haar te zeggen wat over
geen enkele vrouw nog is gezegd') maakt die gissing gerechtvaardigd en aannemelijk. Ik zou verder gaan. Ik vermoed dat Dante
het mooiste boek dat de literatuur heeft voortgebracht, geschapen
heeft om er een paar ontmoetingen in te verweven met de voor
altijd verdwenen Beatrice. Liever gezegd, hellekringen en het vagevuur en de negen hemelsferen en Francesca en de Griffioen en
Bertrand de Bom zijn bijzaken; een glimlach en een stem, die hij
verloren weet, zijn waar het om gaat. In het begin van de Vita nuova staat dat hij ooit in een brief zestig vrouwennamen heeft opgesomd om daartussen, stille~es, die van Beatrice te schuiven. Ik
denk dat hij in de Commedia dat melancholieke spel herhaald heeft.
Dat een ongelukkige zich gelukkig waant, heeft niets bijzonders;
wij doen dat, iedere dag, allemaal. Dante deed dat ook; maar iets
schenkt ons, steeds weer, een glimp van het verschrikkelijke dat die
gelukkige verdichtsels verhullen. In een gedicht van Chesterton
staat de uitdrukking nightmares rif delight, nachtmerries van verrukking; dat oxymoron definieert min of meer de hierboven aangehaalde terzine uit het Paradiso. Maar in Chestertons zin valt de
nadruk op het woord delight, en in Dante's terzine op nightmare.
Laten we de scène nog eens bekijken. Dante bevindt zich, met
Beatrice aan zijn zijde, in het empyreum. Boven hen koepelt het
onmetelijke gewelf van de Roos der rechtvaardigen. De Roos is ver
weg, maar de vormen die haar bevolken zijn glashelder. Die tegenstrijdigheid, hoewel gerechtvaardigd door de dichter (Paradijs, canto 30, vers lI8), is wellicht de eerste aanwijzing van een innerlijke
gespletenheid. Beatrice is plotseling niet meer bij hem. Een grijsaard heeft haar plaats ingenomen (credea veder Beatrice, e vidi un sene)(4)
Dante weet ternauwernood te vragen waar Beatrice is. Ov'è elia? (5)
vraagt hij. De grijsaard wijst naar een van de rijen, heel hoog in de
60

Roos. Daar, in een aureool van licht, troont Beatrice, Beatrice wier
blik hem van een ondraaglijke zaligheid vervulde, Beatrice die
altijd in het rood gekleed ging, Beatrice aan wie hij zoveel had
gedacht dat hij verbaasd reageerde op een paar pelgrims die hij op
een ochtend in Florence zag en die nog nooit van haar gehoord
hadden, Beatrice die eens een groet van hem niet beantwoordde,
Beatrice die op haar vierentwintigste was gestorven, Beatrice di
Folco Portinari, die trouwde met Bardi. Dante kan haar zien, in de
hoogte; het klare uitspansel is niet verder van de diepste diepte van
de zee dan zij van hem. Dante bidt tot haar als tot God, maar ook
als tot een begeerde vrouw:

o donna in cui la mia speran;::a vige,
e che sqffristi per la mia salute
in irifemo lasciar le tue vestige... (6)
Op dat moment kijkt Beatrice hem even aan en glimlacht, om
daarop haar blik weer te wenden naar de eeuwige bron van licht.
Francesco De Sanctis (Storia delta letteratura italiana, VII) vat deze
passage als volgt op: 'Als Beatrice weggaat, uit Dante geen klacht:
al het aardse vuil is in hem verbrand en vernietigd.' Dat is waar,
als wij afgaan op de bedoeling van de dichter, maar onjuist, als wij
afgaan op het gevoel.
Laat ons een onomstotelijk feit, een enkel allernederigst feit voor
ogen houden: de scène is door Dante bedacht. Voor ons is ze heel
werkelijk; voor hem is ze dat minder. (De werkelijkheid, voor hem,
was dat eerst het leven en daarna de dood hem Beatrice hadden
ontnomen). Voor altijd verlaten door Beatrice, alleen en wellicht
vernederd, bedacht hij die scène om in zijn fantasie bij haar te zijn.
Ongelukkig. voor hem, gelukkig voor de eeuwen die hem zullen
lezen, misvormde het besef dat de ontmoeting verzonnen was het
visioen. Vandaar de gruwelijke omstandigheden, des te helser,
uiteraard, omdat de scène in het empyreum speelt: de verdwijning
van Beatrice, de grijsaard die haar plaats inneemt, haar plotselinge
opstijgen in de Roos, het vluchtige van haar glimlach en haar blik,
het voorgoed afwenden van haar gezicht.
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Noten:
(l) Wij waren samen zonder iets te vrezen.
(Hel, canto 5, vers 129)
(2) Mijn maker schiep mij uit gerechtigheid.
(Hel, canto 3, vers 4)
(3) Zo klonk mijn bede, en mijn verre zon
Keek mij glimlachend aan, en daarna rezen
Haar blikken naar de tijdeloze Bron.
(Paradijs, canto 31, vs. 91-93)
(4) Ik zocht mijn leidsvrouw, maar mijn ogen zagen
Een oude grijsaard ... (Paradijs, canto 31, vs. 58-59)
(5) Waar is zij? (Paradijs, canto 31, vers 64)
(6) 0 vrouwe op wie ik mijn hoop baseer,
Je kwam om mij te redden van het kwade
Vanuit de hemel naar de limbus neer.
(Paradijs, canto 31, vs. 79-81)
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Drie troubadours in de Komedie
Rob Brouwer
Veel wezenlijke kenmerken van Dante's Komedie wijzen erop dat
het enorme werk voortgekomen is uit een onwaarschijnlijk souverein en voorziend plan waardoor de dichter zich van meet af aan
heeft laten leiden. In thematiek, inhoud, opbouwen artistieke
vorm komt dat keer op keer imposant tot uitdrukking. Een frappant voorbeeld daarvan levert de manier waarop Dante in de
Komedie een plaats heeft ingeruimd voor een aantal dichters die in
het Zuid-Franse Occitaans, de Langue d'Oc, z.g. troubadourspoëzie hadden geschreven, gedichten van merendeels, maar lang niet
uitsluitend, amoureuze aard. Over het thema 'poëzie' laat Dante
zich in de Komedie geregeld uit in een groot aantal regelrecht poëticale passages. Talrijk zijn ook de toespelingen op dichterlijke voorbeelden waardoor hij zich heeft laten inspireren tot navolging en
wedijver. Zoveel mogelijk integreert hij die beschouwingen in het
verhaal van de Komedie over de reis door het hiernamaals. Dat doet
hij in het bijzonder door dichtersontmoetingen te ensceneren of in
gesprekken de herinnering aan dichters te laten oproepen. Deze
integratie is heel bijzonder in het geval van de drie Occitaanse

dichters waartoe ik mij zal beperken. De dichter verdeelt hen
namelijk over de drie domeinen waardoor de reis hem, als het
personage D., heeft gevoerd. Respectievelijk in lrifemo 28, Purgatorio
26 en Paradiso 9 wordt de reiziger, en de lezer, geconfronteerd met
de schimmen van de gerenommeerde troubadours Bertran(d) de
Bom, Arnaut Daniel en Fou(l)quet de Marseille.
In mijn bijdrage zal ik twee dingen doen. Ik zal de vraag beantwoorden welke betekenis de Provençaalse (Occitaanse) poëzie heeft
gehad voor de opkomst van het volgare illustre, de literaire volkstaal
in Italië, en wat Dante daar zelf over dacht. Vervolgens zal ik
parafraserender- en citerenderwijs een beeld geven van de manier
waarop Dante de drie dichters in de drie cantiche van de Komedie
laat figureren. Op de specifieke aard en kenmerken van de Occitaanse poëzie en de daarin gevestigde poëtische traditie zal daarna
worden ingegaan door Corry Hogetoorn.
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I
1. Het zal bekend zijn dat de Italiaanse volkstaal, het volgare, zich
betrekkelijk laat, maar in een uitzonderlijk hoog tempo tot een literair medium heeft ontwikkeld. Het Latijn behield in Italië zijn
monopolie-positie opmerkelijk lang, veel langer dan bijvoorbeeld
in Frankrijk. Het eerste (administratieve) document van enige
omvang waarin het Italiaans zich op schrift meldt, dateert uit het
eind van de IIe eeuw. Er was een Zonnelied (Cantio delle creature), bij
monde van Franciscus van Assisi (1I82-1226), voor nodig om het te
doen ontluiken; want dat lied pleegt men als de eerste 'literaire'
tekst van enig postuur in het Italiaans te beschouwen. In dat verband is meteen al opmerkelijk en veelzeggend dat Franciscus zijn
naam aan een verblijf in Frankrijk dankte, dat een van zijn vroegste biografen weet te melden dat hij, wanneer hij goed gehumeurd
was, 'Franse liedjes' placht te zingen, dat hij later zijn gezellen bedacht met namen die aan Arthurs Tafelronde waren ontleend, en,
vooral, dat zijn minderbroeders gekscherend wel als ioculatores
Domini (minstrelen/jongleurs/ speellieden des Heren) werden aangeduid. Aanwijzingen te over dus voor de Franse inslag die heerste
in het milieu waarin de Italiaanse letteren hun aanvang namen.

2. Op de Noord-Franse compilatoren en bewerkers van Arthurstof en de Zuid-Franse (Occitaanse/Provençaalse) 'minstrelen'
doelt ook Dante zelf in zijn in het Latijn geschreven literatuurtheoretische verhandeling De Vulgari Eloquentia (1304). In boek I,
hoofdstuk ro, heeft hij het daar over de twee andere takken, naast
het Italiaans, waarin zich het 'Romaans' heeft gesplitst. Op deze
taalfamilie doelt hij als hij spreekt van ons tripharium idioma dat hij de termen stammen van hem - in respectievelijk oil-, oc- en si-talen
onderscheidt. (De drie woorden staan alle voor ja', Latijn sic.) Uit
de omschrijvingen die hij toevoegt blijkt dat hij zich ervan bewust
is dat in de lyrische volks talige poëzie de Provençaalse dichters weliswaar niet de allereersten, maar toch wel de pioniers waren
geweest. Degene die hij noemt, Peire d'Alverne (circa IISO-II80),
en de vele anderen die hij aanduidt als antiquiores doctores in een perjèctiori dulciorique loquela, lagen op de Italiaanse dichters bijna drie
generaties voor. Onder die Italianen noemt hij, behalve Gino da
Pistoia (1270-1336) alleen 'diens vriend', waarmee hij op zichzelf
doelt. Dat is weliswaar enigszins overdreven, want alleen al uit het
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traktaat zelf blijkt dat Dante het werk van meer Italiaanse collegadichters kende, maar het maakt wel duidelijk dat Dante de
Italiaanse poëzie als een prille, zij het veelbelovende loot aan de
Romaanse stam beschouwde. Daarbij vond hij het bijzonder lastig
dát Italiaanse dialect te omschrijven dat zich bij uitstek voor het
literaire medium van 'het' Italiaans kon uitgeven.
3. Dit alles is volledig in overeenstemming met wat bekend is over
de rol die de Occitaanse poëzie gespeeld heeft in de ontwikkeling
van de Italiaanse. Er zijn drie fasen te onderscheiden. Nadat rond
1200 het 'Italiaans' door Provençaalse dichters nog wel eens voor
een komisch effect was ingezet, zag de Italiaanse dichter Sordello door Dante in Purgatorio 6 en 7 aandoenlijk geportretteerd - zich
rond 1250 gedwongen om zijn dichterlijk talent in de Provençaalse
dictio van het trobar dus en het trobar ric aan de dag te leggen. En hij
was onder de erkende troubadours bepaald niet de enige Italiaan.
Ten tweede vormde het cultureel bloeiende, en intercultureel bijzonder geprononceerde hof van de op Sicilië residerende Staufenkeizer Frederik II tussen 1220 en 1250 een vruchtbaar milieu voor
de verwerking van Provençaalse invloeden. Aan de poëzie die aan
diens magna curia, o.a. door Frederik zelf, voor het eerst in een
Italiaans dialect werd geschreven, droeg de Provençaalse traditie
beslissend bij; veel meer dan in het stedelijke noorden van Italië
leken de omstandigheden op Sicilië op die in Zuid-Frankrijk. De
amoureuze thematiek kreeg daarbij exclusievere belangstelling dan
in de bakermat van het genre, al was het alleen maar omdat voor
andere stof in Frederiks entourage het Latijn nog dienst deed.
Tevens braken de dichtende Siciliaanse hofbeambten - onder wie
de uitvinder van het sonnet, Jacopo da Lentini, en de door Dante
in lrifèmo 13 in het woud van de zelfmoordenaars ondergebrachte
Pier della Vigna - met de Provençaalse gewoonte om in de manuscripten van hun gedichten ook muzikale notaties op te nemen.
Intussen ontwikkelden zich in de Noord-Italiaanse steden van
Toscane en de Romagna omstandigheden waardoor de receptie
van de Siciliaanse poëzie, die op het eiland na Frederiks dood niet
lang meer floreerde, de belangrijkste instigatie kon gaan vormen
voor de productie van eigen poëzie. In deze derde fase begonnen
ook anthologieën van Siciliaanse gedichten te circuleren, waarin
Sicilianismen met enige willekeur werden getoscaniseerd, maar die
praktisch de enige bron vormen voor onze kennis van die poëzie.
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Dante beschouwde de nog resterende sporen van het Siciliaans als
barbarismen, maar hij wist ook dat ze het gemak van de nieuwe
dichters dienden wanneer om technische redenen bijvoorbeeld het
Siciliaanse vui en core hun beter uitkwam dan voi of cuore. Dat had
ook een een specifiek dichterlijke flavour van bepaalde Sicilianiserende woorden of wendingen tot gevolg. Ook drongen, meer dan
op Sicilië het geval was geweest, in de Noord-Italiaanse poëzie
Provençalismen door als merkteken van literaire lineage. Als
Cavalcanti en verscheidene anderen zich met Dante tot de stilnovisti
groeperen is dat misschien nog meer dan door een expliciet dichterlijk programma, ingegeven door het voorbeeld van Frederiks
kring op Sicilië. In De Vulgari Eloquentia blijkt Dante, als de Ghibellijns (= keizerlijk) gezinde 'Witte' Welf die hij was, zo'n keizerlijke
hof-entourage dan ook te beschouwen als het ideale milieu waarin
zich de ware poëzie thuis voelt en kan ontwikkelen. Het taalmedium dat hij er bij uitstek geëigend voor vond bedacht hij dan ook
niet voor niets met de term sermo curialis of aulicus - dus hoqfs in de
min of meer letterlijke betekenis van het woord.
II

Gezien deze ontwikkelingen, en Dante's besef daarvan, behoeft het
niet te verbazen dat hij in de Komedie een zo royale plaats heeft
ingeruimd voor de Provençaalse voorgangers en peetvaders van de
prille Italiaanse literatuur. Ik zal in het kort proberen weer te
geven hoe hij ~at doet.
1. In Inferno 28 komen de relZlgers Dante en Vergilius de Provençaalse dichter Bertran(d) de Bom tegen. Men bevindt zich dan in
de ge sector van de Malebolge, het domein van het kwaardaardige
bedrog, en wel in de 'buidel' van tweespalt en schisma. Bertrand
(II40-1215) had tot de derde generatie van de troubadours behoord
en was een goed voorbeeld van het soort Occitaanse dichters die
hun literaire activiteiten combineerden met politieke activiteiten en
bemoeienissen. In zijn geval had dat ook betekend dat hij als dichter een voorkeur had voor martiale onderwerpen en personages.
Dat engagement heeft hem ook zijn plaats in deze Malebolge-ring
bezorgd. Een van zijn bekendste planhs (= klachten) gold de dood
(in II83) van de Engelse Prince Henry, een oudere broer van
Richard Leeuwenhart en evenals deze de zoon van de Engelse
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koning Hendrik Il, die een deel van zijn regeringstijd aan zijn hof
in Frankrijk resideerde. Gesteund door zijn moeder Eléonore was
Henry in 'tweespalt' geraakt met zijn vader, en ook Bertrand, zelf
Heer van Hautefort, had hem daarin als een soort kwade genius
terzijde gestaan. Dante presenteert hem in een gruwelijke gedaante, en wel met zijn qJgehouwen hoqfd als een lantaren in zijn hand. Hij
maakt(e) van en voor zichzelf een lamp/ dus één uit twee en twee uit één (r.121125). Onderaan de brug gearriveerd van waaraf D. en V. hem
waarnemen, htifl; hij zijn arm met hoqfd en al omhoog en beklaagt met
een bijbels pathos zijn lot. De tweespalt die hij zaaide tussen 'n vader en
zijn zoon wordt door de dichter ook met een bijbels voorbeeld vergeleken. Tenslotte toont hij zich bewust van het spiegelende vergeldingsaspect van zijn straf, het zogenaamde contrapasso, in zijn laatste regel: ik pas aldus gestrqft bij wie ik was. Zijn bemoeienis met
'tweespalt' wordt gestraft doordat zijn hoofd van zijn romp is 'gespleten'. De Engelse Komedie-vertaler Marc Musa weet hierbij iets
interessants te melden. In een Vida dat, zoals vaker gebeurde, aan
een manuscript met Bertrands gedichten was aangehangen, wordt
verteld dat de Engelse koning hem, na hem gevangen genomen te
hebben, had gevraagd waar zijn verstand was gebleven. Waarop
Bertrand geantwoord zou hebben: dat ben ik kwijt sinds de dood
van de jonge koning (Prince Henry). Dat kan Dante op het idee
gebracht hebben hem letterlijk zijn hoofd te laten 'verliezen'.
Overigens was Bertrand aan het eind van zijn leven bij de orde
van de Cisterciënsers ingetreden, wat echter blijkbaar niet tot het
soort tijdige berouw had geleid dat, in de conceptie van Dante,
anderen het verblijf in de hel bespaard en een wachttijd op de louteringsberg vergund had. Dante had grote waardering voor Bertrand als dichter; dat blijkt uit De Vulgari Eloquentia. Die waardering
kàn zelfs een spoor in het canto hebben achtergelaten, en wel aan
het begin daarvan. In de al genoemde Planh had Bertrand alle leed
en lijden verzameld om het vervolgens in het niet te laten vallen bij
het verdriet om de dood van 'de jonge koning'. Dat kan Dante
geïnspireerd hebben tot de opening van canto 28. Hij trekt daar
namelijk wel twintig regels uit voor de opsomming van verschrikkingen en treurnis, onder meer uit een ver verleden, die het geheel
zouden afleggen tegen al die smeerboel hier, in buidel negen!

2. Purgatorio 26, II5-148 levert de enscenering voor een ontmoeting
met de tweede troubadour: Arnaul Daniel (rond II8o-12IO). Deze
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was goed bevriend geweest met Bertrand, met wie hij onder meer
in de entourage van het Aquitaanse hof van de Engelse koning
Richard Leeuwenhart vertoefde. Zijn specialiteit was het trobar clus
~ waarover meer in de bijdrage van Corry Hogetoorn. Dante situeert hem op het zevende terras van de louteringsberg, waar lussuria
(wellust, passie, ook 'onnatuurlijke') wordt uitgeboet. Een van de
aanleidingen om hem in die kring te laten verblijven kan de aard
van zijn tamelijk exclusief aan de amor gewijde poëzie zijn geweest.
De ontmoeting met hem vindt plaats in een context van literaire
rangorde en dichtercomplimentering, waarvan de Komedie diverse
voorbeelden bevat. In dit geval wordt dat geïnitieerd door de op
hetzelfde terras verblijvende Guido Guinizelli, de eerste, door
Dante in De Vulgari Eloquentia als maxim us Guido aangeduide moderne
Italiaanse dichter. Hij is tegenover D. en V. buitengewoon complimenteus over de in zijn gezelschap verkerende Arnaut, die hij kwalificeert als degene die maar liefst alwie (in het Frans of Provençaals) van liifde dichtte rifproza schreif overtrof. Wanneer D. toenadering zoekt tot deze hooggeprezen troubadour en naar diens naam
vraagt, reageert deze daarop met acht versregels die Dante hem in
zijn eigen taal (het Occitaans) en stijl van dichten laat uitspreken ~
een unicum in de Komedie. Arnaut weet zich daarin op weg naar
het hemelse rijk van gindse vrede en vraagt om de voorspraak van D.
die er in elk geval eerder zal arriveren dan hijzelf. In mijn vertaling, die in zekere mate en voorzover mogelijk binnen een terzinenstructuur, geënt is op enige eigenaardigheden van rijm en
metrum van het Provençaalse genre van de sestina, luidt Arnauts
tekst (r. I40-I47) als volgt:

Ik hoor u dat zo hoqfs vragen
dus kan noch wil ik u mijn naam verhelen.
'k Ben Arnaut die in tranen zingend voortschrijdt
nu 'k aan mijn dwaasheid denk van lang geleden,
maar vóór mij zie ik de hoop dagen.
Ik wens dat u mb' in de kracht doet delen
die op de trap u naar de hoogste sport leidt:
gedenk op tijd mijn strijd in gindse vrede!
De regels zijn niet overgeleverd als onderdeel van Arnauts werk
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voorzover dat bekend is, en zijn naar de vorm ook zeker geen sestina. Ook over Dante's versie van het Occitaans is mogelijk het laatste woord nog niet gezegd. Een aardig détail betreffende de vertaaltraditie van de Komedie is dat Stefan George in zijn prachtige
Duitse vertaling van een deel van dit canto (uit 1909/1912) Arnauts
woorden door zijn vriend Albert Verwey in het Nederlands liet
vertalen en in zijn tekst opnam. Overigens heeft Dante zich in zijn
Rime zelf ook aan enige sestina's gewaagd, maar dan in zijn eigen
taal. Een voorbeeld uit die verzameling is gedicht Cl. Een vertaling
daarvan, door Robert de Does, treft de lezer in deze aflevering van
De Tweede Ronde (blz. 196) aan.
3. De hoogste rang in de hiërarchie van zijn Komedie kende Dante
toe aan troubadour Fouquet/ Folquet de Marseille (1160-1231), en wel in
canto 9 van Paradiso. Daar krijgt hij een verblijf in de derde hemel,
die van Venus, toegewezen. Dante typeert hem als een bliJ wezen,
dat als een robijn door de zon wordt getrqffen (r. 67-69) en laat hem zichzelf als Folco voorstellen. Voor zijn eigenlijke identificatie dient echter een gecompliceerde perifrase van zijn afkomst uit Marseille van de lezer wordt daardoor tamelijk veel gevergd. Zijn verblijf in
de Venushemel zal onder andere teruggaan op zijn reputatie als
lichtzinnige en buitengewoon ondernemende minnaar, ook van
gekroonde dames. Tegen zijn hartstocht van toentertijd moest, aldus zijn tekst, zelfs die van Dido (voor Aeneas) het afleggen, en hij
vervolgt:

Maar hier heift men geen sPY·t meer, nee men glimlacht,
niet om de zonde, want die heugt niet meer,
maar om Voorziendheids kracht die 't zo bestierde.
Hier schouwt men wat het scheppingswerk zo siert
en dat 't Gods liifde was die 't Goed beoogde
waardoor des hemels kringloop 't aardse stuurt.
Deze regels (ro3-ro8) houden ook een aanwijzing in voor de reddende inkeer die hem nog bij zijn leven werd gegund. Zijn intreden in de Cisterciënserorde heeft voor hem, in tegenstelling tot het
geval van Bertrand, kennelijk de toegang gewaarborgd tot een
domein van liefde, de hemel van Venus, dat als een voor eeuwig
gelouterde zaligheid kan worden beschouwd; een wel weer zeer

69

frappant staal~e van Gods ondoorgrondelijke beschikking. Het
mocht daarbij blijkbaar niet hinderen dat Folco na dat intreden in
een kloosterorde, als bisschop van Toulouse met grote overgave
had deelgenomen aan de vervolging van de Albigenzische ketters.
Dat is, wat Dante betreft, iets opvallender dan men misschien zou
denken; want de dichter was niet altijd evenzeer geneigd om de
kerkelijke verkettering van andersdenkendheid met poëtische middelen nog eens over te doen of zonder meer voor zijn rekening te
nemen. Maar het belangrijkste is misschien dat Dante de grote pioniers in de eloquentia vulgaris nu eenmaal van presentie in alle drie
de domeinen van zijn hiernamaals wilde verzekeren. Dat kan hem
van eventuele kieskeurigheid hebben weerhouden, zoals het hem
er ook toe bracht om Bertrand dan maar aan zijn hellestraffen uit
te leveren.

7°

Louteringsberg en Paradijs*
TS. Eliot
(Vertaling Peter Verstegen)
Als het gaat om de kunst of kunde van het verzen schrijven, dan
leert ons de 'Hel' dat de grootste poëzie kan worden geschreven
met het spaarzaamste woordgebruik en de grootst mogelijke soberheid in het hanteren van beeld, metafoor, verbale schoonheid of
stilistische verfijning. Wanneer ik stel dat we van Dante meer kunnen leren over het schrijven van poëzie dan van welke Engelse
dichter ook, bedoel ik zeker niet dat Dante's manier de enig juiste
is, of dat Dante om die reden groter is dan Shakespeare of ongeacht
welke andere Engelse dichter. Anders gezegd, ik bedoel dat Dante
minder schade kan aanrichten bij iemand die probeert te leren hoe
hij verzen moet schrijven dan Shakespeare. De meeste Engelse
dichters zijn onnavolgbaar op een manier waarop Dante dat niet is.
Als je probeert Shakespeare te imiteren, krijg je ongetwijfeld een
reeks onnatuurlijke, geforceerde en gewelddadige contorsies van de
taal. De taal van elke grote Engelse dichter is zijn eigen taal; de
taal van Dante is de vervolmaking van een gemeenschappelijke
taal. In zeker opzicht is ze alledaagser dan die van Dryden of
Pope. Als je Dante navolgt zonder talent, ben je in het ergste geval
alledaags en vlak; als je Shakespeare of Pope navolgt zonder talent,
maak je jezelf totaal belachelijk.
Maar als je dit althans hebt geleerd van de 'Hel' zijn er nog
andere dingen te leren van de twee andere delen van het dichtwerk. De 'Louteringsberg' leert je dat een directe filosofische uitspraak grote poëzie kan opleveren, het 'Paradijs' dat steeds ijlere
en verder van ons afstaande staten van zaligheid de grondstof kunnen
vormen voor grote poëzie. En gaandeweg zullen we erkennen dat
Shakespeare's begrip van het menselijk leven rijker en gevarieerder
is dan dat van Dante, maar dat Dante weet had van diepere
niveaus van ontaarding en hogere niveaus van exaltatie. En we
bereiken een hoger niveau van wijsheid als we tot ons door laten
dringen dat dit duidt op de gelijkwaardigheid van beiden .
.. In I929 publiceerde T.s. Eliot zijn lange esscry in drie delen, genaamd Dante. Hier is alleen
het middenstuk vertaald; het eerste deel gaat over de Hel, het laatste over Vita nuova.
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Wat het begrijpen betreft, horen de 'Louteringsberg' en het
'Paradijs' bij elkaar. Het is blijkbaar makkelijker om verdoemenis
als poëtisch materiaal te aanvaarden dan loutering of zaligheid; er
komt minder aan te pas dat vreemd is aan het moderne bewustzijn. Ik blijf van mening dat de volle betekenis van de 'Hel' pas aan
de dag treedt als men genoeg begrip en gevoel heeft voor de volgende twee delen, maar toch heeft de 'Hel' in en op zichzelf
genoeg betekenis voor de eerste paar lezingen. Ik geloof eigenlijk
dat de 'Louteringsberg' het moeilijkste van de drie delen is.Je kunt
dit deel niet op zichzelf savoureren zoals de 'Hel', en ook niet puur
en alleen als vervolg op de 'Hel'; het is nodig dat je ook het
'Paradijs' op waarde schat, en dat houdt in dat het bij eerste lezing
zware kost is en ogenschijnlijk niet loont. Pas als we het 'Paradijs'
ten einde hebben gelezen en de 'Hel' herlezen, begint de 'Louteringsberg' zijn schoonheid prijs te geven. Verdoemenis en zelfs
zaligheid zijn opwindender dan loutering.
Bij wijze van compensatie bevat de 'Louteringsberg' enkele episoden die om zo te zeggen meer dan andere een 'opknapper' zijn
(als tegenhanger van 'afknapper') na het lezen van de 'Hel'. We
hoeven ons niet eerst te oriënteren in de nieuwe astronomie van de
Louteringsberg. We moeten om te beginnen stilstaan bij de schimmen van Casella en de gesneuvelde Manfred, en vooral die van
Buonconte en La Pia, wier zielen pas op het laatste moment
behoed werden voor de Hel.
<Jo foi di Montifèltro, io son Bonconte;

Giovanna 0 altri non ha di me cura;
per eh 'io vo tra costor con bassa fionte. '
E io a lui: 'Qy,alfirza 0 qual ventura
ti travio siiuor di Campaldino,
che non si seppe mai tua sepultura?'
'Oh!' rispuos'elli, 'a piè del Casentino
traversa un'acqua c'ha nome l'Archiano,
che sovra l'Ermo nasce in Apennino.
Dove il vocabol suo diventa vano,
arriva' io firato ne la go la,
foggendo a piede e sanguinando il piano.
Qy,ivi perdei la vista e la parola
nel nome di Mariafini', e quivi
caddi, e rimase la mia came sola. '
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('Ik ben Buonconte die door menig manl En zelfs door mijn
Giovanna is vergeten,! Zodat ik slechts gebogen lopen kan.' I INu
vroeg ik hem: 'Welk lot, u toegemeten,! Bracht u ver van het
Campaldijns geweld,! Zodat men nooit uw grafstee heeft geweten?' I I 'Onder de Casentino,' zei hij, 'sneltl De Archiano voort,
die zelf voorbij del Abdij aan het gebergte daar ontwelt.! I Ter
plaatse waar hij van zijn naam moet scheiden,! Was ik gevlucht,
zwaar aan mijn hals verwond,! Zodat mijn bloed zich overal verspreidde.! I Daar viel ik buiten zinnen op de grond;! Daar ben ik,
ver van allen, doodgebleven;! De naam Maria klonk nog uit mijn
mond.')
Als Buonconte zijn verhaal heeft beëindigd, zegt de derde geest:

'Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
e riposato de la lunga via, '
seguità 'l terzo spirito al secondo,
'ricorditi di me, che son la Pia:
Siena mi.fi, diifécemi Maremma:
salsi colui che 'nnanellata pria
disposando m'avea con la sua gemma. '
('Ach, keert u later naar de wereld weer I En bent u de vermoeienis
vergeten,' / Zo sprak een ander nu, de derde keer,! / 'Denk dan
aan mij, die Pia ben geheten,! Uit Siena; de Maremma werd mijn
dood.! Dat heeft dezelfde man op zijn geweten/ / Die mij ten
huwelijk zijn ring aanbood. ')
De volgende episode die de lezer imponeert als hij de 'Hel' net
gelezen heeft, is de ontmoeting met de dichter Sordello (Canto 6),
de ziel die aldus wordt geïntroduceerd:

altera e disdegnosa
e nel mover de li occhi onesta e tarda!
(Ik zag uw trots, - nooit zocht u te behagen -lUw blik die waardigheid aan kalmte paart!)
e 'l dolce duca incominciava
'Mantua ... ' e l'ombra, tutta in sé romita,
surse ver' lui del loco ove pria stava,
dicendo: '0 Mantoano, io son Sordello
de la tua terra!' e l'un l'altro abbracciava.
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('Mantua .. .' zei mijn meester enkel maar:/ De schim heeft zich
onmiddellijk verheven.! / Hij zei: 'Ik ben Sordello. Is het waar/
Dat Mantua de wieg was van ons beiden?' / Meteen daarop omhelsden zij elkaar.)
De ontmoeting met Sordello a guisa di leon quando si posa, 'gelijk
een leeuw in rust' is even aandoenlijk als die met de dichter Statius
in Canto 21. Als Statius zijn meester Vergilius herkent, bukt hij
zich om diens voeten te omklemmen, maar Vergilius antwoordt de verloren ziel tot de geredde:

ma elli disse: 'Frate,
non far, ché tu se' ombra e ombra vedi.'
Ed ei surgendo: 'Or puoi la quantitate
comprender de l'amor ch'a te mi scalda,
quand'io dismento nostra vanitate,
tratlando l'ombre come cosa salda. '
(... Die liet hem weten:/'Niet doen! Wij zijn maar schimmen, allebei.' / / 'Aan dit gebaar kunt u mijn liefde meten/ Voor u,' zei hij,
terwijl hij zich bezon.! 'Ik was onze onstoflijkheid vergeten/ / En
meende dat ik u omarmen kon.')
De laatste 'episode' die eventueel te vergelijken is met de 'Hel' is
de ontmoeting met Dante's voorgangers, Guido Guinizzelli en
Amaut Daniel (Canto 26). In dit canto worden de wellustigen
gezuiverd in de vlammen; toch zien we duidelijk hoezeer de vlammen van het vagevuur verschillen van die van de hel. In de hel
vloeit de kwelling voort uit de geaardheid van de verdoemden zelf,
geeft ze uiting aan hun wezen; ze kronkelen door de pijniging van
hun voor immer geperverteerde natuur. Op de louteringsberg
wordt de pijniging van het vuur willens en wetens aanvaard door
de boeteling. Als Dante deze zielen in het louterende vuur met
Vergilius benadert, drommen ze op hem toe:

poi verso me, quanto poteanfarsi,
certi si firo, sempre con riguardo
di non uscir dove non .losser arsi.
(Een groepje waagde zich wat naderbij,! Maar zonder uit de vlammenzee te treden.)
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De zielen op de louteringsberg lijden omdat ze willen lijden, om
gelouterd te worden. En bedenk dat ze actiever en pijnlijker lijden
- omdat ze zielen zijn die zich voorbereiden op zaligheid - dan
Vergilius lijdt in het eeuwig voorgeborchte. In hun lijden is hoop,
in de onzintuiglijkheid van Vergilius is hopeloosheid, dat is het verschil. Het canto besluit met de sublieme verzen van Arnaut Daniel
in zijn Provençaalse taal:

'Jeu sui Arnaut, que plor e vau eantan;
eonsiros vei la passada fllor,
e vei jausen lo joi qu 'esper, denan.
Ara vos pree, per aquella valor
que vos guida al som de l'esealina,
sovenha vos a temps de ma dolor!'
Poi s'aseose nelfoeo ehe li qffina.
(Ik heet Arnaut. Al gaande moet ik klagen/ En zingen, want ik kijk
terug met spijt/ En heb vol hoop de blik omhoog geslagen.! / Ik
bid u bij de macht die u geleidt/ En u de weg naar boven doet vervolgen:/ Herinner u mijn leed te rechter tijd!' / / Toen werd hij
door het vagevuur verzwolgen.)
Dit zijn de hoogtepunten waaraan de lezer die is ingewijd in de
'Hel' zich in het begin moet vastklampen, totdat hij komt bij de
oever van de Lethe, bij Matelda en de eerste glimp van Beatrice.
In de laatste canto's ('29 - 33) zijn we al in de wereld van het
'Paradijs' .
Maar tussen die episodes door gaat het verhaal over het bestijgen van de berg; het is vol ontmoetingen, visioenen en filosofische
exposé's, allemaal van belang, en allemaal moeilijk voor de ongeoefende lezer die het veel minder opwindend vindt dan de constante fantasmagorie van de hel. De allegorie in de 'Hel' was
gemakkelijk te verteren of te negeren, omdat we zogezegd houvast
hadden aan de concrete kant ervan, de verbeeldingen die vaste
vorm aannamen; maar als we omhoog gaan van de hel naar de
hemel is het steeds nodiger dat we greep krijgen op het hele verloop van idee tot beeld.
Hier moet ik even uitweiden, alvorens ik een bij uitstek filosofische passage uit de 'Louteringsberg' onder de loep neem, over de
aard van het Geloof. Ik wil alleen een paar eigen voorlopige conclusies aanduiden, die van invloed kunnen zijn op het lezen van de
'Louteringsberg' .
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Wat Dante dankt aan St. Thomas Aquinas wordt licht overdreven, net als wat hij dankt aan Vergilius (veel minder); want men
moet niet vergeten dat Dante ook gebruik maakte van andere grote filosofen uit de middeleeuwen. Overigens is de vraag hoeveel
Dante ontleend heeft aan Aquinas en hoeveel aan anderen reeds
voldoende beantwoord en niet van belang voor dit essay. Maar de
vraag waarin Dante geloofde is altijd van belang. Het zou er niet
toe doen als de wereld verdeeld was tussen degenen die in staat
zijn om poëzie te nemen voor wat zij is en degenen die er niet
tegen kunnen; in dat geval zou het niet nodig zijn om er met de
eerste groep over te praten, en erover praten met de tweede groep
zou zinloos zijn. Maar de meesten van ons zitten er tussenin en
zijn geneigd de zaken door elkaar te halen: dat is de rechtvaardiging voor het schrijven van boeken over boeken, de hoop om duidelijkheid te scheppen.
Ik bedoel dat je je niet kunt permitteren om Dante's filosofische
en theologische opvattingen te negeren of de passages over te slaan
waarin zij het duidelijkst onder woorden worden gebracht, maar
dat anderszins niet van je wordt verlangd dat je er zelf in gelooft.
Het is onjuist om te denken dat er gedeelten zijn in de Goddelijke
komedie die alleen van belang zijn voor katholieken of medievisten.
Want er is een verschil (en ik leg hier nauwelijks de nadruk op) tussen filosofische overtuiging en poëtische instemming. Ik denk haast dat
er een groot verschil is tussen een filosofische en een wetenschappelijke overtuiging, maar dat verschil begint nu pas zichtbaar te
worden en het was zeker niet van toepassing op de dertiende eeuw.
Bij het lezen van Dante betreedt men de wereld van het dertiendeeeuwse katholicisme: dat is niet de wereld van het hedendaagse
katholicisme, zoals de wereld van zijn fYsica niet de wereld is van
de moderne fysica. Er wordt niet van je verlangd dat je gelooft wat
Dante heeft geloofd, want geloof je er wel in, dan brengt dat je
geen grein extra begrip of appreciatie; maar steeds meer wordt wel
van je verlangd dat je begrijpt waar hij in geloofde. Als je poëzie
kunt lezen als poëzie, dan 'geloof je in Dante's theologie net zoals
je gelooft in de fysieke werkelijkheid van zijn tocht; anders gezegd,
je schort geloof en ongeloof op. Ik zal niet ontkennen dat het in de
praktijk op vele plaatsen makkelijker is voor een katholiek om de
betekenis te vatten dan voor een gewone agnosticus; dat komt echter niet doordat de katholiek gelooft, maar omdat hij de catechismus heeft geleerd. Het is een kwestie van kennis of onkunde, niet
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van geloof of scepticisme. Essentieel is dat Dante's gedicht één
geheel is; dat je uiteindelijk alles begrijpen moet om een onderdeel
te begrijpen.
Daar komt bij dat we onderscheid kunnen maken tussen wat
Dante gelooft als dichter en wat hij geloofde als mens. In de praktijk is nauwelijks aan te nemen dat zelfs een zo groot dichter als
Dante de Komedie had kunnen schrijven met begrip alleen en zonder het geloof; maar wat hij persoonlijk geloofde wordt iets anders,
want het wordt poëzie. Het is interessant en gewaagd om te opperen dat dit meer geldt voor Dante dan voor andere filosofische
dichters. Zo heb ik bij Goethe vaak sterk het idee 'dat de mens
Goethe dit geloofde', terwijl ik alleen de wereld zou willen betreden die Goethe geschapen heeft; voor Lucretius geldt dat ook; het
geldt minder voor de Bhagavad-Gita, na de Goddelijke komedie het
grootste filosofische gedicht dat ik ken. Dat is het voordeel van een
coherent traditioneel systeem van moraal en dogma zoals het
katholieke: het staat los - wat betreft het begrip en zelfs wat betreft
instemming zonder geloof - van de enkeling die het verkondigt.
Goethe wekt bij mij steeds een sterk gevoel van ongeloof in wat hij
gelooft: bij Dante is dat niet zo. Ik denk dat dit komt omdat Dante
de zuiverste dichter is van de twee, niet omdat Dante als mens mij
sympathieker is dan Goethe als mens.
We hoeven in Dante geen Aquinas te zien en geen Aquinas in
Dante; dat zou een ernstige psychologische fout zijn. De gelorifsbereidheid van iemand die de Summa leest, moet verschillen van die
van iemand die Dante leest, zelfs als het om dezelfde persoon gaat
en zelfs als deze katholiek is.
Het is niet nodig de Summa te lezen (wat in de praktijk meestal
neerkomt op het lezen van een handboek) om Dante te begrijpen.
Het is wel nodig de filosofische passages bij Dante te lezen met de
nederigheid van iemand die een nieuwe wereld bezoekt en die toegeeft dat elk onderdeel essentieel is voor het geheel. Wat nodig is
om de poëzie in de 'Louteringsberg' te kunnen waarderen is niet
geloof maar het opschorten van geloof. Het vergt van een modern
mens evenveel inspanning om Dante's allegorische methode te
aanvaarden als het van een agnosticus vergt om zijn theologie te
aanvaarden.
Als ik het heb over begrijpen, bedoel ik niet eenvoudig de kennis
van boeken of woorden, en evenmin bedoel ik het geloof: ik heb
het over een geestelijke toestand waarin men bepaalde geloofsop77

vattingen, zoals de volgorde van de hoofdzonden (waarin verraad
en hovaardij erger zijn dan lust, en wanhoop de ergste is)
beschouwt als mogelijk, zodat we ons oordeel volledig opschorten.
In het zestiende canto van de 'Louteringsberg' ontmoeten we
Marco Lombardo, die een lange verhandeling houdt over de Vrije
Wil en de Ziel:

Esce di manD a lui che la vagheggia
prima che sia, a guisa di fanciulla
che Piangendo e ridendo pargoleggia,
l'anima semplicetta che sa nulla,
salvo che, mossa da lieto fattore,
volontier toma a cià che la trastulla.
Di picciol bene in pria sente sapore;
quivi s'inganna, e dietro ad esso corre,
se guida 0 Jren non torce suo amore.
Onde convenne legge perJren porre;
convenne rege aver che discemesse
de la vera cittade almen la torre.
(De ziel komt uit de hand van Hem die haar/ In liefde aanziet, als
een kind tot leven:/ Ze huilt en lacht en speelt en dartelt maar./ /
Ze weet nog niets, is vrij van enig streven,! Maar door een blijde
Schepper gecreëerd,! Richt zij zich op wat haar plezier kan
geven,! / Zodat zij allerlei kleingoed begeert/ Dat haar misleiden
zal en blijft bekoren,! Als gids of toom haar niet ten goede keert.! /
Zo werd de noodzaak van de wet geboren,! En van monarchen
die de ware stad/ Nog onderscheiden, of althans haar toren.)
Later (Canto 17) is het Vergilius zelf die Dante instrueert in het
wezen van de Liefde:

'.Né creator né creatura mai, '
comincià el, Jigliuol,fu sanza amore,
o naturale 0 d'animo; e tu 'I sai.
Lo naturale è sempre sanza errore,
ma l'altro puote errar per malo obietto
o per troppo 0 per poco di vigore.
Mentre ch'elli è nel primo ben diretto,
ene' secondi sé stesso misura,
esser non puo cagion di mal diletto;
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ma quando al mal si torce, 0 con piu cura
o con men che non dee corre nel bene,
contra 'l jàttore adovra sua jàttura.
Qyinci comprender puoi ch'esser convene
amor sementa in voi d'ogne virtute
e d'ogne operazion che merta pene.'
(En hij begon: 'God schept geen liefdelozen,! Daar liefde al Zijn
schepsels inspireert;1 Zij is of aangeboren of verkozen.! I De aangeboren soort is nooit verkeerd;! De tweede soort kan naar het
kwade haken,!Te karig zijn of te geëxalteerd.! I Wanneer zij zich
slechts richt op hoger zakenl En niet te veel naar lager doelen
streeft,! Kan zij de mensen niet tot zondaars maken;! I Maar wie
zich aan het kwade overgeeft,! Of wie te traag het goede na blijft
streven,! Die dwarsboomt Hem die ons geschapen heeft.! IZo heb
ik je begrijpelijk beschrevenl Hoe liefde mensen naar het rechte
pad,! Maar ook tot slechte daden heeft gedreven.')
Ik heb deze twee passages uitvoerig geciteerd, omdat ze van het
soort zijn dat een lezer misschien geneigd is over te slaan, in de
mening dat ze alleen voor geleerden bedoeld zijn, niet voor poëzielezers, of in de mening dat het nodig is om eerst de onderliggende
filosofie te hebben bestudeerd. Het is niet nodig na te gaan hoe de
theorie over de ziel ondeend is aan Aristoteles' De anima om deze
regels als poëzie te kunnen waarderen. Integendeel, als we ons te
druk maken over de filosofische inhoud is de kans groot dat we ons
afsluiten voor de poëtische schoonheid. Het is de filosofie van die
poëtische wereld die wij binnentreden.
Maar met het zeventiende canto hebben we het toneel van de
straf en van de dialectiek achter ons gelaten en naderen we de
paradijselijke staat. De laatste canto's doen al sterk denken aan het
'Paradijs' en bereiden ons erop voor; ze gaan recht op het doel af,
zonder uitstel of omwegen. De drie dichters, Vergilius, Statius en
Dante, gaan door de muur van vlammen die de louteringsberg
scheidt van het aardse paradijs. Vergilius laat Dante, die voortaan
voort zal gaan met een hogere gids, met de volgende woorden vertrekken:

Non aspettar mio dir piu né mio cenno;
libero, dritto e sano è tuo arbitrio,
ejàllo fora non jàre a suo senno:
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per ch'io te sovra te corono e mitrio.'
(Blijf niet meer op mijn raad of teken wachten.! Je wil is vrij van
zonden, puur en schoon;! Het zou verkeerd zijn om hem niet te
achten.! / Ik kroon je met de mijter en de kroon.')
Met andere woorden, Dante is nu in een toestand van zaligheid
geraakt, nodig voor de rest van zijn reis: want politieke en kerkelijke organisatie zijn alleen vereist vanwege de onvolmaaktheid van
de menselijke wil. In het aardse paradijs ontmoet Dante een vrouwe genaamd Mateida, wier identiteit ons niet meteen hoeft bezig te
houden:

una donna soletta che si gia
e cantando e scegliendo jior da jiore
ond'era pinta tutta la sua via.
(Een vrouw die in haar een~e liep te zingen/ En bloem na bloem
koos uit de weelde dief De weide kleurde waar haar voeten gingen.)
Na wat gepraat en nadat Matelda hem heeft uitgelegd wat dit voor
een plaats is en waar die voor bedoeld is, volgt een 'goddelijke optocht'. Voor wie daar een hekel aan heeft - niet aan wat gewoonlijk wordt verstaan onder een optocht, maar aan de serieuze parades van de koninklijke familie, van kerkelijke evenementen, van
een militaire begrafenis - zal de staatsie die we hier en in het
'Paradijs' aantreffen saai zijn, en dat geldt nog meer voor degenen
die, als ze bestaan, niet worden geroerd door de pracht van
Johannes' Openbaring. Ze behoort tot wat ik het hoge dromen zou
willen noemen, en de hedendaagse wereld lijkt alleen in staat tot
het lage dromen. Het heeft mijzelf enige moeite gekost om erin mee
te gaan. Er zaten minstens twee vooroordelen in de weg, het ene
tegen de pre-raphaelitische beeldentaal, te verwachten bij iemand
van mijn generatie en misschien ook van invloed op generaties na
de mijne. Het andere vooroordeel - dat het slot van de 'Louteringsberg' en het hele 'Paradijs' raakt - is het vooroordeel dat men
niet alleen tot de poëzie hoort te komen door het lijden, maar dat
de poëzie in het lijden ook haar enige onderwerp heeft. De rest
was allemaal blijheid, optimisme en hoop, en die woorden stonden
voor veel in de negentiende eeuw dat je haat opwekte. Het heeft
me jaren gekost om in te zien dat de toestand van morele verbete80

ring en zaligheid die Dante beschrijft nog verder verwijderd is van
wat de moderne wereld aanziet voor blijheid dan zijn staat van
verdoemenis. En kleinigheden schrikken je af: Rossetti's 'Zalig
wicht' heeft - eerst door mijn enthousiasme, toen door mijn verzet
- mijn waardering voor Beatrice jarenlang tegengehouden.
We kunnen Canto 30 van de 'Louteringsberg' pas ten volle
begrijpen als we Vita nuova kennen, al vind ik dat men het na de
'Goddelijke komedie' moet lezen. Maar in elk geval kunnen we al
zien hoe subtiel Dante het herleven van een oude passie in een
nieuwe emotie vorm geeft, in een nieuwe situatie waardoor ze
wordt omvat, uitvergroot en betekenisvol gemaakt.

sovra candido vel cinta d'uliva
donna m'apparoe, sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva.
E lo spirito mio, che già cotanto
tempo era stato ch'a la sua presenza
non era di stupor, tremando, qjfranto,
sanza de li occhi aver piu conoscenza,
per occulta virtu che da lei mosse,
d'antico amor senti la gran poten;::,a.
Tosto che ne la vista mi percosse
l'alta virtu che già m'avea trqfitto
prima ch 'io foor di puerizia jasse,
volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura 0 quando elli è qfflitto,
per dicere a Virgilio: 'Men che dramma
di sangue m'è rimaso che non tremi:
conosco i segni de l'anticafiamma.'
(Een vrouw met een wit floers voor haar gelaat,! Een krans olijvenlover rond haar haren,! Een groene mantel en een rood gewaad.! / Mijn geest, die al zovele lange jaren/ Niet meer bij machte was geweest om haar,! Van diepe eerbied bevend, aan te staren,! / Werd, voor ik haar herkende, wonderbaar,! Als door haar
innerlijke kracht gedwongen,! De oude macht der liefde weer
gewaar.! / Omdat ik door gevoelens werd besprongen/ Die mij
reeds raakten met hun zoet geweld/ Toen ik die kracht had ondergaan als jongen,!! Heb ik, gelijk een knaapje dat ontsteld/ Of
treurig naar zijn moeder rent, gekeken/ Naar hem die mij tot daar
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had vergezeld.! / 'Ik beef,' zo zou ik tot de dichter spreken,! 'Tot
in de laatste druppel van mijn bloed;! Zij kon, voel ik, het slapend
vuur ontsteken. ')
En in de dialoog die volgt zien we het hartstochtelijke conflict tussen de oude gevoelens en de nieuwe, zien we de inspanning en
triomf van een grote verloochening, groter dan de verloochening
van het graf, want een verloochening van gevoelens die voortduren
tot voorbij het graf In een bepaald opzicht getuigen deze canto's
van de grootste persoonlijke intensiteit uit het hele gedicht. In het
'Paradijs' wordt Dante, afgezien van de Cacciaguida-episode,
onpersoonlijk of bovenpersoonlijk; en het is in deze laatste canto's
van de 'Louteringsberg', meer dan in het 'Paradijs', dat Beatrice
zich het duidelijkst manifesteert. Maar het Beatrice-thema is
wezenlijk voor het begrip van het geheel, niet omdat we kennis
moeten hebben van Dante's biografie - niet bijvoorbeeld zoals de
Wesendonck-affaire licht werpt op de Tristan - maar vanwege
Dante's filosofische conceptie ervan. Dit heeft overigens meer te
maken met onze beschouwing van de Vita nuova.
De 'Louteringsberg' is het moeilijkst, want het is de overgangscantica: enerzijds is er de 'Hel', betrekkelijk makkelijk; anderzijds
het 'Paradijs', als geheel moeilijker dan de 'Louteringsberg', omdat
het meer een geheel vormt. Naarmate we meer begrijpen van het
soort gevoelens dat eruit spreekt, is geen enkel deel moeilijk. De
'Louteringsberg' is hier en daar 'droog' te noemen: het 'Paradijs' is
nergens droog, het is of onbegrijpelijk of hoogst enerverend.
Uitgezonderd de Cacciaguida-episode - een vergefelijk exposé van
familiale en persoonlijke trots, want het levert schitterende poëzie
op - is het niet episodisch. Alle andere personages hebben de best
mogelijke geloofsbrieven. Aanvankelijk lijken ze minder scherp
getekend dan de eerdere on-zalige figuren; ze lijken ingenieus
gevarieerde maar in wezen monotone variaties op het stramien
van zouteloze zaligheid. We moeten onze blik gaandeweg aanpassen. \;Ve hebben (of we dat nu weten of niet) een vooroordeel tegen
zaligheid als poëtisch onderwerp. De achttiende en negentiende
eeuw hadden er geen weet van; zelfs Shelley die Dante goed kende
en daar tegen het eind van zijn leven profijt van begon te trekken,
de enige Engelse dichter uit de negentiende eeuw die in Dante's
voetsporen had kunnen treden, was in staat de stelling te verkondigen dat onze dierbaarste gedichten gaan over de droevigste ge82

dachten. Het vroege werk van Dante zou Shelley gelijk kunnen
geven; het 'Paradijs' vormt de tegenkant, zij het een andere tegenkant dan de filosofie van Browning.
Het 'Paradijs' is niet monotoon. Het is even gevarieerd als elk
ander gedicht. En neem je de Komedie als geheel, dan is die met
niets anders te vergelijken dan het complete toneelwerk van Shakespeare. Het vergelijken van Vita nuova met de Sonnets vormt een
andere interessante bezigheid. Dante en Shakespeare hebben de
hedendaagse wereld samen verdeeld; er is geen derde.
We zouden primair moeten denken aan Dante als hij zijn blik
richt op Beatrice:

Nel suo aspetto tal dentro mi jèi,
qual sift Glauco nel gustar de l'erba
che 'lft consorto in mar de ti altri dèi.
Trasumanar significar per verba
non si poria; perà l'essemplo basti
a cui esperienza grazia serba.
(Ik voelde mij, terwijl ik naar haar keek,! Als Glaucus toen hij na
een wonderbare/ Verandering god met de goden bleek.! / Die
mensontstijging kan men niet verklaren;! Dit ene voorbeeld moet
daarom volstaan/ Voor wie haar door genade zal ervaren.)
Beatrice zegt tegen Dante: Je doet jezelve in verwarring raken/
Door niet te zien wat je zou zien wanneer! Je uit je waanvoorstelling zou ontwaken;' ze waarschuwt hem dat er diverse vormen van
zaligheid bestaan, zoals vastgesteld door de Voorzienigheid. Als
dat nog niet genoeg is, krijgt Dante van Piccarda (Canto 3) de
woorden te horen die zelfs bekend zijn bij wie Dante niet kennen:

la sua volontade è nostra pace.
(Gods wil doen, dat is wat ons vrede geeft.)
Het is het mysterie van de ongelijkheid, en van het, in hun zaligheid, onverschillig staan van de zaligen tegenover die ongelijkheid.
Het is allemaal eender, en toch is elke gradatie verschillend.
Shakespeare biedt de grootste reikwijdte van menselijke hartstochten, Dante de grootste hoogten en diepten. Ze complementeren
elkaar. Het Ïs zÏnloos de vraag te stellen wie het moeilijkste werk
heeft verricht. Maar de moeilijke passages in het 'Paradijs' zijn
83

toch meer Dante's moeilijkheden dan de onze: bijvoorbeeld zijn
moeilijkheid om ons op zintuiglijke wijze te laten begrijpen wat de
diverse staten en stadia van zaligheid zijn. Zo is de lange redevoering van Beatrice over de Wil (Canto 4) er in feite op gericht ons
de werkelijkheid van Piccarda's conditie te laten voelen; Dante moet
onze zintuigen gaandeweg opvoeden. De nadruk ligt altijd weer op
de staat van het gevoel; de redenering krijgt alleen zijn geëigende
plaats als middel om zo'n staat te bereiken. Steeds krijgen we verzen zoals:

Beatrice mi guardà con ti occhi pieni
difaville d'amor cosi divini,
che, vinta, mia virtute diè Ie reni,
e quasi mi perdei con li occhi ehini.
(Mijn leidsvrouw keek, nadat ik had gesproken,! Mij met zo'n goddelijke liefde aan/ Dat ik mijn ogen aanstonds heb geloken,! / Als
was ik aan haar hemels licht vergaan.)
De hele moeilijkheid schuilt in de erkenning dat dit iets is dat wij
geacht worden te voelen, niet zomaar wat sierlijk gegoochel met
woorden. Dante geeft ons alle mogelijke hulp met zijn beelden,
zoals

Come 'n peschiera ch'è tranquilla e pura
traggonsi i pesci a cià che vien di firi
per modo che 10 stimin lor pastura,
si vid'io ben piu di mille splendori
trarsi ver' noi, e in ciaseun s'udia:
'Eeeo chi erescerà li nostri amori.'
(Als vissen die zich in een vijver spoeden/ Naar rimpelingen in dat
klaar kristal,! Verwachtend zich met iets te kunnen voeden,! / Zo
schoten lichten toe, een duizendtal.! Ze riepen, toen ze naar ons
nederdaalden:/'Ziedaar wie onze glans versterken zal!')
Over de personen die Dante ontmoet in de diverse hemelsferen
hoeven we alleen genoeg te weten om ons te kunnen afvragen
waarom Dante ze daar geplaatst heeft.
Als we hebben begrepen hoe volstrekt nuttig de minder prominente beelden zijn, zoals het hierboven gegevene, of zelfs maar de
eenvoudige vergelijking die Landor zo bewonderde:
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OJtale allodetta che 'n aere si spazia
prima cantando, e poi tace contenta
de l'ultima dolcezza che la sazia,
(Wij zien de leeuwerik na zijn aubade/ Blij en geluidloos door het
luchtruim gaan, / Als hem de zoetheid van zijn zang verzaadde;)
dan kunnen we eerbiedig studie maken van de meer uitgewerkte
beeldentaal, zoals de metafoor van de Adelaar, gevormd door de
zielen van de rechtvaardigen, die vanaf canto 18 een tijd lang
wordt voortgezet. Zulke stijlfiguren berusten niet zomaar op een
antiquarische retorische methode, maar vormen een serieus en
praktisch middel om het spirituele zichtbaar te maken. Begrijpen
hoe treffend zo'n beeld is, bereidt ons voor op het begrijpen van
het laatste en grootste canto, het meest ijle en het meest intense. In
geen andere poëzie is ervaring die zover afstaat van de dagelijkse
ervaring zo concreet onder woorden gebracht, door een meesterlijk gebruik van de beeldentaal van het licht, die de vorm is van
bepaalde soorten mystieke ervaring.

Nel suo prqfondo vidi che s'interna
legato con amore in un volume,
cià che per l'universo si squaderna:
sustanze e accidenti e lor costume,
quasi coriflati insieme, per tal modo
che cià ch'i' dico è un semplice lume.
La forma universal di questo nodo
credo ch 'i' vidi, perché piu di largo,
dicendo questo, mi sento ch'i' godo.
Un punto solo m'è maggior letargo
che venticinque secoli a la 'mpresa,
cheft Nettuno ammirar l'ombra d'Argo.
(Ik zag hoe diep in die oneindigheid/ Liefde een boek maakt van
de losse bladen/ Die alom in de wereld zijn verspreid:/ / De
wezenheden en de myriaden/ Bijkomstigheden zijn er allemaal!
Versmolten in een eenheid zonder gade.! / Ik zag de samenhang
van het totaal,! Geloof ik: mijn herinneringen baren/ Mij diepe
vreugde, nu ik dit verhaal.! / Ik mocht dit beeld niet in mijn geest
bewaren,! Maar weet, na vijfentwintighonderd jaar,! Wel hoe
Neptunus 't eerste schip zag varen.)
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Men kan alleen maar diep ontzag voelen voor de vermogens van
de meester die op deze wijze steeds weer het onvatbare wist te
realiseren in visuele beelden. En ik weet nergens anders in de poëzie een authentieker teken van grootheid dan de macht van de
associatie waardoor in de laatste regel, als de dichter spreekt over
de aanschouwing Gods, nog eens de Argo wordt geïntroduceerd
waar die boven het hoofd van de verbaasde Neptunus vaart. Zo'n
associatie is totaal anders dan die van Marino, wanneer hij in één
adem spreekt over de schoonheid van Magdalena en de weelde
van Cleopatra (zodat je niet precies weet welke adjectieven bij wie
horen). Dit is waar het om gaat, dit vermogen om verband te leggen tussen de meest uiteenlopende soorten schoonheid: dit is het
maximum waar de dichter toe in staat is.

Oh quanto è corto il dire, e come jioco
Al mio concetto!
(Hoe ontoereikend is mijn woord, hoe bleek,! Door deze machteloze pen beschreven!)
Bij het schrijven over de Goddelijke komedie heb ik geprobeerd om
vast te houden aan een paar heel simpele punten waarvan ik overtuigd ben. Ten eerste dat Dante's poëzie de enige universele stilistische scholing biedt voor het schrijven van poëzie in welke taal dan
ook. Er is natuurlijk veel waarvan alleen diegenen kunnen profiteren die schrijven in Dante's eigen Toscaanse taal; maar er is in
geen enkele taal een dichter ~ zelfs niet in het Latijn of Grieks ~
die een zo duurzaam rolmodel is voor alle dichters. Ik heb geprobeerd zijn universeel meesterschap in het gebruik van beelden te
illustreren. Bij het schrijven ben ik zo ver gegaan om te zeggen dat
hij een veiliger voorbeeld is, zelfs voor ons, dan welke Engelse
dichter ook, met inbegrip van Shakespeare. Mijn tweede punt is
dat Dante's 'allegorische' methode grote voordelen heeft juist bij
het schrijven van poëzie: ze vereenvoudigt de wijze van formuleren
en maakt de beelden helder en precies; en dat het bij een goede
allegorie, zoals in Dante's geval, niet nodig is eerst de betekenis te
vatten eer we van de poëzie kunnen genieten, maar dat het genieten van de poëzie ertoe leidt dat we de betekenis willen begrijpen.
En het derde punt is dat de Goddelyke komedie een compleet scala
vormt van de diepten en hoogten van de menselijke emotie; dat de
'Louteringsberg' en het 'Paradijs' moeten worden gelezen als ver86

lengstukken van ons normaal heel beperkte menselijke bereik. Elke
gradatie in de gevoelens van de mensheid, van de laagste tot de
hoogste, houdt bovendien innig verband met wat eraan voorafgaat
en wat erop volgt, en alles past ineen volgens de logica van het
gevoel.
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Dante als vrijdenker
J.P.

Guépin

Montefegatesi (Mons Ficatus, 'vijgenbomenberg') is een gehucht
op 840 meter hoogte aan de westkant van de Toscaanse Apennijnen. Het hoort tot de uitgestrekte gemeente Bagni di Lucca,
waar het tien kilometer vandaan ligt. Tot het eind van de jaren
twintig was het nog niet door een berijdbare weg met de buitenwereld verbonden, en de verbinding is nu nog steeds smal, steil en
door instortingen bedreigd. In 1860 telde het gehucht 718 inwoners, in 1921 882; daarna slonk het aantal door emigratie tot 371 in
196 1.
In het midden van de negentiende eeuw kozen de inwoners
resoluut voor de Italiaanse bevrijdingsbeweging van Garibaldi en
daarmee tegen de Kerk. Ze werden republikeinen, liberalen en
vrijdenkers.
Het dorp is gegroepeerd om een piek. Boven op die piek staat
een buste van Dante, die volgens de gelovigen vaker dan normaal
door de bliksem wordt getroffen. Aan de voet van de heuvel ligt de
Piazza Garibaldi, waar het dorpshuis staat. Boven de deur ervan is
een plaque bevestigd met de tekst: 'Dit gebouw werd opgericht in
het jaar 1951 door het dorpscomité van Montefegatesi met de
beslissende steun van de hele bevolking en van het Genootschap
van de Vrije Gedachte.'
Dat 'dorpscomité' wijst op communisme. Garibaldi, die een
deïst was, past goed bij de vrijdenkersbeweging. Maar Dante?
Ik ben onlangs met mijn vrouw speciaal naar Turijn gereisd, om
daar in de bibliotheek van de Fondazione Luigi Firpo een zeldzaam boekje in te zien, een feestbundel die door de plaatselijke
krant, de Corriere di Bagni di Lucca uitgegeven was ter ere van de
Dantefeesten van 1965. Het heet Montifegatesi nella storia en is, onder
redactie van Bruno Cherubini, uitgegeven door het Comité voor
de feestelijkheden ter ere van de zevenhonderdste geboortedag van
Dante Alighieri.
Daarin stond de bijdrage die ik zocht over de inwijding van het
monument van Dante. De buste werd, zo blijkt, op 25 september
1908 onthuld. Ik heb geen aanknopingspunt kunnen vinden, noch
in het leven van Dante, noch in de geschiedenis van Italië, voor
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een Dantefeest in 1908. Er kwamen voor de gelegenheid telegrammen binnen van Nathan, de radicale burgemeester van Rome, en
van de burgemeester van Trento, een stad die toen nog tot Oostenrijk hoorde. Rome en Trento komen later aan bod.
Eerst wil ik iets zeggen over de Dantefeesten in 1865 in Florence,
en wel omdat Potgieter ter gelegenheid daarvan een lofzang in terzinen op Dante en Florence heeft gedicht. Potgieter was een liberaal, zo liberaal, dat hij in zijn Florence het Hooft maar nauwelijks
vergeeft dat hij sympathie voor de Medici getoond heeft: voor burgers die de hand naar schepters strekken.
Toscane had zich in 1860 per plebisciet met overweldigende
meerderheid aangesloten bij het koninkrijk Italië, en Florence was
daar tot 1870, toen Rome eindelijk ook bevrijd was, de voorlopige
hoofdstad van. De eenheid van Italië was het werk geweest van de
diplomatie van Cavour, de minister van Victor Emanuel II, koning
van Savooie en Sardinië, en van de veroveringen van de duizend
roodhemden van Garibaldi. Alleen Rome, Trento-Adige (de Zuidelijke Alpen) en Venetië ontbraken nog.
De Dantefeesten in Florence waren bedoeld als demonstratie
voor de Italiaanse eenheid. Toen Garibaldi zich in 1862 in Florence liet huldigen, sprak hij (ik citeer uit het commentaar op de
uitgave van Potgieters Florence): 'Indien Italië vrij wordt en gelukkig
onder één opperhoofd, wij hebben het te danken aan den grooten
Alighieri, wiens denkbeelden het zaad zijn, dat vóór vijf eeuwen in
de harten van het volk gestrooid, nu eindelijk gekiemd en wortels
gekregen heeft en vruchten draagt.' Maar hoe was Dante daar de
profeet van geworden?
In de strijd om de hoogste macht in wereldlijke zaken tussen
paus en keizer, die in de middeleeuwen in alle steden van Italië tot
burgeroorlogen had geleid, had Dante partij gekozen tegen de
paus en voor de keizer. De pausen hadden altijd beweerd dat de
keizer was zoals de maan, die haar licht van de zon ontvangt. Nee,
zei Dante, de twee lichten zijn gelijkwaardig. En bovendien: alle
wereldlijke macht hoort aan de keizer, die voor recht en orde hier
op aarde zorgt. De Kerk is er alleen voor het zieleheil. Het
Vaticaan is het pas met Dante eens geworden in 1879, toen de
kerkelijke staat door Garibaldi veroverd was.
God was volgens Dante niet voor niets geïncarneerd ten tijde
van keizer Augustus, die het Romeinse Keizerrijk gegrondvest had,
dat recht en orde had gewaarborgd totdat in de vierde eeuw de tot

89

het christendom bekeerde keizer Constantijn met de zogenaamde
Donatio Constantini (het geschenk van Constantijn) ook het pausdom
wereldlijke macht had gegeven. De competentiestrijd tussen paus
en keizer was de aanleiding geworden tot die rampzalige serie
burgeroorlogen tussen de Welfen (die voor de paus waren) en de
Ghibellijnen (die voor de keizer waren). Door de strijd van de
Welfen onderling was Dante levenslang uit Florence verbannen.
Hij werd met zijn keus voor de keizer in feite een Ghibellijn.
Dante had in een Latijns traktaat, De Monarchia, bewezen dat de
wereldlijke macht ondeelbaar is, vandaar de titel: Over de Alleenheerschappij. Het betoog bestaat uit een aaneenschakeling van syllogismen, die Dante tot dit soort 'alles of niets' uitspraken verleiden.
Hij concludeert dat veroveringsoorlogen rechtvaardig zijn.
Vandaar dat Dante zich kon ontpoppen tot de nationalist van de
Italiaanse eenwording, en onder het fascisme tot een moderne
imperialist.
Potgieter woonde in Florence de onthulling bij van een standbeeld van Enrico Pazzi. Het stelt Dante voor die aan zijn landgenoten hun onzalige tweestrijd verwijt. Uit de houding van het
beeld spreekt volgens Potgieter 'laayen toorn'; het klaagt over het
verval van Italië: Vorstin der volken die boeleerster werd. Achter het beeld
kijkt de keizerlijke adelaar op, klaar om op te vliegen.
Dante is hier een Griek, dat blijkt uit zijn kledij (het himation) en
het kort krullende haar van hoofd en baard. De beeldhouwer heeft
het bekende standbeeld van Demosthenes nagevolgd. Deze redenaar had in de vierde eeuw voor Christus in zijn Philippica's de poleis, stadstaten, opgeroepen om zich te verenigen in de strijd tegen
Philippus, de koning van het on-Griekse Macedonië. Demosthenes
houdt in beide handen de rol met de tekst van zijn toespraak vast.
Pazzi heeft de houding getordeerd en Dante klemt, denk ik, zijn
linkerhand om zijn rechterpols om te verhinderen dat hij zijn vuist
ten hemel balt.
Bertrand de Pouget, pauselijk legaat van de beruchte paus
Johannes XXII (uit Avignon, de plaats van de Heilige Stoel sinds
1309) heeft De Monarchia in 1330, negen jaar na Dante's dood, laten
verbranden, toen de investituurstrijd - de kwestie of de keizer de
paus benoemt of andersom - weer was opgelaaid na een schandaal
met een Duitse keizer die een tegenpaus benoemd had. De kardinaal zou het liefst ook Dante's lijk verbrand hebben.
Het boek kwam in 1554 op de index en werd er in 1881 weer
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afgehaald, toen Dante zijn zin had gekregen. Het verscheen pas in
I559 voor het eerst in Bazel in druk en in datzelfde jaar kwam een
Duitse vertaling uit. De Duitsers zagen wel iets in de verdediging
van de Duitse keizer en Dante werd opgeëist door de protestanten,
vanwege zijn kritiek op het pausdom. Hij had de kerkhervorming
van Luther voorspeld.
De Monarchia is een ketters boek, niet alleen omdat Dante er in
bewijst dat de macht van de keizer onafhankelijk is van de macht
van de paus, maar ook omdat hij door logische consequenties
gedwongen twee wegen scheidt: de weg die naar het geluk
(beatitudo) van dit leven voert, die verbeeld wordt in het Aardse
Paradijs, en die onderwezen wordt door de voorschriften van de
filosofen op het gebied van de morele en intellectuele deugden, én
de weg die naar het geluk van het eeuwige leven voert in het
Hemelse Paradijs, waarlangs de rede ons niet kan leiden en die we
volgen door de theologische deugden van geloof, hoop en liefde te
beoefenen. Dante vindt dat die wegen gelijkwaardig zijn. Dat is
tegen het zere been van de clerus.
Maar dit is nog maar het topje van de ijsberg. Dante is tegen de
wereldlijke macht van de pausen, tegen de Donatio Constantini, dus
moet hij alle pauselijke decretales, decreten die betrekking hebben op
de wereldlijke organisatie van de Kerk, voor onwettig verklaren.
Hij onderscheidt een periode voor de tradities van de Kerk, die van
het Oude en Nieuwe Testament; een periode met de Kerk; die van
de grote concilies en de grote kerkvaders als Augustinus, toen de
Romeinse keizers de wereldlijke macht hadden en de eerste pausen
in armoede leefden; en een periode na de Kerk, vanaf de eerste rijke paus, Silvester, die het geschenk van keizer Constantijn zo ten
onrechte geaccepteerd had.
Alleen in de eerste eeuwen van het christendom was de Kerk
dus zuiver. Dit riekt inderdaad naar protestantisme, op één voorbehoud na: Dante ontkent niet het geestelijk gezag van de pausen.
Uiteraard verkondigt Dante dezelfde leer in de Commedia. Hij
maakt de zaak daar alleen maar erger, omdat hij zijn opvatting in
de vorm van een visioen giet. De hemel is praktisch vol. Het einde
der tijden is nabij, want erger kan het niet. Duistere voorspellingen
over de aanstaande komst van de 'Windhond' of van een 'DXV'
moeten dan duiden op figuren uit het einde der tijden en niet op
Luthcr of de koning van Savooie.
Welnu, de Kerk houdt niet van zulke profetieën. Mensen die op
91

grond van visioenen uitspraken doen over het einde der tijden zijn
enthousiastelingen, dwepers. Luther kreeg meteen met ze te stellen
toen de Wederdopers naakt gingen lopen.
De heilige Franciscus bracht de gelofte van armoede in praktijk,
Dante werd als Derde-Orderling begraven in het klooster van de
Minderboeders in Ravenna. Maar deze franciscanen pasten zich
aan. Wie de wereldlijke macht van de Kerk verwierpen, de Katharen en Valdenzers, werden meedogenloos vervolgd en gedood en
zo mogelijk levend verbrand, want ketterij is als een besmettelijke
ziekte. In 1278 werden ongeveer honderdzeventig Katharen in
Verona verbrand, in de periode 1300-1323 veroordeelde de inquisiteur Bernardo Gui in Toulouse achthonderd ketters, van wie er
tweeënveertig werden geëxecuteerd, en dan spreek ik nog niet van
ketterse afscheidingen van de franciscanen als de apostolici en de
spirituelen, waarvan de leiders in Noord-Italië of de Provence werden opgehangen. Dante mag van geluk spreken dat zijn werken tijdens zijn leven niet of nauwelijks afgeschreven werden, want
anders was zijn Commedia voor hem persoonlijk een tragedie geworden.
Dante treft alle pausen van zijn tijd aan in het negentiende canto van de Hel, waar een speciale put gereserveerd is voor hen die
schuldig zijn aan de zonde van de simonie, de verkoop van geestelijke ambten. De enige paus die de louteringsberg gehaald heeft is
een paus die spijt heeft gehad van zijn hebzucht. De bruid van
Christus is (in een beruchte passage van het negentiende canto) de
Hoer van Babylon geworden, een figuur uit de Openbaring van
Johannes die ontucht pleegt met koningen. Het verband tussen
simonie en hoererij is duidelijk: de Kerk deelt immers ook haar
gunsten uit voor geld.
Dante's zoons verdedigden zijn orthodoxie in het besef dat zij
medeverantwoordelijk geacht zouden worden voor de ketterij van
hun vader; Boccaccio en andere commentatoren vergoelijkten de
ketterse passages in de Commedia als poëtische fictie. Van de drie
Latijnse vertalingen werd er maar één, in 1728, gedrukt. Hij was
gemaakt door een Jezuïet die naar goede jezuïtische gewoonte de
Commedia van alle aanstootgevende passages had gezuiverd.
Als de jezuïeten al niet expurgeerden door weglating, dan deden
ze het wel door hun commentaar. Zo schrijft Pompeio Venturi in
1732 in de inleiding op zijn commentaar dat hij lezers met een
beperkt bevattingsvermogen, letlori pusilli, een heilzaam braakmid92

del gaat toedienen en hij toornt dan ook bij de passage over de
Hoer van Babylon dat Dante zich niet kan excuseren tegen het
verwijt van schandalige vermetelheid en erger, als hij zomaar, naar
het hem uitkomt, de Heilige Schrift verandert.
De katholieke censuur in Nederland hoopte in I934 weliswaar
dat de ernstige lezer zich niet zou laten ergeren door de passages
waarin de auteur geen blad voor de mond neemt, maar raadde
toch aan vooral de goede vertalingen te lezen die in integraalkatholieke geest waren bewerkt, en niet die van Hein Boeken of
Albert Verwey.
De twee eeuwen tussen I550 en I750 waren een dieptepunt in de
Dante-receptie. De katholieken waren feller geworden na het concilie van Trento dat de contra-reformatie inzette; en Dante moest
het afleggen tegen de humanist Petrarca. Dante hoorde voor de
kenners van de goede smaak, die alleen vermakelijke gedichten wilden lezen, tot een andere, duistere wereld.
De bezwaren konden alleen maar groeien in de eeuw van
Voltaire. De jezuïet Bettinelli combineerde beiderlei bezwaren,
tegen het geloof en tegen de goede smaak, en ging speciaal bij
Voltaire op bezoek om hem in te lichten. Ik was dus op het ergste
voorbereid toen ik Voltaire's oordeel over Dante opzocht in zijn
Essai sur les Moeurs et I'Esprit des Nations. Maar dat viel reuze mee!
Hij vindt de Comédie wel bizar, maar treft er toch natuurlijke
schoonheden in aan, waarin de dichter zich verheft boven de
slechte smaak van zijn eeuwen zijn onderwerp, ja, er staan passages in die in de tijd van Ariosto en Tasso geschreven hadden kunnen zijn! Voltaire mocht Dante wel, een rebel en balling zoals hij,
en was wat dat betreft zijn tijd vooruit.
Als in de tweede helft van de achttiende eeuw het sublieme het
schone gaat verdringen, het diepe, duistere en bizarre het vermakelijke, stralende en strakke, kortom, als de romantiek begint,
worden alle minne~es omgezet in plusjes. Dante wordt nu bewonderd omdat hij een middeleeuwer is, en duister. Voor A.w.
Schlegel, de aartsromanticus, is de Commedia een gotische kathedraal. Dante's verzet tegen de Kerk wordt gezien als een strijd
voor de vrijheid, het punt waar dit stuk eigenlijk over gaat, en zijn
voorspellingen van de komst van de Windhond en de DXV lijken
nu op de langverwachte bevrijder van Italië te slaan.
Dante was in Ravenna gestorven, dat sinds de zestiende eeuw
tot de Kerkelijke Staat behoorde. Toen Ravenna in I798 door de
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Fransen bevrijd was, werd Dante als concittadino en antico espugnatore
della sacerdotale impostura, als 'medeburger' en 'aloude bestrijder van
de clericale aanmatiging' geëerd. Byron liet zich op zijn graf in
181g in terzinen inspireren tot zijn The Prophecy rifDante, waarin hij
Dante de rampen van Italië laat voorspellen, maar ook de redding,
en hem laat zeggen: All that a citizen could be I was.
Ugo Foscolo (1778-1827) is de Italiaanse Bilderdijk. Hij had de
kortstondige bevrijding van Venetië in 1797 begroet met een ode
aan Bonaparte liberatore. Na de val van Napoleon ontvluchtte hij de
Oostenrijkse onderdrukking als balling in Londen. Hij publiceerde
daar in 1825 zijn Studi su Dante, waarin hij Dante als hervormer
prijst.
Terug naar Montefegatesi. Op de Dantefeesten werden telegrammen voorgelezen van de burgemeester van Trento en de burgemeester van Rome. Waarom Trento en Rome?
In Trento was op 20 september 18g8 een standbeeld voor Dante
opgericht. Carducci, de nationale dichter van de Risorgimento,
schreef ter gelegenheid daarvan een ode in terzinen waarin hij zegt
dat God Dante over Italië laat beschikken: !talia Dio in tua batia consegna.
Trento ligt aan de voet van de Dolomieten, aan het begin van
de weg naar de Brennerpas, en hoorde toen nog tot Oostenrijk.
Een standbeeld van Dante oprichten in Trento was dus een provocatie aan het adres van de Oostenrijkers, die er opmerkelijk zachtaardig op reageerden; ook in 1908 nog, toen ze toestonden dat de
burgemeester zijn solidariteit met Montefegatesi betuigde.
De beeldhouwer Cesare Zocchi heeft Dante in Trento afgebeeld
in toga gehuld, met de rechterhand opgeheven in de houding van
de Arringatore, een beroemd Romeins standbeeld van een redenaar.
Hij is dus net als in Florence een antieke redenaar, zij het dat hij
hier als ideale burger van het Romeinse Keizerrijk de Italianen
oproept zich onder de monarchie te scharen. De inhuldiging werd
een demonstratie, een plebiscito d'Italianità.
In 188g was het Genootschap Dante Alighieri opgericht, dat tot
doel had de Italiaanse taal en cultuur in het buitenland te bevorderen, eerst vooral in de terre irredente, de nog niet bevrijde streken aan
Italië's grenzen, met name Trento en Alto Adige, waar het Duits,
dat onderwezen werd op de Volksschule, het Italiaans dreigde te verdringen. Het genootschap droeg geld bij voor het standbeeld in
Trento. De taal van Dante was tijdens de Risorgimento het ware
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Italiaans geworden. Het genootschap heet dan ook 'Dante
Alighieri' en niet 'Francesco Petrarca'.
Nathan was burgemeester van Rome van 1907-1913; hij was een
radicaal en een vrijmetselaar. In 1889 was als uiting van anticlericalisme een standbeeld opgericht voor Giordano Bruno op het
Campo dei Fiori, waar hij in het jubeljaar 1600 was verbrand. Op
de basis van het standbeeld staan de namen van anderen die
wegens ketterij verbrand waren; waaronder ook de door Calvijn
terechtgestelde Servet. De Nederlandse vrijdenkersvereniging 'De
Dageraad' heeft voor die gelegenheid twee brochures uitgegeven
om Bruno als martelaar van de vrije gedachte te eren. De tweede
bundel bevat de feestrede die de Nederlander Moleschott had uitgesproken.
Moleschott was als medicus in Duitsland opgeleid, en toen hij in
Turijn de leerstoel in de fysiologie kreeg, was hij positivist, dat wil
zeggen materialist en vrijdenker en dus ook een aanhanger van de
anticlericale strijd om de eenheid van Italië. Giordano Bruno was
geen atheïst, maar pantheïst. Moleschott prijst Bruno dan ook
omdat hij de vrijheid van denken voorstaat, de vrije gedachte, die
iedereen verwelkomt: gelovigen en wijsgeren, spiritualisten en
materialisten, atheïsten en deïsten, mits zij idealistisch zijn.
Er zijn dus twee soorten vrijdenkers: atheïsten en toleranten, en
die twee richtingen overlappen elkaar natuurlijk.
In 1921 werd het feest van Dante's zeshonderdste sterfdag in
Montefegatesi met extra luister gevierd op de Piazza Garibaldi.
Dante de nationalist was nu Dante de fascist geworden; de stap
van de roodhemden van Garibaldi naar de zwarthemden van
Mussolini was toen klein. Dat neemt niet weg dat de belangrijkste
spreker, Carlo Scorza, oprichter van defascio van Lucca, zich later
als bruut ontpopte. En te midden van de fascistische wimpels blonk
het vaandel van de vereniging 'Giordano Bruno', die, zo vertelt A.
Micheli in het boek over de Dantefeesten dat ik in Turijn geraadpleegd heb, 'in die tijd talrijke aanhangers had in Montefegatesi
waar de anticlericale rancunes die hoog opgelopen waren tijdens
de strijd van de Risorgimento nog niet gesust waren.'
Ik heb eens, in het naburige Barga, een elegante communist ontmoet die directeur was van een verzekeringscoöperatie. Hij had
enorm veel prestige omdat hij had deelgenomen aan de partizanenstrijd om Montefegatesi. Op de Piazza Garibaldi waren enkele
van zijn strijdmakkers door de Duitsers gefusilleerd. Deze voorhoe95

de, die het gebied tot Modena aan toe had bevrijd, werd gevolgd
door de Engelse en Amerikaanse troepen, die van het Dantemonument een mitrailleursnest hebben gemaakt. De dorpelingen
zijn kennelijk, getuige de plaquette uit 1951, communisten geworden en vrijdenkers gebleven.

Bibliografie
W.P. Friedrich, Dante through the centuries, Comparative Literature, I, I, 1949.
EJ. Potgieter, Florence, den XIVden mei 1265-1865, aan Cd. Busken Huet, (1868) ed.].
Smit in Klassieken Nederlandse letterkunde, 1960 (1975).
A. Comollo, Il Dissenso Religioso in Dante, 1990.
F.H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, 1883-1885 (1967).
CJ. Aarts en M. van de Pluym, Verboden boeken, 1989.
Giordano Bruno, een martelaar van de vrije gedachte, met qjbeelding van Bruno's standbeeld,
uitgegeven door de Vereniging 'De Dageraad', Amsterdam 1889. De redevoering
van Moleschott staat in het tweede stukje.

96

Dante Alighieri volgens Franco Sacchetti
Jan van der Haar
In het najaar van 1996 verscheen bij uitgeverij Ambo Florentijnse
verhalen, een door mij vertaalde bloemlezing van fl (libro delle) trecentonovelle van de Florentijnse koopman, politicus, schrijver en dichter
Franco Sacchetti (ca. 1332-1400). Van de 300 novellen die Sacchetti heeft geschreven zijn er 223 bewaard gebleven, fragmenten
inbegrepen. In zijn voorwoord, dat deels is overgeleverd, noemt
Sacchetti de Decamerone van Boccaccio als zijn inspiratiebron, maar
hem stond een ander publiek voor ogen dan Boccaccio. Hij richtte
zich met zijn boertige verhalen, 'verhalen die eenvoudig te begrijpen zijn', tot de gewone man van die tijd, zonder veel literaire
kunstgrepen. Zo heeft Sacchetti Boccaccio's structuur van de
raamvertelling niet overgenomen en bedient hij zich van een eenvoudige, heldere stijl. Hij hoopte in die barre tijden van oorlogen
en pestepidemieën met zijn verhalen troost te bieden, 'waardoor
zich tussen alle leed een lach mengt'.
De hoofdpersonen van Sacchetti's novellen komen uit alle lagen
van de laat-middeleeuwse samenleving in Italië, met Florence als
middelpunt. We lezen over wambuizen naai ers en molenaars, narren en potsenmakers, artsen en schilders, minderbroeders en bisschoppen, heren en vorsten. In zijn voorwoord schrijft Sacchetti:
' ... bij de glansrijke en deugdzame daden [zullen] hun namen duidelijk worden vermeld. Bij de lage en schandalige daden, waar het
mensen van gezag of aanzien betreft, kunnen hun namen maar
beter verzwegen worden. Ik neem hier een voorbeeld aan de
Florentijnse dichter in de volkstaal Dante, die, wanneer hij andermans deugd en roem te bespreken had, zelf sprak, maar wanneer
hij andermans ondeugden te melden en te laken had, dat de geesten liet doen.'
Dante wordt in fl trecentonovelle vrijmoedig genoemd en is de
hoofdpersoon van de novellen VIII, CXIV en CXV. Toen Sacchetti
zijn werk schreef, was Dante ongeveer zeventig jaar dood. Het aardige van de genoemde novellen is dat Dante er in het leven van
alledag wordt geplaatst, springlevend, als mens onder zijn medemensen.
De korte inhoud van Novelle VIII luidt: 'Een tengere, maar
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hoog opgeleide Genuees vraagt de dichter Dante Alighieri hoe hij
liefdesbetrekkingen met een vrouw kan aanknopen, en Dante geeft
hem een geestig antwoord.' De Genuees, klein en nietig van postuur, had gehoord van 'de zeer grote faam van Dante Alighieri die
in de stad Ravenna woonde, en hij besloot daarheen te gaan om
hem te spreken'. Wanneer ze aan een banket aanzitten, neemt de
Genuees het moment te baat en begint als volgt: '0 messer Dante,
veel heb ik gehoord van uw voortreffelijkheid en uw roem verspreidt zich overal: zou ik enige raad van u kunnen krijgen?' Hij
legt zijn probleem voor en Dante geeft hem de volgende raad:
'Messere, ik zou graag alles doen wat u wilt, maar voor wat u me
nu vraagt zie ik maar één oplossing. U weet dat zwangere vrouwen
altijd belust op vreemde dingen raken. Het zou dus te pas komen
dat de vrouw die u zo liefhebt, zwanger werd: eenmaal zwanger
zou het kunnen gebeuren dat ze verzot raakt op u, zoals het wel
vaker gebeurt dat ze op eigenaardigheden verzot raken; en op die
manier zou uw wens in vervulling kunnen gaan. Anderszins zou
het onmogelijk zijn.' De Genuees begrijpt dat hij op zijn plaats is
gezet en zijn reactie besluit aldus: 'Maar goeie genade, een ander
antwoord op mijn vraag dan u gegeven hebt, kwam niet te pas.'
En door die kennismaking met Dante leerde deze Genuees zichzelf
weer kennen, en wel beter dan hij ooit had gedaan. Sacchetti concludeert in de slotalinea: 'Als die man in de spiegel had gekeken,
zowel letterlijk als figuurlijk, dan zou hij van zichzelf een beeld
hebben gekregen en hebben ingezien dat een knappe vrouw die
tevens fatsoenlijk is, verlangt naar een minnaar met het figuur van
een man en niet van een vleermuis. Het lijkt echter dat de meeste
mensen een tik hebben meegekregen van de zegswijze: "Er is geen
groter bedrog dan zelfbedrog.'"
De korte inhoud van novelle CXIV luidt: 'Dante Alighieri maakt
een smid en een ezeldrijver op hun fout opmerkzaam omdat zij uit
zijn boek voordroegen in platte bewoordingen.' Dan begint de
novelle aldus: 'Dante Alighieri van Florence, de zeer grote dichter
in de volkstaal wiens roem in eeuwigheid zal voortleven, was in
Florence buurman van de familie Adimari.' Een telg van die familie vraagt Dante een goed woordje voor hem te doen bij een rechter. Dante verklaart zich bereid, en op weg naar de rechter 'hoorde hij een smid die ijzer op het aambeeld sloeg, een deel van de
Divina Commedia voordragen als was het een volksdreun. Hij verhaspelde de verzen, waarbij hij nu eens wat wegliet en dan weer wat
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toevoegde, zodat het Dante voorkwam dat de man hem zeer groot
onrecht deed. Zonder een woord te spreken loopt hij naar de smidse waar de man veel materiaal had staan om zijn vak uit te oefenen. Dante grijpt de hamer en smijt hem op straat, hij grijpt de
tangen en smijt ze op straat, hij grijpt de weegschalen en smijt ze
op straat, en zo smeet hij nog veel meer gereedschap weg. De smid
draait zich met een woest gebaar om en roept: "\Vat voor de duivel doet u daar? Bent u gek geworden?" Dante vraagt hem: "Wat
doe jij dan?" "Ik doe mijn werk," zegt de smid, "en u verpest mijn
gereedschap door het op straat te smijten." Dante zegt: "Als jij niet
wilt dat ik jouw zaken verpest, verpest dan de mijne niet." De smid
vroeg: "Wat verpest ik dan van u?" Dante zei: 'jij zingt uit mijn
boek, maar je zingt het niet zoals ik het heb geschreven. Ander
werk heb ik niet, en jij verpest het voor me." De smid, rood van
woede, weet niet wat hij zeggen moet, raapt zijn spullen bijeen en
slaat weer aan de arbeid. En als hij wilde zingen, zong hij van
Tristan en Lancelot en liet Dante met rust.'
Op aanschouwelijke wijze maakt Dante de smid op diens fout
opmerkzaam en zet hem op zijn nummer. Vervolgens ontrolt zich
het verhaal waarvan in de korte inhoud geen melding wordt
gemaakt. Dante gaat bij de rechter pleiten voor zijn buurman, de
telg van de familie Adimari. Als hij bij de rechter is, 'bedenkt hij
dat die ridder uit de familie Adimari een hovaardige en weinig
voorkomende jongeling was die, wanneer hij te paard door de stad
trok, zo wijdbeens reed dat hij de weg, als die niet erg breed was,
volledig opeiste, zodat een passant de neuzen van zijn lange puntschoenen welhaast moest afvegen. Dante, die altijd alles zag, had
een dergelijk gedrag voortdurend tegengestaan. Hij vertelt de rechter over het gedrag van de jongeman en besluit met de woorden:
"Luister, ik ben zijn buurman en ik pleit voor hem." De ridder
dreigt na Dantes bemiddeling voor twee zaken veroordeeld te worden en is woedend op Dante: "Als hij me veroordeelt, kan ik makkelijk betalen, maar vroeg of laat zal ik het degeen betaald zetten
die daarvan de oorzaak is!" Dante zei: "Ik heb zo voor u gepleit
dat, ware u mijn zoon geweest, ik niet meer had kunnen doen;
mocht de rechter anders beschikken, dan ben ik daar niet de oorzaak van." De ridder schudde zijn hoofd en ging naar huis. Enige
dagen later werd hij tot duizend lire veroordeeld voor het eerste
vergrijp en tot nog eens duizend voor het wijdbeens paardrijden,
iets wat de ridder en het hele huis Adimari nooit hebben kunnen
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verkroppen.' Sacchetti trekt de grap door met de conclusie: 'En dit
was de belangrijkste reden waarom Dante, als aanhanger van de
Witten, niet lang daarna uit Florence werd verdreven; en hij stierf
in ballingschap in de stad Ravenna, tot schande van zijn vaderstad.'
Novelle CXV gaat over de ezeldrijver die in novelle CXIV al
werd aangekondigd. De korte inhoud luidt: 'Dante Alighieri, die
een ezeldrijver uit zijn boek hoort voordragen en "Hortsik!" hoort
roepen, stoot hem aan met de woorden: "Dat heb ik er niet ingezet"; en wat er verder volgt.' Wat er verder volgt is dat de ezeldrijver, inmiddels op enige afstand, zich omdraait naar Dante, zijn
tong uitsteekt, gebaart met zijn hand (in een equivalent van onze
opgestoken middelvinger) en zegt: 'Pak aan.' Toen Dante dat zag,
zei hij: 'Ik zou je niet een van de mijne voor honderd van de jouwe
geven.' En Sacchetti verzucht: '0 lieflijke woorden vol wijsheid!
Velen zouden die ezeldrijver onder geschreeuw en getier zijn nagerend; en anderen zouden met stenen hebben gegooid. Maar de
wijze dichter bracht de ezeldrijver in verwarring en werd door de
omstanders die hem hadden gehoord, geprezen om de wijze
opmerking die hij had gemaakt tegenover zo'n min mannege als
die ezeldrijver was.'
Sacchetti voert Dante op als een scherpzinnig, geestig en wijs
man met een groot rechtvaardigheidsgevoel, iemand die alles ziet.
Uit de novellen blijkt dat Dante grote faam genoot, zelfs zó dat de
Divina Commedia als arbeidsvitaminen diende voor smeden en ezeldrijvers. Na zijn dood werd die roem alleen maar groter. Een grotesk voorbeeld daarvan vormt novelle CXXI, waarvan de korte
inhoud luidt: 'Maestro Antonio da Ferrara, die bij het dobbelspel
verloren heeft, gaat naar de kerk waar Dante begraven ligt, neemt
er alle kaarsen voor het kruisbeeld weg en brengt ze naar het graf
van Dante.' Maestro Antonio krijgt om deze actie een proces aan
zijn broek wegens ketterij - de plaatselijke vorst had dit proces
voor de grap bekokstoofd met de aartsbisschop. Wanneer Maestro
Antonio tegenover de aartsbisschop van Ravenna staat, verdedigt
hij zich als volgt:
'Al moest u me de brandstapel geven, dan zou ik u niets anders
zeggen, want ik heb mij altijd tot het kruisbeeld gewend, maar het
heeft me enkel kwaad gedaan. Toen ik er ook nog zoveel kaarsen
zag branden, het kruisbeeld is namelijk half verkoold (was het dat
maar helemaal), heb ik die weggehaald en voor het graf van Dante
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geplaatst, die het mijns inziens meer verdient dan hij. En zo u me
niet gelooft, zie dan de geschriften van de een en van de ander. U
zult oordelen dat die van Dante voor het menselijk verstand
bovennatuurlijk schoon zijn, terwijl het evangelie maar eenvoudig
is. En als het laatste schitterende stukken en hoogtepunten bevat,
dan nog is het weinig bijzonder dat Hij, die alles ziet en alles bezit,
in zijn geschriften slechts een deel ervan laat zien. Het bijzondere
is juist dat een bescheiden mens als Dante, die niet alles had, zelfs
geen klein deel daarvan, toch alles gezien en alles beschreven heeft.
Hij lijkt me die verlichting dus meer waard dan het kruisbeeld, en
tot hem wil ik mij voortaan wenden. En jullie vervullen je ambt
maar en zitten op je gemak, want omwille van God ontvluchten
jullie ieder ongemak en leven jullie als vorsten. En wanneer u het
mij nog duidelijker wilt horen zeggen, dan doe ik dat een andere
keer, wanneer ik niet alles heb verspeeld wat ik bezit.'
Natuurlijk loopt het met een sisser af. De aartsbisschop laat
maestro Antonio uiteindelijk gaan met de woorden: 'Breng in elk
geval de antwoorden die u mij gaf, over aan de vorst.' Toen de
vorst had vernomen wat er was gebeurd, gaf hij maestro Antonio,
aangezien diens woorden hem bevallen waren, een geschenk,
zodat hij weer spelen kon. En om de voor Dante's graf geplaatste
kaarsen hadden ze samen meerdere dagen groot plezier.
In novelle XV wordt rechtstreeks uit de Divina Commedia geciteerd. De korte inhoud van de novelle luidt: 'De zuster van markies Azzo, die met de rechter van Gallura was gehuwd, keert na
verloop van vijf jaar als weduwe terug naar huis. Haar broer wenst
haar niet te zien, omdat ze geen kinderen heeft gebaard, maar met
een raak woord stemt zij hem tevreden.' Op het verwijt van de
markies antwoordt zijn zuster namelijk: 'Lieve broer, zeg maar
niets meer, ik begrijp het. Maar ik zweer je bij de allerhoogste God
dat ik om jouw wens te vervullen geen lakei, geen knecht, geen kok
of wie dan ook veronachtzaamd heb om het mee te proberen;
maar als het Gods wil niet was, kan ik er ook niets aan doen.'
Wanneer Sacchetti het verhaal heeft verteld, voegt hij eraan toe:
'Men zegt wel dat ze een dochter kreeg die Giovanna heette en
met messer Ricciardo da Camino, heer van Treviso, trouwde.'
Dante zegt in het achtste Canto van de Louteringsberg:
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Qyando sarai di là dalle larghe onde,
di' a Giovanna mia, che per me chiami
là dove agl'innocenti si risponde. *
Het waarheidsgehalte van de novellen rond Dante is misschien
dubieus, omdat de anekdotes waarschijnlijk mondeling zijn overgeleverd. Duidelijk is wel de eerbied die eruit spreekt voor de grote
dichter die, getuige Sacchetti's voorwoord, mede tot voorbeeld
heeft gediend. De novellen kunnen daarom beschouwd worden als
een hommage aan Dante. Dit neemt niet weg dat Dante door
Sacchetti wordt aangewend voor het doel dat hij met zijn boek
heeft en dat is amuseren. Volgens Sacchetti was Dante dan ook
een heel geestig man.

* ... komt u mijn dochter tegen,
Giovanna, zorg dat ze mij niet vergeet;
Haar schuldeloos gebed zij mij tot zegen.

I02

Dante's lingua d'oc: taal en dichtkunst
Corry Hogetoom
In het zuiden van Frankrijk, het gebied dat zich uitstrekt van de
Alpen tot de Atlantische Oceaan en van de Poitou en het Massif
Central tot de Pyreneeën, is, nadat de Romeinen zich in de vijfde
eeuw uit Gallië hadden teruggetrokken, een Romaanse taal ontstaan die zich duidelijk onderscheidt van het Frans. Deze taal heeft
veel minder Germaanse invloeden ondergaan en is meer verwant
aan het Catalaans en het Noord-Italiaans. In de loop van de elfde
eeuw ontstond daarin een zowel mondeling als schriftelijk overgeleverde letterkunde die in de volgende eeuwen tot grote bloei
kwam. Hoewel het gebied nooit een zelfstandige nationale eenheid
heeft gevormd, vertoont de taal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
het Frans, dat in deze periode veel verschillende, ook in de literatuur te onderscheiden, dialecten kent, een opvallende eenvormigheid. Kleine regionale verschillen komen voor, maar de begrijpelijkheid voor het hele gebied staat toch voorop. Na 1300 zal door
de centralistische politiek van de Franse vorsten deze literaire taal
haar prestige moeten afstaan aan het Frans en in dialecten uiteenvallen. Dit is de toestand waarmee de liefhebbers van het huidige
Occitaans te maken hebben.
Het is waarschijnlijk te wijten aan het ontbreken van een nationale eenheid, een centraal gezag, dat er nooit een algemeen erkende naam is geweest voor de taal van dit uitgestrekte gebied. Dante
stelt zijn oe tegenover oil en si. Middeleeuwse Occitaanse traktaten
over poëtica spreken van lemosi, de taal van de streek rond Limoges. Dit is niet zo vreemd, want juist uit dat gebied waren veel
grote twaalfde-eeuwse dichters afkomstig. Toch voldoet deze benaming later niet, omdat zij gebonden is aan een streek, dus aan een
streektaal, evenals Dante's naam langue d'oe die gelieerd is aan het
gebied rond Toulouse en Montpellier.
In de negentiende eeuw maakt de aanduiding 'Provençaals'
furore, een benaming die door Rob Brouwer in zijn essay over
Dante en de troubadours herhaaldelijk gebruikt wordt. De populariteit van deze naam ligt voor de hand: in de tweede helft van de
negentiende eeuw komt in de Provence een letterkundige beweging
tot bloei die zich bedient van het dialect van de streek. De belangI03

rijkste vertegenwoordiger van deze groep, de Felibrige, is Frédéric
Mistral, die in 1904 de Nobelprijs voor de letterkunde krijgt, zij het
ex aequo met de Spaanse auteur J. Echegaray. Maar ook deze aanduiding voor de taal blijkt niet aanvaardbaar voor het hele gebied,
en langzamerhand -laten we Dante dankbaar zijn - wint de benaming Occitan (in de achttiende eeuw al in opkomst als Occitanien)
veld, ook internationaal.
De bloeitijd van de Occitaanse letterkunde valt in de periode
tussen 1100 en 1300, maar vooral in de tweede helft van de twaalfde eeuw. Opvallend is de grote plaats die de lyrische poëzie inneemt. Er is ook verhalende poëzie: een paar heiligenlevens, enkele
Karel- en Arthur-verhalen, boerten en fabels, ook een enkel toneelstuk is in de handschriften overgeleverd, maar dit alles valt in het
niet vergeleken bij de troubadourlyriek: enige duizenden liederen,
waarbij van zo'n twaalf procent ook de melodie overgeleverd is.
De dichter-componisten van die liederen noemt men trobadors, dat
wil zeggen 'vinders', bedenkers van tekst en melodie. Daarnaast
staan de joglars, de spelers die zorgen voor de uitvoering van het
troubadour-repertoire. Hoe populair deze liederen in hun tijd zijn
geweest blijkt uit het grote aantal handschriften waarin ze zijn
overgeleverd, uit de verwijzingen naar en citaten van het ene lied
in het andere, maar ook uit de invloed die ze hebben uitgeoefend
in aangrenzende cultuurgebieden.
In Noord-Frankrijk ontstaat vanaf omstreeks II50 een lyrische
hoofse poëzie, geënt op die van het Zuiden. De Duitse Minnesang
is duidelijk beïnvloed door de Occitaanse lyriek. Ook in de Nederlanden dringt die door, getuige onder andere de mystieke liefdeslyriek van Hadewych. Een refrein~e van Jan I van Brabant (12541294), 'Harba lori fa', wordt geïnterpreteerd als het Occitaanse
wachterlied-refrein Alba l'or(a) i fa, 'De dageraad is het uur hiervoor', namelijk voor het scheiden van geliefden. Maar vooral in de
onmiddellijk aan Zuid-Frankrijk grenzende gebieden is de invloed
groot, zo groot dat veel dichters in Noord-Spanje en Noord-Italië
zich van het Occitaans bedienen in hun poëzie.
De troubadours komen voort uit alle sociale lagen. De oudst
bekenden, Eble de Ventadorn, van wie niets is overgeleverd maar
die door de vroege troubadours wordt geroemd als hun grote leermeester, en Willem IX van Aquitanië en Poitou, behoren tot de
adel. Marcabru, die omstreeks 1140 schreef, was een jongen uit het
volk, misschien zelfs een onecht kind. Bernart de Ventadorn, twee10
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de helft twaalfde eeuw, was volgens zijn vida een horige, Amaut
Daniel een ridder, dus van lage adel, de Monnik van Montaudan
een kloosterling die zijn pij aan de wilgen had gehangen, en ga zo
maar door.
Dergelijke gegevens kennen we uit de vidas, korte levensbeschrijvingen in proza, ontstaan in de dertiende en veertiende eeuw, die
de joglars voorgedragen zouden hebben als inleiding tot de uitvoering van de liederen van deze of gene troubadour. De joglars traden
op aan de hoven van hogere en lagere adel. De dichter-componisten, voor zover niet zelf van hoge komaf, vonden in de adellijke
kringen hun beschermers, hun maecenassen. In de twaalfde eeuw
was de Zuid-Franse adel rijk, er was belangstelling en ook geld
voor de liedkunst. Na de oorlog die Noord-Frankrijk en Rome
voerden tegen de Catharen (I209-I~229) is dat veranderd. Het is
niet de oorlog op zichzelf die de troubadourlyriek de nek heeft
omgedraaid, maar door die oorlog is het gebied verarmd; de meeste rijke kasteelheren, geneigd tot protectie van de kunstenaars, hebben in deze strijd niet zozeer voor een godsdienst als wel voor hun
land en zijn bewoners gekozen en zijn verslagen, overwonnen, verarmd. Er was geen geld meer voor de geneugten des levens, voor
kunst, muziek en zang. De dichters weken uit naar de hoven van
Noord-Spanje en Noord-Italië.
In de bloeiperiode van de Occitaanse lyriek kunnen we de volgende perioden onderscheiden: de eerste, omstreeks 1 ro, met Eble
van Ventadom en Willem IX, een tweede rond II40, met Jaufre
Rudel, een vooraanstaand edelman, 'vorst van Blaya' noemt zijn
vida hem, en Marcabru en Cercamon, die de troubadourkunst met
het joglarvak gecombineerd schijnen te hebben. De 'grote generatie' is de groep dichters die actief was tussen II60 en 1200. Hiertoe
behoren, naast Bemart de Ventadom, de door Dante genoemde
dichters Guiraut de Bomelh, Bertran de Bom en Amaut Daniel.
In de vroege dertiende eeuw schrijft Folquet de Marselha, oorspronkelijk zijdehandelaar in Marseille, later ingetreden in de geestelijkheid en tenslotte bisschop van Toulouse. Dante plaatst hem in
het paradijs; veel van zijn tijdgenoten, die geleden hebben onder
zijn felle vervolgingen van de Catharen, zullen daar vraagtekens
bij geplaatst hebben. Sordello, die omstreeks 1200 in de omgeving
van Mantua geboren is, behoort tot de dichters die, hoewel niet
geboren in het Occitaanse taalgebied, toch besloten hun liederen
in het Occitaans te schrijven. Dante schetst van hem een sympalOS

thiek portret in het zesde en zevende canto van de Louteringsberg.
Het einde van de dertiende eeuw is ook het einde van de troubadourlyriek. Guirait Riquier, wel 'de laatste troubadour' genoemd, afkomstig uit Narbonne, zoekt zijn maecenassen in Catalonië, Aragón en Castilië.
Het belangrijkste thema van de occitaanse lyriek is de hoofse
liefde. De dichter aanbidt een dame, een domna, die sociaal gezien
zijn meerdere is en bovendien getrouwd. Om haar wederliefde te
verdienen moet hij zich onderscheiden door zijn hoofs gedrag,
door discretie, moed, aangename omgangsvormen. De hoofse liefde is in theorie zeker niet platonisch, maar door de positie van de
domna vaak wel gedoemd dat in de praktijk te blijven. In de gedichten wordt de domna nooit bij name genoemd, maar verborgen achter een senhal, een schuilnaam. In de sestina van Arnaut Daniel heet
zij bijvoorbeeld Mon Desirat, Mijn Begeerde, nog extra verhuld achter een mannelijke woordvorm.
De troubadourliederen worden meestal in categorieën ingedeeld
volgens de inhoud, meer dan naar de vorm. Het belangrijkste genre is de canso, het liefdeslied, waarin de aanbeden domna bezongen
wordt. Daarnaast vinden we de si17Jentes, het satirische lied, dat zijn
pijlen kan richten op de politiek of op de kerk, maar dat ons ook
voorbeelden levert van literaire kritiek, zoals een gedicht van Peire
d'Alvernhe (zie het stuk van Rob Brouwer) die een aantal van zijn
mede troubadours en ook zichzelf over de hekel haalt. De alba
bezingt het scheiden van gelieven bij het aanbreken van de dag. In
de pastorela wordt bezongen hoe een ridder een herderinne~e
tracht te verleiden. In de Noordfranse letterkunde zijn van dit genre enige honderden gedichten overgeleverd, in het Occitaans
slechts enkele tientallen. De Occitaanse traktaten over poëzie
waarschuwen voor de vulgariteit en grofheid die de dichter van de
pastorela bedreigen. Tensos en partimens zijn dialooggedichten, waarin
twee troubadours tegenovergestelde standpunten rond een vraagstelling verdedigen, meestal naar aanleiding van een probleem dat
voortkomt uit reflectie over de hoofse liefde.
Er is hier al enige malen sprake geweest van traktaten over poëzie in de volkstaal. Het is inderdaad een opvallende trek in de
Occitaanse letterkunde dat de dichters zich rekenschap geven van
hun dichterschap en dat zij zich in hun gedichten, zoals die van
Marcabru (eerste helft twaalfde eeuw) en in traktaten over poëzie
(Las Razos de Trobar, dertiende eeuw, en Las 05 d'Amors, vroege
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veertiende eeuw) uitspreken over vragen die de dichtkunst betreffen. In die tijd werd dit elders alleen nog gedaan als het ging om de
officiële taal van poëzie en wetenschap, het Latijn.
De dichters gaan hierbij ook in op een onderscheid tussen de
verschillende dichtstijlen trobar [eu, trobar ric en trobar dus. Het trobar
[eu, de 'lichte dichtkunst', (leu komt van het Latijnse [evis) is de stijl
die voor een groot publiek toegankelijk is. De aanduiding houdt
geen waardeoordeel in, [eu is niet 'gemakkelijk'; onder de beoefenaars ervan vinden we grote dichters met een rijk gedachtengoed,
zoals Bernart de Ventadorn en Peire Cardenal. Alle trobairitz, de
vrouwelijke dichters, (van wie ons van een twintigtal het werk is
overgeleverd) behoren tot deze stijlgroep. Het trobar ric wordt
gekenmerkt door het zoeken naar een geraffineerde vorm, het spel
met moeilijke rijmen, rijmschema's en strofenvormen. De belangrijkste trek van het trobar dus is het hermetisme, het zoeken naar
een uitdrukkingsvorm voor de gedachten van de dichter die dus,
gesloten, is en slechts toegankelijk voor de ervaren en aandachtige
poëzieminnaar die zich wil inspannen om de betekenis van een
lied te doorgronden. Reeds Marcabru (circa 1140) heeft deze stijl
beoefend. Van de generatie uit de bloeitijd (tweede helft twaalfde
eeuw) is Raimbaut d' Aurenga de meest bekende vertegenwoordiger.
Arnaut Daniel, die in Dante's Louteringsberg (canto 26, v. II5148) de hoogste lof krijgt toegezwaaid, beoefent in eerste instantie
het trobar ric. Hij beschouwt dichten als een ambacht en beschrijft
zichzelf als een schrijnwerker die aan zijn verzen schaaft en vijlt.
Hij heeft nieuwe poëtische vormen geïntroduceerd, waaronder de
sestina (zie voor een beschrijving van dit genre de bijdrage van
Robert de Does in het zomernummer 2000 van dit blad, blz. 228229). In zijn mooie bundel vertalingen van troubadourlyriek, Daar
ik tot zang word aangespoord (Ambo 1987), geeft Ernst van Altena op
blz. 180-181 een vertaling van Arnauts sestina. De vorm, die Arnaut
bedacht heeft, is zo ingewikkeld dat ric hier wel lijkt te moeten
samengaan met dus. Wanneer je aan zulke strenge vormregels
moet beantwoorden als hier gesteld worden, kun je je ideeën niet
meer in simpele woorden overbrengen. Arnaut Daniel heeft maar
één sestina geschreven. Een andere dichtvorm, ook van hem afkomstig, waarin binnen de strofen geen rijm voorkomt maar waarin
telkens de eerste regels van de verschillende strofen op elkaar rijmen en daarna de tweede en de derde, enzovoorts, en waarbij het
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aantal versregels per strofe en het aantal strofen vrij zijn, is geen
sestina, hoewel Van Altena (blz. 184) er wel deze naam voor gebruikt.
Aan Arnaut Daniel worden in de middeleeuwse handschriften
negentien liederen toegeschreven. Waarschijnlijk is veel van zijn
werk verloren geraakt. Het lied waarvan Dante enkele verzen
citeert (Louteringsberg, canto 26, v. 140-147) is in het aan Arnaut
toegeschreven repertoire niet terug te vinden. Wel valt op dat hij
zichzelf met name noemt, zoals hij ook doet in veel van de overgeleverde liederen: Jeu sui Amaut, que plor e vau eantan, 'Ik ben Arnaut,
die weent en zingt'. Dante laat hem het woord esealina gebruiken,
een verkleinwoord van het in het Occitaans bestaande eseala (trap).
Deze diminutief is echter in het Occitaans niet geattesteerd.
Verder is de inpassing in de terzinen-structuur voor mij een aanwijzing dat Dante wellicht zelf woorden in Arnauts taal en geest
gevonden heeft om hem als miglior fabbro te eren (Louteringsberg,
canto 26, v. II7), want ondanks Arnauts inventiviteit waar het gaat
om nieuwe dichtvormen, komen in het van hem overgeleverde
werk geen terzinen voor. Bovendien passen de door Dante geciteerde verzen wel heel naadloos in zijn context.
De dichter Dante laat ons zien hoe hij van een vroege voorkeur
voor het Occitaans toch overstapt naar zijn eigen taal en hoe hij
zijn voorliefde voor Guiraut de Bornelh, uitgesproken in zijn De
Vulgari Eloquentia, verliest ten voordele van Arnaut Daniel. Zo legt
het trobar leu het voor Dante af tegen het grotere raffinement, de
verfijning van de vorm, gepaard aan een inhoud die meer inspanning van de geest vereist, zoals tot uitdrukking gebracht in het trobar rie en dus van Arnaut.
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Oude Grieken bij Dante 1
Yorgos Sifèris
(Vertaling Hero Hokwerda)
Vorig jaar deed zich een (... ) aanleiding voor eens te kijken naar
Dante's verwijzingen naar de antieke Griekse wereld. Dat zijn er
heel wat, en zij verdienen een aparte studie. Hier zou ik er slechts
drie willen aanstippen, degene die mij het meest opvielen.
De eerste heeft betrekking op Odysseus: niet de Odysseus die bij
Circe vertrekt om de doden vragen te gaan stellen, zoals we hem
van Homems kennen, maar een Odysseus die bij Circe vertrekt
en, ver voorbij de Zuilen van Herakles en de evenaar, voorgoed
naar de kelder gaat.
Dat einde van Odysseus is louter en alleen Dante's eigen schepping. Dante kende Homems alleen bij stukjes en bee*s; maar in
het begin van de Hel, in het voorgeborchte ~~ waar hij de heiden
Homems geplaatst had --- noemt hij hem poeta sovrano, 'soeverein
dichter' (Hel, IV, 48), of, in de woorden van Vergilius (Lout., XXII,
101-4):

Zij zijn, met mij en veel gelijkgezinden,
Persius en de Griekse dichter die
De Aluzen, ' zei mijn gids, <het meest beminden,
In 't voorgeborchte ...
Dante kende onze antieke taal niet. Van Homerus kende hij wat
hij aantrof in de Latijnse letterkunde die in zijn tijd bekend was,
bijvoorbeeld Ovidius, Cicero, Seneca. Wat Odysseus betreft, die is
volgens de Latijnse overlevering de sluwe medewerker aan de verwoesting van Troje, Romes moederstad; de man van het houten
paard. Daarom brandt hij, samen met Diomedes, in de vlammen
diep in de hel, in de achtste gracht van de achtste kring; daar waar
we de arglistige raadgevers tegengekomen zijn. Vergilius legt hem
uit (Hel, XXVI, 58):
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Zij rouwen in die vlam om het beramen
Van hun bedrog: tot stadspoort werd dat paard,
Waaruit de latere Romeinen kwamen.
Dante koestert dus welmg sympathie voor Odysseus. Maar wat
dan opvalt is dit: afgezien van de wekelingen of lafaards - degenen
'die aan zijn hoge roeping had verzaakt / uit lafheid' (Hel, lIl, 60:
chefice per viltà il gran rifiuto) - en afgezien ook, denk ik, van de vleiers (Hel, XVIII, 100-136), vernedert Dante de zielen die hij ons voor
ogen stelt nîet; hij mag de schepselen Gods dan de eeuwige straf in
sturen, hij kleineert ze niet.
De persoon van Odysseus, zoals aan Dante overgeleverd, had
waarschijnlijk geen sterke organische band met hem; het was niet
meer dan een naam en hooguit een wezen van de verbeelding,
voortkomend uit een ver verwijderde en vaag bekende letterkunde.
Maar de persoon van Odysseus zoals door hemzelf geschapen
moet opgebouwd zijn uit vele, voor ons moeilijk te onderscheiden,
ervaringen uit zijn eigen leven.
Dante wil de twee helden van de Trojaanse oorlog vragen stellen, maar Vergilius - die doorgaans voor rekening van de florentijn met de antieken spreekt - weerhoudt hem: 'Laat mij met hen
spreken,' zegt hij. 'Maar 't kan hun aan wellevendheid ontbreken,!
Want het zijn Grieken, als jij met hen praat' (Hel, XXVI, 74-5). Er
antwoordt een stem waarvan je niet weet of het een mens is die
spreekt of het vuur (Hel, XXVI, 85-9I):

Een van de tongen rees het meest omhoog,
Totdat ze flakkerde voor onze ogen,
Alsrif een windvlaag haar naar achter boog.
Ze heift de punt toen heen en weer bewogen
Gelijk een mensentong dat doet, en zei,
Haar stem verstaanbaar na een eerste pogen:
'Toen ik bij Circe wegging ...
Het is Odysseus, die vervolgt: noch mijn zoon, noch mijn vader,
noch Penelope hebben de begeerte kunnen uitputten die in mij
brandde om 'kennis van de wereld te verwerven' - del mondo esperto
te worden (Hel, xxvi, g8) -, alsook van de slechtheid en de deugd.
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Zo'n begeerte, zou ik willen opmerken, bestaat ook in de ziel van
Dante. Verderop in de hel, wanneer Mohammed hem vraagt wie
hij is, antwoordt Vergilius: hij is nog niet dood - ik die dood ben
leid hem rond in de hel 'om hem volmaakte ervaring te geven'
(Hel, XXVIII, 48: per dar lui esperienza piena). Die zin toont, naar mijn
gevoel, dat het gezegde del mondo esperto niet zomaar gebruikt wordt
als na-aperij van een Latijnse tekst.
Hoe dit ook zei, Odysseus vaart met één schip en een paar trouwe makkers uit, de Oceaan op. Zo oud en vermoeid als hij is,
spreekt hij zijn oude en vermoeide makkers moed in. Hier kan ik
niet de verleiding weerstaan de dertig verzen waarmee Odysseus'
relaas en het 26e canto van de Hel eindigt in hun geheel te citeren
(Hel, XXVI, 112-142):

"0 broeders," zei ik, "die reeds veel moest lijden,
Jullie zijn, het gevaar ten spijt, de west
Nabg~ wil je er nu op voorbereiden
Dat wij in wat ons nog aan leven rest
Een wereld vinden waar geen mensen leven)'
In 't spoor der zon zoeken wij dat gewest.
Denk aan je oorsprong: 't is ons niet gegeven
Te leven als het redeloze beest;
Wij horen deugd en kennis na te streven. "
Zo groot verlangen schiep ik in de geest
Van mijn gezellen met mijn kleine rede
Dat rifgelasting gdel was geweest.
De achtersteven naar de oost, zo gleden
Wg' voort, naar links; en elke roeiriem vloog
Toen wg' in dolle vlucht de zee doorsneden.
Reeds kreeg de nacht de nieuwe pool in )t oog,
Vol sterren, en die van ons haljrond schenen
Heel laag nu, waar de golfslag zich bewoog.
Vijf malen mocht het zwerk de lichtglans lenen
Der volle maan en vijf maal doqfde zij
Sinds ons vertrek. Toen is een berg verschenen,
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En ook al was zg'n donker beeld voor mij
Op rifstand vaag, hg' was zo hoog gerezen
Als ik nooit eerder had gezien; en wg'
Verheugden ons, maar spoedig reeds bleek deze
Ons noodlot, want vanuit dat nieuwe land
Deed een orkaan ons voor ons leven vrezen,
Tegen drie vlagen was het schip bestand;
De vierde maal hief hij de achtersteven
En joeg de voorplecht neer, door hoger hand,
Zo zg'n wg' in die storm op zee gebleven, '
De hoge berg van de wervelstorm heeft bij Dante geen naam,
Volgens de commentatoren moet het wel de louteringsberg zijn,
die, naar wij weten, volgens de geografie van de Komedie aan de
antipode van Jeruzalem ligt, Deze passage is de langste die ik aanhaal, maar zij geeft althans een staal~e van Dante's schrijfkunst;
van de economie en het gebruik van de woorden, van hun functioneren, Of ook, op kalme toon, van Dante's gevoel ten opzichte van
de mens, zoals Odysseus' toespraak tot zijn makkers; van zijn
gevoel ten opzichte van het uitspansel, zoals de verzen over de
andere pool of dat opmerkelijke: 'het licht was onder de maan
geschoven'2, Lering gaat er ook van die kalme toon uit, Maar het
aangrijpende beeld dat deze passage mij vooral geeft is het contrast
tussen de louteringsberg, die onbenaderbaar is voor Odysseus, en
het zinken van het schip, 'door hoger hand' ~ dat wil zeggen: door
God, Het laatste vers laat bij mij het diepste, onuitwisbare litteken
achter van de definitieve verdwijning van de antieke wereld,
De tweede passage van Dante die ik hier wil aanhalen is de bede
tot Apollo, Dante is uit de beproeving van de hel gekomen, heeft
de louteringsberg beklommen en bevindt zich nu op de drempel
Gods, in de toestand van de gezegenden, Hij voelt dat dergelijke
ervaringen zich niet gemakkelijk tot uitdrukking laten brengen, Hij
weet dat hij het ongrijpbare gaat zeggen, iets dat nog door niemand voor hem ooit gezegd was, Dat spreekt hij duidelijk uit aan
het begin van deze laatste cantica (Par. 1I, 7):
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De zee die ik bevaar is nooit bevaren.
Minerva bolt mijn zeil, Apollo staat
Aan 't roer, op koers houdt ons de Muzenschare.
Hij weet dat het van hier af voor anderen moeilijk zal zijn hem te
volgen (Par. 1I, 1-6):

U die zich door mijn verzen laat bekoren
En in uw nietige en lichte boot
Mijn zingend schip volgt om ze aan te horen,
Keer naar uw land, want het gevaar is groot
Op deze u nog onbekende baren;
U raakt er, als u mij verliest, in nood.
Zo raadt hij zijn lezers aan. En in het laatste canto van dezelfde
cantica komt hij tot de slotsom (Par. XXXIII, 121-3):

Hoe ontoereikend is mijn woord, hoe bleek
Door deze machteloze pen beschreven,
De weergave van dat waarnaar ik keek.
Dante meet dus zijn krachten. Hij voelt de behoefte goddelijke
hulp in te roepen. En het onverwachte nu is dat die trouwe discipel
van de heilige Thomas van Aquino zijn bede richt, niet tot de
Almachtige, maar tot Apollo; hem noemt hij 'vader' (Par. I, 128).
Hij zegt tot de Musageet (Par. I, 13-22):

Eerst smeek ik u, Apollo, om de kracht
Mij zo aan deze laatste taak te wijden
Dat men mij de laurierkrans waardig acht.
Ik wist uw Muzenschare aan mijn zijde,
Maar voor het laatst betreed ik nu het krijt.
Ik bid u mij, met haar, te begeleiden.
Schenk mij de kracht waarmee u indertijd
De sater Marsyas voorbij kon streven
En hem, nog levend, vilde na de strijd.

II3

Wil mij uw goddelijk vermogen geven,

[ ..}
Op die toon spreekt hij tot de 'Delphische god', zoals hij hem
noemt. Hier, op de drempel van het onzegbare, roept hij de hulp
in van de god van de Pythia. En wanneer ik hem zo hoor, móet ik
wel - het zij mij vergeven als ik hier zondig - denken aan die kreet
van Kassandra indertijd:

Apollo, Apollo ...
(Aischylos, Agamemnon I073)
Zo smeekt zij de God die de zielen meevoert voorbij de barrières
van de rede. Het heeft bij velen verbazing gewekt. Mijn antwoord
luidt: als al zijn impulsen Dante ertoe aanzetten uitdrukking aan
dat onzegbare te geven, zetten zij hem er ook toe aan daar uitdrukking aan te geven met de zinnen en gevoelens van een levend
mens. En die afstand, tussen het immateriële en de materie van het
gevoel, brengt zo'n intensiteit teweeg dat juist aan die intensiteit
deze hoogste vorm van poëzie te danken moet zijn, deze opstanding uit de doden. Wanneer ik dus denk aan de weg die hij van het
'donker woud' (Hel, I, 2) tot hier heeft afgelegd, kijk ik er niet zo
vreemd van op dat deze bede tot de god van Delphi de plaats van
andere beden in heeft genomen.
Misschien zal men mij zeggen dat ik spreek als een heiden.
Maar ik zou er geen moeite mee hebben ook nog te zeggen dat ik
Dante's poëzie zo krachtig vind dat zij mij te hoog schijnt voor
regels zoals voortgekomen uit tijd en plaats. Dat, when all is said and
done, het zo moet zijn dat de grote geesten hetzelfde ondergaan en
op de een of andere manier elkaar raken in hun diepten of op hun
toppen; dat de tragicus die Koning Oidipous en Oidipous in Kolonos
schreef toestanden van hel en loutering geschapen heeft die veel
dichter bij het gevoel van de Florentijn staan dan bij dat van veel
van zijn tijdgenoten - ook al plaatste de eerste, als trouw thomist,
Sophokles in de poort van de Hel.
Nu kom ik bij de derde en laatste passage. Zij bevindt zich aan het
eind van het Paradijs en van de Goddelijke komedie; het is - in poëtisch
opzicht, bedoel ik - de zwaarste passage van degene die ik tot nu
toe genoemd heb. Daarom denk ik dat ik kort kan zijn. Bij zulke
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zaken is het zo: ofwel men heeft de rijpheid ze aan te voelen, ofwel
ze zijn toch niet uit te leggen.
Dante bevindt zich in het empyreum; hij ontwaart de Goddelijke Genade en het eeuwige licht. In de diepte ziet hij het veelbesproken visioen (Par. XXXIII, 85-7):

Ik zag hoe diep in die oneindigheid
Liifde een boek maakt van de losse bladen
Die alom in de wereld zijn verspreid.
Het visoen is in één ogenblik verdwenen; verdwenen is de directe,
aanwezige indruk. Wat overblijft is het weinige dat de dichter in
deze en volgende verzen tot uitdrukking heeft kunnen brengen;
alleen een 'bleke' menselijke uitdrukking, want, zo zegt hij: (Par.
XXXIII, 94-6):

Ik mocht dit beeld niet in mijn geest bewaren,
Maar weet, na vijftntwintighonderd jaar,
Wel hoe Neptunus 't eerste schip zag varen.
De Argo was het eerste schip door mensenhanden gemaakt.
Poseidon [Neptunus], die vanuit de diepte van de zee als was het
een schaduw de kiel zag overvaren, was verrast en verbaasd
geweest, vijfentwintig eeuwen vóór de tijd van de Komedie. 3 De vergelijking van de plotseling intredende vergetelheid - die volgt op
een dergelijk universeel visioen - met het overvaren van de Argo,
heeft zulke dimensies en zulke extensies dat zij mij een hoogtepunt
van poëzie lijkt. Verder wil ik hier niets aan toevoegen.
Zo sprekend over die antieke goden, of over Odysseus, komt bij
mij de gedachte op hoe vaak, bij de lectuur van Alexandrijnse of
Latijnse dichters, soortgelijke verwijzingen naar de antieke godsdienst mij een indruk geven van conventionaliteit. Dante is, welk
materiaal hij ook ter hand neemt, antiek of eigentijds, nimmer conventionee1. 4 Zo groot is de charme van zijn gedrevenheid.
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Noten
1 Middendeel uit Yorgos Siferis' voordracht getiteld 'Sta 700 chrónia tou Dhanti' (Bij de 700
jaar van Dante), op 12 mei 1966 gehouden voor de universiteit van Thessaloniki, op 18 oktober
voor de British Council te Athene, en in november van dat Jaar gepubliceerd in het tijdschrifl
Epochés; nu te vinden in Yorgos Siferis, Dhokimés ('Proeven', qfwel 'Essays'), IJ, Athene
1974, blz. 249-282.
Siferis geifi zijn citaten uit Dante steeds eerst in zijn eigen prozavertaling en vervolgens in het
origineel. In bijgaande overzetting worden de citaten alleen in Nederlandse vertaling gegeven, uit
de binnenkort te verschijnen uitgave van Ike Cialona en Peter Verstegen. De noten bij de tekst zijn
van de auteur.
2 [Cinque volte racesso e tante casso / ] 10 lume era di sotto dalIa luna, [ / poi
che 'ntrati eravam nell' alto passo,], bij Cialona/ Verstegen (zie eerder): 'Vijf malen ...
sinds ons vertrek. '
3 Voorbeeld van een commentaar dat ik vermijd te vermelden: 'Van de Argonautentocht tot 1300
n. C. (jaar van het visioen van de Komedie) zijn vijjèntwintig eeuwen verstreken, qfwel: van de
Argonautentocht tot de verwoesting van Troje 79 qf 42 Jaren, vervolgens tot de stichting van Rome
431 Jaren, van de stichting van Rome tot aan Christus 750 Jaren, van Christus tot het visioen van
de Komedie 1300 Jaren. In totaal 2560 qf 2523 Jaren.'
4 Ook al krijgen zijn antieken dan soms een middeleeuwse aanblik. Minos bijvoorbeeld, in de
tweede kring van de hel, wordt voorgesteld als een vreselijk monster dat zich met zijn staart
omgordt (Hel V, 3-12). Wij herinneren ons de kalme voornaamheid van Minos in het vers van
Homerus zoals vermeld bij Plato (Gorgias 526d): 'Met een gouden scepter, rechtsprekend onder
de doden' - een persoon uit een andere wereld. Verder zou ik ook nog willen opmerken, bijvoorbeeld, hoeveel beperkter de echo is van CatuIlus' beeld (uaf, 1-18) met de Nereiden die zich over
de Argo verbazen: 'aequoreae monstrum Nereides admirantes' (de Nereiden van de zee
vol verbazing bij het wonder).
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Dante's driespraak
Kees Verheul

Clou:
l'llleaue you.
Hamm: No!
Clou:
VVhat is there to keep me here?
Hamm: The dialogue.
(Samuel Beckett, Endgame)

Begin maart dit jaar kon je bij alle krantenkiosken in Italië Dante's
bekende profiel zien, soms anderhalve meter hoog, op karton, als
reclamestunt van het tijdschrift Gente. Bij aankoop van het laatste
nummer een gratis exemplaar van het lrifèmo. Da non perdere, laat u
deze kans niet ontgaan! Wie zoals ik, thuisgekomen, eerst in de
Gente zelf ging zitten bladeren, kreeg als hoofdartikel een reportage
voorgeschoteld over de angsten van Italië's populaire tv-sterren.
De presentatrice van Buona domenica durft niet in het vliegtuig. Een
juffrouw van 'Achter het nieuws' vertelt dat ze haar fobie om in
bed te worden aangerand alleen kan bezweren door de hele nacht
haar televisie aan te laten staan. Verderop in het nummer foto's
van de oorlog in Eritrea: roestige kanonnen, bloed, onthoofde en
ontarmde lijken. Elders Pinochet, zich verkneukelend in zijn rolstoel na zijn ontsnapping uit Engeland. De meest voor de hand liggende reactie na zo'n min of meer representatieve reeks flitsen uit
onze hedendaagse particuliere en collectieve inferno's lijkt mij verbazing over het cadeau bij het weekblad. Waarom nog Dante?
De Diuina commedia is een van de belangrijkste boeken in mijn
bestaan, een boek dat mij als lezer, maar niet alleen als lezer,
gevormd heeft. Tegelijk is het een boek dat me jaren en jaren heeft
dwarsgezeten en terneergedrukt. Hoe moet je je staande houden
tegenover een alles omvattende, .alles wetende, alles begrijpende en
bovendien volmaakt geconstrueerde tekst? Een tekst die zo uitzonderlijk veel intelligentie bevat, zoveel leven, kennis, fantasie en literair vakmanschap dat je bijna niet anders kunt dan de uitspraak
van Borges beamen: 'Het beste boek dat de mensen hebben geschreven.' Oe merkt aan de formulering dat Borges de bijbel diplomatiek buiten mededinging houdt.) En dan, gecombineerd met dit
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verpletterend schrijfvermogen, een vorm van religieuze zekerheid
die iemand van nu, schuchter op zoek naar een geloof, alleen maar
kan ontmoedigen. Zo heb ik het althans ervaren.
Je hoort soms de vraag of, bijvoorbeeld, een atheïst van harte
kan meezingen in de Matthäus. Maar ligt het probleem niet juist
omgekeerd daar waar een mens zich geraakt voelt door kunst en
tegelijk, of dwars ertegenin, door iets of iemand anders? Als geloofsgenoot (binnen een ruim perspectiefj van Dante benijd ik de
agnosten die onbekommerd kunnen genieten van het mooiste
mensenboek en hoogstens even glimlachen om de christen van
zevenhonderd jaar geleden die haarfijn meent te kunnen uiteenzetten hoe het Goed en het Kwaad in elkaar zitten en welke straf of
beloning alle gestorvenen tussen Adam en plusminus 1300 hebben
verdiend. Het voornaamste concept in Dante's lrifèmo is contrapasso,
als het ware een balans tussen leed en 'tegenleed' . Dezelfde symmetrie die er zou bestaan tussen verkeerde daden en de manier
waarop de dader er na zijn dood op wordt afgerekend, beheerst
volgens dit concept al bij zijn leven de psychologie van de zondaar.
Vergelding in het hiernamaals, voorafgegaan door de negatieve
begeleidingsverschijnselen, inherent aan elk kwaad. 'De hel is alleen straf in dezelfde zin als maagpijn, en niet een pak slaag, straf is
voor gulzig eten' (aldus, heel nuchter en praktisch, de detectiveschrijfster en Dante-propagandiste Dorothy Sayers). Nu een voorbeeld van Dante zelf, uit zijn lrifèmo. Indolente mensen dragen
moedwillig een soort rookslierten in hun binnenste terwijl buiten
op z'n Italiaans de zon schijnt; aan gene zijde ploeteren ze voor
eeuwig door zwarte blubber.
Kortom, elk kwaad straft zichzelf. Toont Pinochet op het ogenblik nog bedroevend weinig symptomen van 'tegenleed' dan
mogen we, als hij thuis ook niet berecht wordt, na zijn dood rekenen op een superversie van het Haagse tribunaal. Alles conform
het wezen van de dingen en de glasheldere wil van God want,
zoals er op de toegangspoort naar de hel staat geschreven:

Rechtvaardigheid heift mijn hoge maker bewogen.
Maar laat u zich niets wijsmaken door de meest ambitieuze en welbespraakte onder de gelovige dichters. De ontwerper van de poort
in kwestie, het grote brein achter het hele inferno van Dante, is
Dante zelf.
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Elke keer dat ik me lang en intensief heb verdiept in het lrifemo,
maar ook in de andere delen van de Commedia, heb ik de sensatie
gekregen van een infernaal, om niet te zeggen duivels boek. Het
was een troost in de inleiding bij Jacques Janssens recente vertaling
te lezen dat de roomse kerk Dante's expliciet in zijn gedicht verwoorde overtuiging zelf na zijn dood te zullen belanden in de
hemel of op z'n ergst in het purgatorio, niet zonder meer deelt. Bij
mijn weten heeft geen literatuurminnend curielid ooit Dante's
zaligverklaring geëntameerd. Als lezer en christenmens kan ik me
voorstellen dat de bezwaren ernstiger tekortkomingen betreffen
dan alleen Dante's protest, her en der luidkeels geuit in de Commedia, tegen de politieke macht van de paus.
Hoe langer ik het vermijd om in de Divina commedia te lezen, hoe
meer ik ervan overtuigd raak dat ik Dante onrecht doe. Al jaren
was ik van plan hem en mezelf een nieuwe kans te geven en dat
doe ik nu, met als uitgangspunt het slotdeel van het gedicht. De hel
dus. Als richtsnoer heb ik mijn favoriete citaat genomen uit de
naoorlogse literatuur, de laatste bladzij van ltalo Calvino's De
onzichtbare steden (1972). De wereldreiziger Marco Polo spreekt: 'De
hel van de levenden is niet iets wat zal zijn; als er een is, dan is het
de hel die hier al bestaat, het inferno dat wij dag in dag uit bewonen, dat we vormen door onze samenleving. Er zijn twee manieren
om er niet onder te lijden. De eerste valt velen gemakkelijk: de hel
aanvaarden en er deel van gaan uitmaken tot je op het punt bent
gekomen dat je hem niet meer ziet. De tweede is riskant en vereist
ononderbroken aandacht en studie: zoeken en weten te herkennen
wie en wat, midden in de hel, geen hel is, en dat laten voortduren
en er ruimte aan geven.'
Naar het niet-infernale in Dante's hel hoefde ik niet lang te zoeken. Er is natuurlijk het mooie van de poëzie, de veelgeprezen vergelijkingen en beknopte formuleringen, de vertelkunst, maar wat
me deze keer voor het eerst opluchtte was het element dialoog.
In een volledig infernaal inferno wordt gezwegen, gesnauwd,
geweeklaagd, maar nooit geconverseerd. Hoe anders gaat het toe
bij Dante. Tijdens een soort eeuwigdurend bombardement op
Dresden stapt een van de met dit speciale 'tegenleed' bestrafte
homoseksuelen opzij en betrekt de ramptoerist Dante in een complimenteus gesprek over hun beider dichtwerk. Veel critici klagen
erover dat dergelijke onderonsjes ~ er zijn er tientallen in het
lrifemo ~ geen verband houden met het eigenlijke thema: zonde en
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straf. Terwijl Dante zich naar mijn gevoel juist op zijn grootst
toont door zijn slachtoffers (onder wie zijn lezers) op deze manier
tegen alle waarschijnlijkheid in een paar minuten respijt te gunnen.
Maar Dante's dialogen zijn meer dan intermezzo's in het helleleven. De Divina commedia is, naar ik nu meen te begrijpen, niet
zozeer een wereldbeschouwelijke uiteenzetting met behulp van
beelden plus een verhaal als wel een continu gesprek over ervaringen en ideeën. Je krijgt de indruk dat Dante de dialoogvorm, impliciet in de titel van zijn eerdere traktaat 1I convivio (Het gastmaal),
serieus is gaan nemen toen hij begon aan zijn grote gedicht. Osip
Mandelstam noemde zijn van affiniteit en bewondering getuigend
Commedia-essay 'Een gesprek over Dante' . Het ik-personage in
Dante's gedicht luistert, vraagt, geeft antwoord, eerst naast of
tegenover Vergilius, dan tête-à-tête met Beatrice. Meestal is er nog
een derde persoon bij en ontspint zich datgene waarbij de auteur
Dante optimaal zichzelf wordt: een driehoeksgesprek. (De tijd
waarin de Divina commedia werd geschreven staat in de muziekgeschiedenis bekend als de tijd van het ontstaan van de polyfonie,
meerstemmige zang. Maar dit terzijde.)
Het heeft, denk ik, zin om hier te wijzen op Dante's versvorm.
De ongewone opeenvolging van drie rijmwoorden, telkens zo vervlochten met drie nieuwe dat er een continue reeks ontstaat, geldt
als illustratief voor het ononderbroken lopen, dalend, klimmend,
van de ik-figuur en zijn begeleider/begeleidster. En voor het proces van zijn geestelijke groei, zijn toenemend geloof in de Drieëenheid. Terecht. Maar kan het principe van de terza rima niet even
prachtig model staan voor de gesprekken? In de twee-aan-twee-rijmen van traditionele dichters klinkt niet vaak meer door dan de
doodse symmetrie van vraag plus antwoord, nietes welles, verhoor,
catechismus (misschien een van de redenen waarom aabb, abab en
abba bij veel moderne dichters en lezers impopulair zijn geworden).
Pas Dante's rijm schept, net al~ een derde gespreksgenoot, ruimte
voor onvoorziene standpunten. En een middel tegen het vastlopen
van de discussie.
Wie een niet-infernale Dante verlangt lette dus eens op zijn diaen trialogen. De fijne psychologie van conversatie waar de deelnemers hun innerlijk zowel blootgeven als verhullen, en waar je zwijgenden hoort denken, overtreft soms die van Shakespeare of
Tsjechov. Merkwaardig genoeg blijkt deze 'comedy of The Comedy'
(de uitdrukking is van de eerder genoemde Dorothy Sayers) het
effectiefst in het lriferno.
120

Een ideaal canto om in dit verband aan te halen lijkt mij het
zevenentwintigste. De helverkenner en zijn gids zijn op weg door
de strafkolonie voor de categorie 'aanstichters tot politieke fraude'.
Ze hebben zojuist kennisgemaakt met een van hen, de listenrijke
Griekse held Odysseus, en ontmoeten nu Dante's tijdgenoot Guido
da Montefeltro. Een militair van het Odysseus-type, getuige zijn
bijnaam volpe, 'vos'. Tegen het einde van zijn leven had deze
wereldse tacticus zich tot oprechte deugdzaamheid bekeerd en was
toegetreden tot de sinds een kleine eeuw bestaande orde van de
franciscanen. Zijn aanwezigheid in de hel is het gevolg van een
voorval dat een bevestiging lijkt van de volkswijsheid over vosseharen en dito streken. De terugval van de kloosterling in zijn oude
zonde gebeurt op instigatie van een supervos, in dit geval paus
Bonifatius VIII. Verlegen om een krijgsplan tegen opstandigen uit
de Romeinse aristocratie had deze de ex-generaal bij zich ontboden. Vrome weigering van de kant van de franciscaan. Pauselijke
tegenargumenten uitlopend op een absolutie bij voorbaat, mocht
Guido's advies niet helemaal stroken met de christelijke normen.
Lunga promessa con l'attender corto, luidde het schoorvoetend gegeven
antwoord, 'veel beloven, weinig doen'. Einde audiëntie. De paus
had de strekking begrepen. Hij zegde zijn vijanden, verschanst in
Palestrina, vergiffenis toe wanneer zij zich vreedzaam zouden overgeven en beval zijn troepen de weerloze stad uit te moorden.
Guido merkte op zijn sterfbed hoe hij was beetgenomen. Sint
Franciscus kwam zijn ziel al halen, maar duivel~es legden schaterend uit dat preventieve absolutie in strijd is met de elementaire
theologie. Eerst komt berouw over het bedreven kwaad, dan pas
vergeving. Zelfs een paus kan iemand niet ontheffen van zijn persoonlijke aansprakelijkheid.
Zoals de meeste helbewoners wordt Guido postuum bestraft via
een zinnebeeld van zijn zonde. Zijn raad 'veel beloven, weinig
doen' komt volgens Dante's impliciete gedachtengang neer op een
misbruik van woorden. Voor het tegenovergestelde, taalgebruik
met een heilzaam effect, kent de bijbel het opperste symbool van
de 'vurige tongen' boven de hoofden van de apostelen tijdens het
pinksterwonder. Dante's infernale tegenbeeld is de vuurmassa
waarbinnen het lichaam van iedere valsspreker afzonderlijk schuilgaat en waardoor hij zich met moeite verstaanbaar kan maken.
Om het stemgeluid van Guido en zijn soortgenoten weer te geven
verdiept de dichter, vermaard om zijn realistische nauwgezetheid,
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zich in de akoestiek van zijn beeld. Vuurmassa's produceren een
egaal geloei. Pas als vuur kronkelt en zich splitst in 'tongen' ontstaat het gesis en geknetter dat door zijn variëteit herinnert aan de
klinkers en medeklinkers van de menselijke spraak. Kortom, wie op
aarde onheil sticht door zijn bedrieglijke woorden krijgt in het hellevuur te kampen met een folterend spraakprobleem.
Het hele canto in kwestie lijkt mij doortrokken van Dante's
gedachten rond het thema 'communicatiestoornis'. Recente onderzoekers hebben ontdekt dat veel 'zangen' uit de Commedia een soort
gedichten zijn met een interne samenhang naast hun functie voor
het overkoepelend verhaal en zijn strekking. Zo zou je het canto
dat is gewijd aan Guido kunnen opvatten als een zelfstandige poëtische studie over wat er allemaal fout kan gaan wanneer mensen
het woord tot elkaar richten. Van hilarisch tot dieptragisch: falende
articulatie en daaruit resulterende misverstanden, het type vaagheid dat iemand beter kan vermijden, opzettelijk en funest bedrog.
De eerste passage is 'komedie' met een macabere ondertoon. De
beginregels beschrijven het afscheid van Odysseus die zich zojuist,
nauwelijks gehandicapt door zijn pijnlijke substituut-spraakorgaan,
met Vergilius heeft onderhouden. Dante, een levende uit de
moderne wereld, hield zich hierbij luisterend afzijdig. Hij vermeldde niet welke taal hij Odysseus en Vergilius onderling hoorde spreken. Maar in het vervolg wordt deze voor de hand liggende vraag
(met als voor de hand liggend antwoord: Oudgrieks) het uitgangspunt van een kluchtig intermezzo over spraakverwarring. De nieuwe manshoge vlam die de dichters onder loeien en sissen benadert
meent een zin te hebben opgevangen in plat Lombardisch.
Wanneer hij moeizaam articuleert dat hijzelf uit de noordelijke
Apennijnen stamt en snakt naar nieuws over zijn geboortestreek,
geeft de Romein Vergilius de Florentijn Dante een por en zegt
(met een knipoog die je erbij mag denken): 'Nu ben jij aan de
beurt om het woord te voeren; deze man is immers een Latino.'
Dante verduidelijkt zijn vondst van het helse spraakgebrek bij
Guido en soortgelijke taalmisbruikers door een vergelijking. Hij
citeert een verhaal uit de Oudheid over de foltering die Phalaris,
een Siciliaanse tiran met artistieke neigingen, had bedacht voor
zijn ter dood veroordeelden. Moe van het telkens luisteren naar
hun smeekbeden belastte hij zijn edelsmid met de vervaardiging
van een bronssculptuur die zowel akoestisch als visueel de volmaakte weergave moest zijn van een stier. Staatsvijanden, opgeslo122

ten en levend geroosterd binnen dit kunstwerk, dienden door de
resonans van hun klachten een naturalistisch ontmenselijkt geloei
te produceren. De kroon op Phalaris' project was zijn inval om, ter
keuring van het resultaat, de nietsvermoedende smid als eerste in
zijn meesterstuk te laten executeren.
De vergelijking weerspiegelt, zoals vaak in de Gommedia, een
veelvoud van motieven uit het relaas. Ogenschijnlijk gaat het
Dante alleen om de terloopse precisering van het timbre waarmee
de ziel van een gestorven zondaar zich door vuur heen verstaanbaar maakt. Maar verdiep je je in de compacte bewoordingen, dan
signaleer je meer. Zo loopt de herinnering aan het gruwelverhaal
over Phalaris en zijn hofkunstenaar vooruit op wat Guido's schim
ons verderop in het canto zal vertellen. Ook zijn ervaring met paus
Bonifatius was immers die van een vakman, in de val gelokt door
een cynische tiran. Een andere bijzonderheid waarop ik wil wijzen
is de sound van deze passage. Je hoeft geen Italiaans te kennen om
luisterend naar de oe's en o's die Dante met kennelijk sadistisch
plezier heeft gearrangeerd direct de overeenkomst te begrijpen tussen loeiend vuur en het gejammer van een mens die wordt doodgemarteld in een holle ruimte:
Gome 'I bue cicilian, che mugghià prima
col pianto di colui (e cià JU dritto)
che l'avea temprato con sua lima,
mugghiava con la voce dell' qflitto,
si che, con tutto che flsse di rame,
pure el parea dal dolor trqfitto ;
cosi, per non aver via nè flrame
dal principio nel flco, in suo linguaggio
si convertian Ie parole grame.
'Zoals de Sicilische stier, die voor de eerste keer (en terecht) brulde
door de jammerklachten van zijn ontwerper, zijn geloei ontleende
aan de stem van de gefolterde, zodat het dier, ook al was het van
koper, van lijden doorvlijmd scheen te zijn, zo kwamen daar de in
pijn gesmoorde woorden, die aanvankelijk geen opening of doorgang konden vinden, in de taal van het vuur naar buiten.' (Vertaling Frans van Dooren)
Let u vervolgens op het moment dat Guido zijn vlam in bedwang krijgt en zijn boodschap begint te articuleren:
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Ma pascia eh' ebber colto lor viaggio
su per la punta, dandole quel guizzo
ehe dato avea la lingua in lor passaggio,
udimmo dire : ...
'Maar toen zij zich boven door de punt heen een uitweg hadden
gebaand en de trilling die de tong op de doortocht had gegeven
daarop was overgebracht, hoorden wij de volgende woorden: ... '
Wie de bovenstaande verzen hardop leest hóórt de beschreven
vuurspraak niet alleen, hij voelt hem mee op het pun~e van zijn
eigen tong en lippen. Dante's reeks spitse consonanten p - d - I
enzovoort culmineert in 'udimmo dire'. Vlamachtiger en welsprekender kan het niet. Di - di, twee beklemtoonde lettergrepen met
de hoogste, dunste klinker van het Italiaans (volgens Dante's tijdgenoten had de dichter zelf de gestalte van een i). Hoorden wij zeggen de twee simpelste termen ter aanduiding van een geslaagde communicatie.
Het gesprek tussen Dante en Guido, met Vergilius als luisterende derde, heeft een duidelijk verloop. De eerste fase is voor iedereen prettig. Dante, die grif ingaat op Guido's verzoek om nieuws
uit de Romagna, toont zich een perfecte informant voor een insider. Heldere, korte berichten getuigend van detailkennis, hun
strekking overwegend positief hoewel niet rooskleurig: alles bij het
oude. Maar na het wisselen van de rollen in de dialoog zakt de
stemming. Op Dante's wedervraag naar de personalia van zijn
gesprekspartner antwoordt Guido met het lange relaas over zijn
maatschappelijke successen, zijn bekering, zijn terugval, zijn hellevaart.
'Een treurige geschiedenis,' schrijft onze voorlaatste Infima-vertaler Jacques Janssen in een ontboezeming bij deze monoloog.
Treurig, jazeker. Maar nog niet half zo treurig, zou ik willen toevoegen, als het drama dat zich stille~es voltrekt terwijl Guido zijn
geschiedenis staat te vertellen. Dit tweede drama, dat de meeste
Dante-specialisten lijkt te zijn ontgaan, is er een van zwijgen of
beter welbewust niets-zeggen. De basis ervan ligt in de woordenwisseling onmiddellijk voorafgaand aan Guido's levensverhaal. Het
onderwerp is gêne. Dante prikkelt de nog anonieme zondaar om
zich bekend te maken door een beroep te doen op diens trots - zijn
vaste truc in het contact met helbewoners. Guido reageert merkbaar beschaamd en geëmotioneerd, maar ook met het naïeve ver124

trouwen dat past bij zijn hele imago tijdens de ontmoeting: allang
een authentieke 'minderbroeder' in plaats van de voormalige 'vos'.
De volgende regels, gesproken door Guido, vond de jonge T.S.
Eliot zo treffend dat hij ze gebruikte als motto voor het gedicht
waarmee hij beroemd is geworden:

'Ora chi se', ti priego che ne conte;
non esser duro piu ch' altri sia stato,
se 'l nome tuo nel mondo tegnafronte.'
Poscia che 'lfoco alquante ebbe rugghiato
al modo sue, I' aguta punta mosse
di qua, di là, e poi diè tal flato:
'S'i' credessi che mia rispostafosse
a persona che mai tomasse al mondo,
questa flamma staria sanza piu scosse;
ma perà che giammai di questo flndo
non tomà vivo alcun, s'i' odo il vero,
sanza tema d'infamia ti rispondo.
'Maar vertel ons eens wie gij zijt; en zowaar uw naam in de wereld
moge blijven voortleven, gij moet daarbij niet minder openhartig
zijn tegenover mij dan ik het tegenover u ben geweest.' Nadat de
vlam even had geflakkerd zoals dat steeds gebeurde, begon de
scherpe punt ervan heen en weer te bewegen en klonk er het volgende stemgeluid uit op: 'Als ik van mening was dat ik me met
mijn antwoord richtte tot iemand die nog ooit naar de aarde zou
teruggaan, zou deze vlam onbewogen blijven. Maar omdat er nog
nooit iemand levend uit deze diepte is teruggekeerd (als het tenminste waar is wat men vertelt), zal ik u antwoord geven zonder
me zorgen te maken over mijn reputatie.'
En wat gebeurt er vervolgens? Guido lucht zijn gemoed in de
waan dat zijn woorden alleen de twee vreemdelingen van elders uit
de hel en misschien nog enkele andere medegevangenen ter ore
zullen komen, Dante laat hem in die waan, luistert tot hij is uitgesproken en publiceert de bekentenis een paar jaar later integraal in
zijn Commedia. De bewaard gebleven historische bronnen schetsen
Guido da Montefeltro als een kundig staatsman die zijn leven
vroom heeft beëindigd. Van een perfide raad door hem verstrekt
aan Bonifatius VIII schijnt buiten de informatie via de zojuist
gememoreerde lrifèmo-scène niets bekend te zijn. Kortom, uitslui12 5

tend door toedoen van de dichter Dante en zijn fantasieën heeft
een dertiende-eeuwer die normaal gesproken in een hoekje van de
Italiaanse geschiedenis zou hebben voortgevegeteerd als provinciale politicus en brave franciscaan sinds 1314 (het verschijningsjaar
van het lrifemo) een wereldfaam als zware zondaar, voor eeuwig
verdoemd conform de 'rechtvaardigheid' van ons aller Schepper.
Dante's gedrag tijdens en na zijn ontmoeting met Guido doet
mij enigszins denken aan een vorm van kwade trouw die volgens
ex-gedetineerden vaak voorkwam in de Russische kampen uit het
midden van de afgelopen eeuw. Op een dag verscheen er iemand
die zich voordeed als een soort ombudsman aan wie je in vertrouwen eventuele klachten kenbaar kon maken over je behandeling.
Nadat de meneer uit Moskou alles had opgetekend, reisde hij af en
hoorde je nooit meer iets van hem. Wel gaf de rechter je een
maand later onverwachts een fikse extra straftermijn voor 'staatsvijandige laster' die frappant overeenkwam met wat je de vriendelijke bezoeker had verteld.
Is deze anachronistische vergelijking belachelijk unfair? Niet
helemaal, meen ik. Ook Dante's weergave van de ontmoeting met
Guido verraadt namelijk hier en daar onbehagen aangaande zijn
eigen rol. De sleutelzin in Guido's relaas over zijn dom bezwijken
voor de pauselijke aandrang luidt: Là ve '1 taeer miJu avviso il peggio 'daar waar zwijgen mij slechter leek dan spreken'. Anders gezegd
of verzucht: had ik maar liever mijn mond gehouden. Ligt het niet
erg voor de hand, zeker bij een auteur met zo'n beweeglijke intelligentie als Dante, deze gedachte om te draaien wanneer Guido's
toehoorder tactisch blijft zwijgen terwijl de openhartige zondaar
zichzelf argeloos te schande zet voor miljoenen? 'Alighieri, had
maar liever je mond opengedaan.' De Commedia zou een grandioze
scène hebben gemist, natuurlijk. Maar ronduit spreken zou hier
wel zo christelijk zijn geweest.
Het slot van het canto bevat een laatste moment van zwijgen
waar elke lezer met enig oor voor Dante's stiltes kan horen naklinken, als uit een akkoord van niets dan boventonen, wat de personages tevoren allemaal hebben gezegd en ingeslikt. Na het afscheid
tussen Guido en zijn toehoorders realiseren we ons dat tijdens de
hele voorafgaande dialoog Vergilius geen woord heeft gesproken.
Ook wanneer de dichters hun tocht voortzetten zwijgt hij, naar
impliciet wordt aangegeven, evenals de ik-figuur - doorgaans houden de twee in zo'n geval een korte evaluatie. Ik kan me uit het
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Iriferno geen gedruktere en ook geen drukkender stilte herinneren
dan die neerzijgt uit deze laconieke regels:
Oy,and' elli ebbe 'I suo dir compiuto,
la jiamma dolorando si partio,
torcendo e dibattendo il cornu aguto.
Noi passamm' oltre, e io e'l duca mio,
su per lo scoglio ...
'Toen hij zijn relaas had beëindigd, ging de vlam luid klagend van
ons vandaan, terwijl ze haar scherpe punt naar alle kanten liet
kronkelen en heen en weer bewegen. Wij, mijn gids en ik, vervolgden onze weg over de rots ... '
Waaraan Dante denkt kun je je wel voorstellen. Hij heeft gelegenheid te beseffen hoe doortrapt hij Guido daarnet heeft beetgenomen. En Vergilius? Nergens buiten zijn Aeneis ervaar je bij
mijn weten in dezelfde mate het fameuze Vergilius-gevoel, de
grondstemming van zelfinkeer uit moedeloosheid.
Voor de lezer is het dode eindpunt van de communicatie een
aansporing om terug te blikken. Bijvoorbeeld naar Dante's literaire
pronkstuk uit het begin van het canto, zijn beschrijving van de
Siciliaanse stier. Ik heb het nog niet gehad over het vreemde ogenblik toen de dichter, vlak voor hij vermeldde wie er als eerste
slachtoffer werd geroosterd, zichzelf bars in de rede viel als met
een innerlijke tweede stem: e cià Ju dritto, 'en terecht'. Een plompverloren en provocatief terzijde, want Phalaris' terechtstelling van
zijn edelsmid geldt als een schoolvoorbeeld van onrechtvaardigheid. Tijdens het vervolg is het waarom gebleken: de dichter dacht
al aan Guido's bestraffing - 'terecht' - in het hiernamaals. Maar ik
wil nog een andere verklaring opperen. Je kunt Dante's sneer aan
het adres van de meester-vakman ook projecteren op kunstenaars
in het algemeen. Wie, zoals Dante zelf, iets superieurs maakt, kan
zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid ervoor. Zo
wordt, opzettelijk of onbewust, de folterstier een mogelijk symbool
van het Inferno - dat volmaakt 'geciseleerde' dichtwerk waaraan in
canto zevenentwintig via Dante's stiekeme list de goede naam van
Guido da Montefeltro ten offer valt. Met alle gevolgen (en terecht)
ten laste van de auteur.
Misschien zcgt dit vermoeden meer over mij dan over de dichter. Hoe dan ook, het was bedoeld als een hommage. Nu ik het
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lriferno heb herlezen, is Dante mij niet sympathieker geworden.
Maar de ontdekking van de bijgeluiden, de meerstemmigheid in
zijn Commedia, heeft dit doctrinaire gedicht veel aantrekkelijker
gemaakt dan ik vermoedde.
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Het komische in Dante's Komedie
Peter Verstegen
Een van de sprankelends te komische opera's, Puccini's Gianni
Schicchi, laat zien hoe Schicchi de plaats inneemt van de juist overleden Buoso Donati om, in de rol van Donati, een nieuw testament
te dicteren waarin hij zichzelf uiteraard rijk bedeelt. Het libretto is
gebaseerd op vijf regels uit 'De goddelijke komedie' ('Hel', canto
30 v. 41-5):
... Wie u ginds ziet gaan
Heeft, na Buoso Donati's overlijden,
Zich levend als de dode voorgedaan,
Om hem zijn mooiste merrie te ontwringen;
Testamentair gaf hij daar rechtskracht aan.
Toch lijkt de naam 'De goddelijke komedie' vreemd gekozen. Zoals
bekend heeft Dante er niet zelf het predikaat 'goddelijke' aan gegeven; dat deed Boccaccio. Voor Dante was de titel eenvoudig Commedia (met het accent op de i, zoals blijkt op de twee plaatsen waar
hij het woord gebruikt ('Hel', canto 16 v. 128 en canto 21 v. 2).
Maar waarom noemde hij zijn driedelig epos een komedie? Hij
gebruikt in het 'Paradijs' de termen sacrato poema (canto 23 v. 62) en
poema sacro (canto 25 v. I), zodat men wel geopperd heeft dat de
naam Commedia alleen betrekking had op de 'Hel', maar dat is niet
zo. Er bestaat een document - over de echtheid waarvan nauwelijks getwijfeld wordt - waarin Dante zelf de naamgeving verklaart:
de brief die hij schreef aan zijn beschermheer ean Grande della
Scala van Verona, toen hij hem een deel van het 'Paradijs' stuurde.
Daarin geeft Dante deze uitvoerige toelichting: 'De titel van het
boek is: "Hier begint de komedie van Dante Alagheri, Florentijn
van geboorte maar niet van zeden." Om het te begrijpen, moet
men weten dat komedie komt van het woord comos, boerendorp, en
oda, dat wil zeggen, zang; vandaar: komedie, anders gezegd: boerse
zang. En de komedie is een soort dichterlijk verhaal, anders dan
alle andere. Ze verschilt dus van de tragedie door haar stof, door
het feit dat de tragedie in het begin bewonderenswaardig en vredig
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is, terwijl ze aan het eind of bij de ontknoping schrikwekkend is en
een smerige lucht verspreidt, en daarom vernoemd is naar tragos,
wat bok betekent, en oda; anders gezegd: bokkenlied: met een smerige lucht als van een bok; zoals die te vinden is in de tragedies van
Seneca. De komedie daarentegen begint met de een of andere
tegenspoed, maar de stof heeft een gelukkig einde, zoals te zien is
in de komedies van Terentius. [..] Evenzo verschillen ze in hun
spreektrant: de tragedie heeft een verheven, sublieme toon, maar
de komedie heeft een alledaagse, zelfs lage toon, zoals Horatius wil
in zijn 'Dichtkunst'; daarin geeft hij aan de komische schrijvers de
vrijheid om soms als tragische schrijvers te spreken, en omgekeerd.
[..] Om die reden lijkt het onderhavige werk met recht Komedie te
heten. Want kijken we naar de stof, dan is die in het begin schrikwekkend en verspreidt zij een smerige lucht, want het is de Hel; en
aan het eind is ze gelukkig, wenselijk en welkom, want het is het
Paradijs. Kijkt men naar de spreektrant, dan is die alledaags en
laag, want het gaat om de volkstaal waarin ook de volksvrouwen
met elkaar praten.'
Dante was niet juist geïnformeerd over de etymologische herkomst van de termen komedie en tragedie: het woord komos betekent 'feestelijke optocht, feest' en tragos betekent weliswaar 'bok',
maar dat het woord 'tragedie' ervan is afgeleid, komt niet door de
stank van de bok, maar waarschijnlijk omdat er een bok werd geofferd aan het begin van de voorstelling. Hoe dan ook, van belang
is wat Dante onder 'komedie' en 'tragedie' verstond. In 'Hel', canto 20 v. 112-4 zegt Vergilius:

In mijn tragedie liet ik hem herleven:
Eurypylus; jij weet wel waar, jij die
Zo goed het werk kent dat ik heb geschreven.
Hier typeert Dante de Aeneis als een tragedie. In 'Paradijs', canto
24 gebruikt Dante de termen comico en tragedo, wat doorgaans
geïnterpreteerd wordt als: dichters van luchtig of tragisch, maar
niet per se dramatisch werk. Op de louteringsberg ontmoeten
Vergilius en Dante Statius, de eerste Romeinse auteur van belang
die zich volgens Dante tot het christendom had bekeerd. Hij had
dat uit vrees geheimgehouden en daarom heeft hij intussen al vierhonderd jaar boete moeten doen. Statius wil van Vergilius weten
hoe het een aantal collega's is vergaan. Hij vraagt ('Louteringsberg', canto 20 v. 97-99):
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Waar zich T erentius bevindt, en waar
Caecilius en Plautus zich bevinden,
En Varius: is hun bestraffing zwaar?'
Waarop Vergilius antwoordt (canto

20

v.

100-8)

'Zij zijn, met mij en veel gelijkgezinden,
Persius en de Griekse dichter die
De Muzen,' zei mijn gids, 'het meest beminden,
In 't voorgeborchte; en vol nostalgie
Spreekt elk van de Parnassus en de schare
Der Muzen, voedsters van de poëzie.
Euripides en Antiphon zijn daar, en
Simonides en Agathon, klassiek
Gezelschap van wie eens gelauwerd waren.
Dante kende geen Grieks, maar ook van de opgesomde Romeinse
auteurs wist hij niet veel meer dan hun namen, die hij kende uit de
schrijverslijs~es die bij Horatius (in Ars poetica) en Augustinus (in De
civitate Del) te vinden z~jn. Pas in de vijftiende eeuw werden de
komedies van Plautus herontdekt. Ook Terentius zal Dante niet of
nauwelijks gelezen hebben. \Veliswaar citeert hij hem in 'Hel', canto I8 v. I33, waar het gaat over de courtisane Thaïs, maar alle
commentaren zijn het erover eens dat het hier een aanhaling uit de
tweede hand betreft. Cicero had in zijn De amicitia een opmerking
geciteerd uit Terentius' stuk Eunuchus, als voorbeeld van vleierij.
Dante legt de vleiende opmerking in de mond van Thaïs, terwijl
een ander personage (de klaploper Gnatho) die had gemaakt, een
vergissing te wijten aan het feit dat Cicero, die het stuk bekend veronderstelde, daar niet expliciet over was.
Van Seneca's tragedies moet Dante meer geweten hebben; tenslotte was het zijn tijdgenoot Albertino Mussato (I26I-1329) die
Seneca openlijk navolgde met zijn in het Latijn geschreven treurspel Ecerinis Tragoedia, uit I3I5, dat zelfs gericht was tegen Dante's
beschermheer Can Grande della Scala). Maar als Dante geen
komedies uit de oudheid heeft gekend, hoe stond het dan met de
komedie in Dante's eigen tijd in Italië? Het West-Europese toneel
was in deze periode sterk religieus geïnspireerd. Vanaf de twaalfde
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eeuw werden mirakelspelen en mysteriespelen opgevoerd. Dit
gebeurde speciaal in de paasweek, waarin ook Dante zijn Komedie
heeft gesitueerd. De mysteriespelen (in Frankrijk soms tot 100.000
regels lang) duurden in later tijd vele dagen. Honderden burgers
uit diverse lagen van de bevolking deden eraan mee en de leiding
berustte bij de gilden. Het toneel, doorgaans op het marktplein, liet
vaak zowel de hemel zien als de hel, en van de hel werd speciaal
de wijdopen muil in beeld gebracht, vaak meer dan drie meter
wijd, de ampia gola d'irifèmo zoals Dante deze noemt in 'Louteringsberg', canto 2I v. 3I-2. Episoden uit de bijbel werden in scene gezet; heel populair waren voorstellingen van de Bevrijding uit de hel
(eigenlijk het voorgeborchte van de hel, bij Dante de eerste kring)
van oudtestamentische figuren door Christus, pal na zijn kruisdood.
Alice Turner vertelt in haar boek The History qf Hel! dat het
ensceneren van de hel vaak werd overgelaten aan koks en bakkers
'om de praktische reden dat de leden van dit gilde eraan gewend
waren om te werken met vuur en konden zorgen voor enorme
kookpotten en andere artikelen die te pas kwamen bij de 'torturen',
en ook potten en pannen om tegen elkaar te slaan voor het geluidseffect. Lawaaiige hellescènes gingen onvermijdelijk zorgen voor
komische adempauzes na de meer plechtige taferelen. Met het verstrijken van de tijd werd het komisch element laag bij de grondser,
met veel nadruk op het laten van winden.'
Uit Italië zijn geen middeleeuwse mysteriespelen bekend, maar
ze zijn er wel geweest, zeker vanaf de veertiende eeuw. De chroniqueur Villani (c. I275-I348), Dante's tijd- en plaatsgenoot, heeft een
beschrijving gegeven van zo'n voorstelling. Kardinaal Niccolà da
Prato bracht in I304 een bezoek aan Florence en probeerde de
rivaliserende facties tot elkaar te brengen. Toen dat mislukte, deed
hij de stad en haar bewoners in de ban. De rampen die Florence
kort daarop troffen, werden door de bevolking aan Prato's banvloek toegeschreven en ook een terzine bij Dante ('Hel', canto 26
v. 7-9) heeft er betrekking op:
Als ochtenddromen waarheid zijn, dan zult
U spoedig tot uw grote smart ervaren
Wat Prato wenst ter delging van uw schuld.
Villani vertelt dat er op I mei I305 op schuiten in de Arno een
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voorstelling werd gegeven, waarin de hel te zien was en het folteren van de verdoemden. Hij schrijft: 'De bevolking van de wijk
San F1oriano liet bekend maken dat ieder die meer wilde weten
van de andere wereld begin mei naar de Carraia-brug moest
komen. Men legde boten en dekschuiten in de Arno en speelde een
soort voorstelling van de hel, met vuur en andere kwellingen en
folteringen. Er waren mannen vermomd als gruwelijke demonen
en naakte lieden die de zielen voorstelden. Een van de martelingen
bestond daaruit dat je de demonen de zielen zag aanvallen onder
groot geschreeuw en gruwelijk gekrijs, vreselijk om te zien en te
horen. Omdat dit een nieuw soort voorstelling was, ging iedereen
erheen om te kijken. Als gevolg daarvan was de Carraia-brug, die
toen van hout was, zo overbelast door de grote menigte dat ze met
luid gekraak in de Arno stortte, met alle mensen erop. Velen verdronken en verongelukten en vele lichamen waren verminkt.'
Dante was niet aanwezig. Hij was verbannen en er hing hem
een doodvonnis boven het hoofd, maar hij zal zeker over de ramp
vernomen hebben en het is zelfs denkbaar dat de gebeurtenis
inspirerend heeft gewerkt, want volgens de nieuwste inzichten is hij
omstreeks 1306 met het schrijven van de Komedie begonnen. Als
het mysteriespel aan de basis heeft gelegen van Dante's schepping,
wordt de naam 'Komedie' iets begrijpelijker; die is dan mede
ingegeven door de komische intermezzo's in het mysteriespel. Juist
de hellescènes zorgden voor comic reliif en 'laag' waren de theatrale
effecten zeker. In de hellescènes moest vuur te zien zijn en er
moest zich met grote regelmaat een smerige lucht verspreiden.
Hoe subliem van inhoud Dante's 'Hel' ook is, het lijkt mij onjuist om de bij uitstek middeleeuwse, scatologische kant ervan te
negeren of te verdoezelen. Het is niet in elke vertaling te zien,
maar Dante's 'Hel' is niet zonder stank en stront. Van de circa tien
plaatsen geef ik de mooiste. Hoewel er al sprake is van smerige
lucht in canto 6 V.12, pal na de episode van Paolo en Francesca,
begint het in de zogeheten benedenhel, de stad Dis en dieper, pas
echt onaangenaam te ruiken. In canto 9 v. 31-3 is er sprake van il

gran puzzo:
Dit zompig oord, hoe stinkt het ons niet tegen,
Ligt allerwegen rond de stad van pijn,
Waar wij als vijanden geen toegang kregen.
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In canto II v. 1-5 is de stank al erger (rorribile soperchiol del puzzo):
Toen, aan de rand van het ravijn gekomen,
Gevormd door grove steenslag tot een ring,
Hebben wij wreder folter waargenomen,
Waarboven zulk een stank van rotting hing
Dat wij terugdeinsden en ons verscholen ...
In canto 17 dient het monster Geryon zich aan, che tutto il mondo
appuzza ('wiens stank de hele wereld zou doen ijzen') en in de eerste 'klove van het kwaad', canto 18, is het opnieuw raak (v. ro6-8):
De wand was zwaar bekorst met schimmel van de
Uitwasemingen, rijzend naar omhoog,
Waarvan aanblik en stank ons overmanden.
Het vervolg maakt duidelijk waarom het er zo stinkt (v. II2-7):
Toen zagen wij van boven wie er zaten,
Verzonken in een drab die nog het meest
Op dunne mest leek uit aardse privaten.
Nu merkte ik het hoofd op van een geest,
Zo vol met drek dat ik niet kon ontwaren
Of hij een leek of priester was geweest.
En aan het eind van dit canto wordt de al genoemde puttana Thaïs
met haar unghie merdose als volgt geïntroduceerd:
Van die verslonsde lichtekooi vol streken,
Zich krabbend met haar nagels, zwart van stront,
Die nu eens staat en dan weer lijkt bezweken.
Tot slot de verschijning van Mohammed temidden van andere
'scheurmakers' in canto 28 v. 22-31:
Geen kuip of vat zal zo gespleten blijken
Na het verlies van duig of klamp als hij
Wiens romp ik tot zijn gat uiteen zag wijken.
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Zijn darmen hingen er in slierten bij;
Ik kon alle organen onderscheiden,
En ook de droeve zak waarin wat wij
Verteren drek wordt; maar ondanks zijn lijden
Keek hij mij aan, rukte zijn borst uiteen,
En zei: 'Zo wijd kan ik mijn ribben spreiden!
Zie mij, Mohammed, aan: verminkt als geen!
Nu heb ik v. 24 onvoldoende recht gedaan, want de letterlijke vertaling zou luiden 'Gespleten van de kin tot waar men winden laat'
(dove si trulla). Hein Boeken gaf dit in zijn vertaling juist, zij het wat
archaïsch, weer met 'opengespalkt van de kin tot daar waar men
veest'; ook Kops en Verwey gebruiken dit werkwoord; maar de
veelgelezen vertaling van Frederica Bremer heeft bijvoorbeeld:
'Opengereten van de kin tot van onderen' en Ten Kate dichtte:
'Gespleten van de kin af naar beneên'.
Veelzeggend is tenslotte in canto 29, v. 46-51, de associatie van
stank met armenhospitalen:
Ik zag het lijden dat men algemeen
Des zomers ziet in armenhospitalen,
Sardijnse en Toscaanse, hier bijeen.
Het was een put vol pestilente kwalen,
En daaruit steeg een barre stank omhoog
Als van ontbindend vlees. [...]
Het meest plat-humoristisch of burlesk heeft Dante zich laten gaan
in de canto's 21 en 22 van de 'Hel'. Ik vat de inhoud kort samen:
Vergilius en Dante belanden in de vijfde kloof van het kwaad,
waar corrupte ambtenaren en bestuurders worden bestraft met
onderdompeling in kokende pek. Het pek geeft Dante eerst een
beroemde vergelijking in met het Venetiaanse Arsenaal. Dan zien
de twee dichters hoe een duivel (zwart, gevlerkt en uitgerust met
een gaffel of hooivork) aan komt rennen met een pas overleden ziel
die tot het stadsbestuur van Lucca behoorde. Hij smijt die in het
pek en als de ziel weer boven komt, beginnen andere duivels hem
te honen (canto 21 v. 46-8):
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De ziel zonk, kwam toen pekzwart weer in zicht
Waar duivels, onderaan de brug, hem smaadden:
'Geen plaats hier voor het Heilig Aangezicht!
Als de in het pek gesmeten zondaar weer bovenkomt, nu met een
zwart gezicht, vergelijken de duivels hem met het Santo Volto of
'Heilig Aangezicht', de zwarte kop van een levensgrote houten
Byzantijnse Christus aan het kruis, een beeld dat zeven eeuwen na
Dante nog altijd in een kapel van de San Martino-basiliek van
Lucca te bezichtigen is. De weergave 'kwam toen pekzwart weer in
zicht' gaat uit van de lezing van convolto (v. 46) in de zin van: 'besmeurd [met pek]'. In diverse uitgaven wordt è tomo su convolto
evenwel uitgelegd als: 'kwam dubbelgevouwen weer boven'. De
verwijzing naar het Heilig Aangezicht wordt dan als volgt begrepen: bovenkomend uit het pek met een gekromde rug, doet de
zondaar denken aan iemand die voor het Heilig Aangezicht in
aanbidding ligt.
Als de duivels Vergilius en Dante in de gaten krijgen, worden
ook zij bedreigd (v. IOO-'2):
Hun haak gereed, spraken ze tot elkaar:
'Hé, prikken wij zijn achterste vol gaten?'
Het antwoord was: 'Vooruit ja, raak hem maar!'
Maar Vergilius brengt de duivels tot rede en hun hoofdman geeft
ze een geleide van tien duivels mee. Elk heeft een fantasienaam:
'Droeswiek en Rijmpoot houden zich paraat,'
Hernam hij. 'Hondsvot moet hen vergezellen;
Weet dat je onder Kroesbaards leiding staat.
Laat Huilwind en laat Draakmuil zich opstellen,
Zwijn* de Tand en Krabgat gaan ook mee,
Fijnvlerk en Roodhoofd, onze zot ter helle.
Kijk rond in deze borrelende zee
Van pek. Wil veilig langs dit rotspad leiden,
Tot waar de brug intact is, deze twee.'
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'Wee mij, wat zie ik?' riep ik van terzijde.
'Och meester, laat ons zonder gidsen gaan,
Als u de weg weet; ik vraag geen geleide.
Als u wat beter acht op hen zou slaan,
Zag u dat ze voortdurend knarsetanden;
En al te dreigend kijken zij ons aan!'
Mijn meester zei, opdat ik mij vermande:
'Laat knarsetanden wie dat nodig vindt;
Het is bedoeld voor wie in 't pekbad branden.'
Ze slaan linksaf; wie aan de tocht begint,
Steekt eerst een langgerekte tong uit, daar dat
Het sein is voor hun leider. Die loost wind
Door luide te trompetten met zijn aarsgat.
Een prachtig einde van canto 21, maar nog mooier vind ik het
begin van 22. Dante zegt daar dat hij nog nooit een legertroep had
zien opbreken op een zo vreemd signaal als dat waardoor de tien
duivels in actie waren gekomen, een passage die als volgt eindigt:
Maar nooit zag ik een legertroep zich roeren
Op het geluid van zo vreemd blaas ge rei,
Noch schepen die op ster of bakens voeren.

In 't spoor van tien demonen volgden wij:
Barbaars gezelschap! Maar men gaat met vromen
Ter kerke, met kwaad volk ter tapperij.
In canto 22 gaat het vervolgens over een verdoemde die wordt
opgetild uit het pek om zijn verhaal te doen, terwijl de duivels hem
maltraiteren met hun vorken. Merkwaardig genoeg wil de zondaar
liever onder het kokende pek zijn dan blootgesteld aan het geweld
van de duivels en als hij erin slaagt omlaag te springen, krijgen
twee van de duivels daar zo'n ruzie over dat ze getweeën zelf in de
pekvloed belanden (canto 22 v. 136-51):
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Zodra de schim niet meer werd waargenomen,
Sloeg hij de klauwen uit naar zijn gezel:
Zij vochten boven 't pek dat lag te stomen.
Nu bleek de ander scherp geklauwd en fel.
Die greep hem als een sperwer beet en beiden
Belandden in de pekvloed van de hel.
De hitte wist hen daar meteen te scheiden,
Maar van wegvliegen was geen sprake meer;
Ze konden zich, verkleefd, niet zelf bevrijden.
Ook Kroesbaard leek ontmoedigd, vooraleer
Hij vier man naar de overzij liet scheren;
Ze daalden met hun haken pijlsnel neer
Om naar de juiste plaats te manoeuvreren.
Elk stak zijn haak uit naar de twee in 't pek
Wier korst al op het kookpunt moest verkeren.
Wij lieten hen op die benarde plek.
In Frankrijk kregen de komische intermezzo's in de mysteriespelen
de naam farce en daaruit ontwikkelde zich het zelfstandige genre
van wat in onze literatuur bekend staat als de klucht, pots of boerde. Maar onafhankelijk daarvan kende Italië waarschijnlijk zelf al
een vorm van klucht. Troepjes kunstenmakers, narren en dwergen
bezochten de jaarmarkten en konden ook voor vermaak zorgen
aan de vele hoven; tot hun repertoire behoorde jongleren, acrobatiek, populaire zang en dans, en tenslotte de komische sketch in
haar oervorm. Nu is de platte humor door de eeuwen heen niet
veel van karakter veranderd. Enkele duurzame pijlers van het genre zijn grappen over I) scabreuze en scatologische zaken; 2) grollen
over de domheid (liefst van hooggeplaatste of kerkelijke personen);
3) leedvermaak over rampspoed die anderen overkomt (vaak in de
vorm van onterecht gegeven pakken slaag) en over de machteloze
woede van slachtoffers. Van het tweede type zijn in Dante's Komedie niet zo veel voorbeelden aan te wijzen, al is er het geval van
Nimrod, een van de giganten die rond de put van de Cocytus
staan. Nimrod stoot onbegrijpelijke klanken uit, want hij is verant13 8

woordelijk voor de Babylonische spraakverwarring. Maar hij is ook
zo dom dat hij zijn hoorn, waar hij juist op geblazen heeft, al weer
vergeten is, en Vergilius scheldt hem onbarmhartig uit ('Hel', canto 21 v. 67-81):

'Rqjèl maï amecche zabi almiP
Heeft hij ons onbehouwen toegebruld;
Zijn mond was niet gemaakt voor zoeter psalmen.
Jij dwaas!' zo zei mijn gids na dit tumult,
'Gebruik je hoorn als je ons wilt verkonden
Wat voor gevoel of woede jou vervult.
Betast je hals, daar is een koord gewonden;
Daar hangt, gestoorde geest, je strijdhoorn aan!
Hij is er, voor je borst, aan vastgebonden.'
Tot mij zei hij: 'Hij klaagt zichzelve aan,
Want hij is Nimrod, door wiens boze grillen
Zovele talen op de aard bestaan.
Laat ons aan deze reus geen tijd verspillen;
Niemand verstaat zijn taal, zoals ook hij
Ons niet begrijpen kan, al zou hij willen.'
Het leedvermaak neemt naar mijn mening in Dante's Komedie een
belangrijke plaats in, en het kan helpen om het als komisch element te onderkennen, omdat Dante's rol op een aantal plaatsen
anders weinig sympathiek lijkt. Leedvermaak is geen mooie trek,
maar wel een universele. Men weet hoe populair de openbare
terechtstellingen waren in de Middeleeuwen. Als er op hoogtijdagen in een Italiaanse stad geen misdadiger beschikbaar was om
publiekelijk te worden doodgemarteld, dan haalde men er een uit
een naburige plaats. Levend verbrand te worden (de straf die
Dante boven het hoofd hing) was niet eens de ergste dood en de
vuurdood op de brandstapel was een gangbare straf, niet alleen
voor ketters maar ook voor bijvoorbeeld valsemunters en alchemisten. Drie zielen met wie Dante in de hel een gesprek voert, zijn
levend verbrand (Griffolino d'Arezzo, Maestro Adamo en Capocchio). Men mag ervan uitgaan dat het gekrijs van de stakkers die
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levend werden verbrand door het middeleeuwse publiek met grote
bijval werd begroet. De pijn van anderen was om te lachen. Veelzeggend is hoe Dante reageert op de marteldood van beeldhouwer
Perillus, die in opdracht van de tiran Phalaris van Agrigentum een
bronzen stier had gemaakt, waarin veroordeelden werden geroosterd. Het bijzondere van die uitvinding was dat het brullen van de
ongelukkige de indruk kon wekken dat de stier zelfloeide (canto 27
v. 7-12):
Zoals de stier van Phalaris tevoren
De man liet kermen die hem had gemaakt
(Hoe passend was het diens geloei te horen),
Waarna, zijn bronzen vorm in vuur geblaakt,
De stemmen der gekwelden door hem spraken
Alsof hij zelf hun kreten had geslaakt...
Passend geloei, want Perillus had zo'n stier niet mogen maken,
maar hoe had hij een bevel van zijn tiran kunnen negeren? Wie
deze reactie van Dante in gedachten houdt, is minder verbaasd als
hij leest over Filippo Argenti die in het moddermoeras van de Styx
verkeert. Als deze zich aan de boot van Phlegyas, met daarin
Dante en Vergilius, vastklampt en met boze woorden wordt teruggestoten in de modder, krijgt Dante eerst in canto 8 v. 44 een compliment van Vergilius ('Zij is gezegend die u heeft gedragen'), een
bijbelcitaat (Lucas 1r:27) dat n.b. betrekking heeft op Christus, en
zegt dan (v. 52-63):
'Meester,' zei ik, 'liefst zag ik die onreine
Weer in het troebel sop ten onder gaan,
Voordat wijzelf uit dit moeras verdwijnen.'
Zijn antwoord was: 'Voor je aan land zult staan,
Op gindse oever, zal het zo geschieden;
Naar hartelust mag jij het gadeslaan.'
En kort daarop zag ik beslijkte lieden
Zo op hem in beuken dat ik God prees
En Hem nu nog mijn dankgebed wil bieden.

14°

Men schreeuwde: 'Grijp Argenti!' In zijn vrees
Bracht deze Florentijn geen woord te berde,
Maar driftig beet hij in zijn eigen vlees.
Dat Argenti door lotgenoten in elkaar geslagen wordt, beweegt
Dante tot het loven en danken van God. Het bijten in eigen vlees,
als uiting van machteloze razernij, komt overigens vaker voor; ook
de Minotaurus doet het, in canto 12 v. 14-5, evenals zijn onechte
vader Minos (canto 27 v. 126). Sinds ik het de Franse komiek Louis
de Funès heb zien doen, in zijn vertolking van Molières 'Vrek',
vermoed ik dat ook deze handeling behoort tot het aloude repertoire van komische effecten.
Vergelijkbaar is Dante's optreden op het ijsveld van de Cocytus.
Een van de zielen die tot het hoofd in het ijs zitten, vraagt Dante
om op te passen zodat hij niet tegen een van hun hoofden stoot.
Dante geeft deze ziel kort daarop een trap in zijn gezicht en zegt
dan (canto 32 v. 75-9):
... Ofik nu op mijn pad
Door toeval, wil of noodlot werd gedreven,
Ik weet het niet, maar lopend langs die rij
Heb ik er één een harde trap gegeven.
Hij schreeuwde huilend: 'Waarom schop je mij?
Er is ook nog een passage waarin Dante zo'n in het ijs geklonken
ziel plukken haar uit het hoofd rukt (canto 32 v. 97-I05), maar het
sterkste voorbeeld van wat Papini elders in dit nummer Dante's
wreedheid noemt, staat in het voorlaatste canto van de 'Hel'. Een
ziel vraagt Dante de schellen, bestaande uit bevroren tranen, van
zijn ogen te nemen; in ruil daarvoor zal hij hem allerlei wetenswaardigs vertellen. Dante belooft het en houdt zich vervolgens niet
aan zijn belofte (canto 33 v. 148-51):
Open mijn ogen nu; reik mij de hand.'
Ik heb hem deze hulp toen niet gegeven:
Verraad beloont men niet naar hoofse trant.
Dante legt uit waarom hij zich niet aan zijn woord houdt, maar de
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verklaring is voor een hedendaagse lezer niet erg overtuigend.
Alleen vanuit het begrip leedvermaak lijkt mij een actie als deze te
begrijpen: zo te handelen tegenover een misdadiger was niet alleen
acceptabel, het was in zekere zin komisch.
Voorzover ironie en sarcasme vormen van humor zijn, kan men
zijn hart ophalen in de Komedie; er zijn letterlijk te veel voorbeelden
van om op te sommen. Liever eindig ik met een geval van wat
naar mijn idee echte humor is. Het is te vinden in de 'Louteringsberg' - het begin van canto 6. Eerst moet de voorgeschiedenis worden verteld. Dante komt vanaf canto 3 in aanraking met veel zielen
die nog niet aan de echte loutering mogen beginnen; ze verkeren
tientallen jaren in een soort voorhof van de berg (Antipurgatorio).
Maar naarmate er op aarde voor hen gebeden wordt, duurt deze
straftijd korter. Achtereenvolgens spreekt hij met Manfred, de zoon
van keizer Frederik II, Belacqua die waarschijnlijk muziek had
geschreven voor gedichten van Dante, Jacopo del Cassero uit
Fano, vermoord door Azzo VIII van Este, en Buonconte, heer van
Montefeltro. En allemaal vragen ze hem om, terug op aarde, voor
hen te bidden. Dante belooft dat, maar vergelijkt deze zielen vervolgens met de aanhangers van iemand die bij het dobbelen heeft
gewonnen en die nu door hen wordt omstuwd, omdat iedereen als
dank voor zijn steun een aandeel in de winst verlangt ('Louteringsberg', canto 6 v. 1-12):
Als er een eind komt aan het dobbelspel
Blijft somber achter wie veel heeft verloren;
Hij weet nog elke worp; hij merkt heel wel
Hoe men de winnaar viert: één komt van voren,
Een ander grijpt hem al vanachter beet;
Een derde laat zich van terzijde horen.
De winnaar luistert hier en daar; hij weet
Zich na wat vriendschapsgaven te bevrijden,
Waarna hij uit de drom naar buiten treedt.
Zo moest ik door die drom van schimmen schrijden;
Pas toen ik links en rechts mijn bijstand bood,
Kon ik, na wat beloften, van hen scheiden.
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blikopener
blikopener
blikopener

Vier fragmenten uit Het Gastmaal*
Dante Alighieri
(Vertaling Frans van Dooren en Kees van Dooren)

Eerste traktaat
Hoofdstuk een
Zoals de Wijsgeer zegt aan het begin van zijn boek over de Eerste
Filosofie, verlangen alle mensen van nature naar kennis. De oorzaak hiervan kan zijn, en is in feite ook, dat ieder ding, van nature
daartoe door de voorzienigheid gedreven, zijn eigen volmaaktheid
wil bereiken. Daar de wetenschap de hoogste volmaaktheid is van
onze ziel, waarin ons opperste geluk gelegen is, zijn wij allen van
nature aan dit verlangen onderworpen.
Niettemin worden velen van deze zeer edele volmaaktheid afgehouden, hetzij door oorzaken die binnen in hen liggen, hetzij door
oorzaken van buitenaf. In de mens zelf kunnen twee gebreken of
hinderpalen voorkomen: een van de kant van het lichaam, een van
de kant van de ziel. Het gebrek hangt samen met het lichaam,
wanneer de delen verkeerd zijn geordend, zodat het niets kan
opnemen, zoals bij doven en stommen en dergelijke personen het
geval is. Het gebrek hangt samen met de ziel, wanneer daarin de
kwade wil overheerst, zodat zij verkeerde genoegens najaagt die
haar zo misleiden dat ze alles verachtelijk vindt. Daarnaast kunnen
er ook twee oorzaken buiten de mens worden aangewezen: de ene
komt voort uit noodzaak, de andere uit traagheid. De eerste
bestaat uit de zorg voor het gezin en de gemeenschap, die het
grootste deel van de mensen terecht zo aan zich bindt dat ze niet
toekomen aan vrije bespiegelingen. De andere is gelegen in de
ontoereikende situatie waarin een persoon geboren en opgevoed is,
waardoor hij niet alleen iedere mogelijkheid tot studie moet ontberen, maar ook ver verwijderd is van geleerde mensen.
Twee van deze redenen (te weten de eerste van de inwendige
soort en de eerste van de uitwendige soort) kunnen niemand kwalijk genomen geworden, maar verdienen excuus en vergeving. De
* Zie voor Toelichting pag. 153
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andere twee, ofschoon de eerste wel het meest, verdienen verwijt
en afschuw. Een oplettend iemand zal inzien dat de door iedereen
nagestreefde omgang met de wetenschap maar voor weinigen is
weggelegd en dat ontelbaar velen hiervan zijn uitgesloten en hun
hele leven vergeefs naar deze spijs blijven hunkeren. Gelukkig de
weinigen die aanzitten aan de tafel waar men het brood der engelen eet, en ellendig zij die hetzelfde voedsel tot zich nemen als het
vee!
Maar omdat ieder mens van nature de vriend is van zijn medemens en omdat elke vriend bedroefd is over het leed van degene
die hij liefheeft, zijn zij die aan zo'n verheven tafel worden gespijzigd niet zonder medelijden met hen die als dieren in de wei gras
en eikels eten. En omdat barmhartigheid de moeder is van weldadigheid, delen degenen die kennis bezitten hun grote rijkdom
voortdurend vrijgevig uit aan de echte armen, zodat zij als het
ware een levende bron zijn door wier water de natuurlijke dorst,
waarvan hierboven sprake is, wordt gelest. En dus wil ik, die niet
aan die gezegende tafel zit, maar wel de weide van het gewone
volk ontvlucht ben, neergeknield aan de voeten van hen die daar
aanzitten alles vergaren wat zij op de grond laten vallen. Omdat ik
het ellendige bestaan ken van degenen die ik achter me heb gelaten, raak ik, als ik de zoetheid proef van wat ik beetje bij beetje
verzamel, vervuld van medelijden. En ik heb, zonder daarbij mezelf te vergeten, voor die ongelukkigen het een en ander bewaard
dat ik hun al een tijd geleden voor ogen heb gehouden en waarnaar ik hen in hevige mate begerig heb gemaakt. Daarom wil ik nu
deze tafel voor hen dekken en iedereen een gastmaal bereiden met
dat wat ik hun al heb laten zien, alsook met het brood dat bij dit
voedsel onmisbaar is. Zonder dit brood zouden zij de spijzen niet
tot zich kunnen nemen en zou het zinloos zijn deze op te dienen.
En daarom wil ik niet dat hier iemand gaat aanzitten wiens organen ziek zijn en die bijvoorbeeld geen tanden, geen tong en geen
verhemelte heeft en evenmin iemand die belust is op ondeugden,
want zijn maag zit zo vol met giftige en schadelijke sappen dat hij
mijn voedsel niet zal kunnen verdragen. Maar laat ieder die door
maatschappelijke of familiaire beslommeringen zijn honger niet
heeft kunnen stillen, aan tafel plaatsnemen samen met anderen
voor wie soortgelijke omstandigheden een hinderpaal hebben gevormd. En aan hun voeten moeten diegenen plaatsnemen die door
traagheid achter zijn gebleven en daarom geen recht hebben op
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een voomamere plaats. En laten dan zowel dezen als genen het
voedsel tot zich nemen samen met het brood, dat ervoor zal zorgen dat het hun goed zal smaken en bekomen.
Het voedsel van dit gastmaal zal op veertien manieren worden
opgediend, en wel in de vorm van veertien canzones, zowel over
de liefde als de deugd. Omdat er eerst geen brood bij zat, waren zij
gehuld in onduidelijkheid en werden zij door veel mensen hoger
gewaardeerd om hun schoonheid dan om hun voortreffelijkheid.
Dit brood, dat wil zeggen de nu volgende uiteenzetting, zal het
licht zijn dat de kleur van hun betekenis zal doen opkomen. En als
dit geschrift, dat de titel Convivio draagt, een volwassener indruk zal
maken dan de Vita Nuova, wil ik daarmee niets aan dit laatste werk
afdoen, maar het juist steunen: ik zie duidelijk in waarom dat werk
vurig en hartstochtelijk en dit werk evenwichtig en volwassen behoort te zijn. Want men behoort op de ene leeftijd nu eenmaal
anders te spreken en te handelen dan op de andere. Bepaalde gewoonten zijn immers op een bepaalde leeftijd gewenst en prijzenswaardig, terwijl zij, zoals verderop in het vierde traktaat van dit
boek met argumenten zal worden aangetoond, op een andere leeftijd ongepast zijn en afkeuring verdienen. De Vita Nuova schreef ik
bij het ingaan van de volwassenheid, terwijl ik dit werk schrijf nu
dat tijdstip al achter me ligt. En omdat de ware betekenis van
bovengenoemde gedichten niet onmiddellijk herkenbaar is, wil ik
ze behalve van een letterlijke uitleg ook voorzien van een allegorische verklaring. Zowel het ene als het andere zal bij degenen die
aan dit gastmaal genodigd zijn in de smaak vallen. Ik vraag hun
allen om, als de maaltijd minder smakelijk zou zijn dan is beloofd,
deze onvolkomenheid niet aan mijn wil maar aan mijn kunnen toe
te schrijven. Want wat ik nastreef is een volledige en liefdevolle
vrijgevigheid.

Hoofdstuk elf
Tot eeuwige smaad en schande van de kwaadaardige elementen in
Italië, die de taal van anderen aanbevelen maar die van zichzelf
verachten, verklaar ik dat hun handelen is gebaseerd op vijf afkeurenswaardige gronden. Zij worden gedreven door een blind onderscheidingsvermogen, een valse neiging om zich te verontschuldigen, een verlangen naar ijdele roem, een op afgunst berustende
redeneerwijze, en tenslotte door een laagheid van karakter, die het
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best als kleinzielig is aan te duiden. Elk van deze neigingen heeft
zoveel aanhangers dat slechts weinigen er geheel vrij van zijn.
Wat betreft de eerste kan het volgende worden gezegd. Zoals
het zintuiglijk deel van de ziel ogen heeft om de kleurverschillen
tussen de dingen waar te nemen, zo beschikt het rationele deel van
de ziel over een geestelijk oog om te zien waarvoor de verschillende dingen bedoeld zijn. En dit noemt men het onderscheidingsvermogen. En zoals iemand die blind is zich altijd, zowel in het kwade
als in het goede, door anderen laat leiden, zo laten degenen die de
gave des onderscheids missen zich in hun oordeel altijd leiden door
wat ze horen, of dat nu vals of juist is. Als ook de begeleider blind
is, zal het voor hem en de blinde moeilijk zijn om niet verkeerd
terecht te komen. Daarom staat er ook geschreven: 'als de ene
blinde de andere leidt, zullen beiden in de kuil vallen'. Reeds lang
keert men zich, om redenen waarop ik hierna nog zal ingaan,
tegen de volkstaal. Hierdoor zijn ontelbaar veel blinden, met hun
hand op de schouder van leugenaars, in de kuil van de dwaling
gevallen, waar ze niet meer uit kunnen klimmen. Vooral mensen
uit het volk missen het licht van het onderscheidingsvermogen.
Vanaf hun eerste levensjaren worden zij immers noodgedwongen
door een ambacht in beslag genomen en de harde werkelijkheid
maakt dat ze voor niets anders nog oog hebben. Omdat men
morele en intellectuele deugdzaamheid niet ineens kan verwerven
maar door gewoonte aan moet leren, kunnen mensen die zich
alleen met hun handwerk bezighouden en zich voor de rest nergens om bekommeren, onmogelijk onderscheidingsvermogen bezitten. Meteen als iemand begint te roepen, 'Leve die en die!' of
'Weg met die en die!' , schreeuwen zij mee. En dit is een zeer
gevaarlijk gebrek, dat voortkomt uit blindheid. Daarom beschouwt
Boëthius de roem bij het volk als ijdel, omdat hij ziet dat het niet
over onderscheidingsvermogen beschikt. Men moet hen schapen in
plaats van mensen noemen. Want als één schaap zich van een duizend voet hoge rots werpt, gaan allen er achteraan. En als één
schaap om welke reden dan ook bij het oversteken van een weg
een sprong maakt, doen alle andere het na zonder de reden voor
die sprong in te zien. Zo heb ik heel wat schapen in een put zien
springen, omdat er één insprong in de veronderstelling dat het
slechts een muur~e was, hoezeer de herder hen ook schreeuwend
en jammerend probeerde tegen te houden.
De tweede groep tegenstanders van de volkstaal maakt gebruik
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van een vals excuus. Velen gaan liever door voor een meester dan
er werkelijk een te zijn. En om niet voor het tegenovergestelde te
worden versleten, geven zij het materiaal of het werktuig de
schuld. Een slechte smid beklaagt zich over het hem geleverde
ijzer, een slechte citerspeler geeft af op zijn citer: ze proberen zich
van onkunde vrij te pleiten door de onvolmaaktheid van hun mes
of hun spel toe te schrijven aan het ijzer of aan de citer. Zo zijn er
ook mensen die ten onrechte voor redenaar willen doorgaan:
ofschoon zij niets te zeggen hebben en hoogstens in staat zijn tot
het houden van een slechte redevoering, uiten zij beschuldigingen
aan het adres van het materiaal. Zij geven hun moedertaal de
schuld en propageren ongevraagd het gebruik van een andere taal.
Maar wie wil zien dat ijzer werkelijk een verwijt verdient, moet
maar eens kijken wat voor kunstwerken bekwame vaklieden ermee
kunnen maken. Hij zal de slechtheid van de mensen die menen
zichzelf vrij te kunnen pleiten door het ijzer de schuld te geven,
onmiddellijk doorzien. Over dit soort figuren beklaagt Cicero zich
aan het begin van zijn boek De finibus bonorum et malorum. Het was
namelijk in zijn tijd al zo dat in Rome het Latijn bekritiseerd en
het Grieks werd aanbevolen om dezelfde redenen als men nu het
Italiaans neerhaalt en het Provençaals ophemelt.
De derde groep tegenstanders van de volkstaal wordt gedreven
door begeerte naar ijdele roem. Velen denken dat ze door het
behandelen van een stof in een vreemde taal, die door hen tevens
aanbevolen wordt, prijzenswaardiger zijn dan wanneer ze hun
eigen taal gebruiken. Alhoewel het talent om vreemde talen te
leren zonder twijfel lofwaardig is, verdient het kritiek als men deze
talen buiten proportie aanprijst om ermee te kunnen pronken.
Een vierde groep tegenstanders wordt gedreven door afgunst.
Zoals gezegd, komt afgunst altijd daar voor waar sprake is van een
of andere gelijkheid. De bewoners van een bepaald gebied gebruiken onderling dezelfde taal, maar omdat niet iedereen die taal
even goed beheerst, ontstaat er afgunst. De afgunst uit zich niet in
kritiek op de bekwaamheid van de spreker, maar op de materie
waarvan hij gebruik maakt. Door zijn werk op deze manier aan te
vallen, probeert de afgunstige de eer en de goede naam van de
spreker aan te tasten, zoals iemand het ijzer bekritiseert om het
werk van smid aan te vallen.
De vijfde en laatste groep tegenstanders van de volkstaal laat
zich leiden door laaghartigheid. Een zelfbewust iemand verheer148

lijkt zichzelf, terwijl een kleingeestig iemand zich voor minderwaardig houdt. Omdat dit verheerlijken of naar beneden halen
van zichzelf altijd in relatie tot iets anders gebeurt, ziet de zelfbewuste de anderen als minderwaardig, terwijl de kleingeestige de
anderen buiten proportie ophemelt. Dezelfde maat waarmee
iemand zichzelf meet, gebruikt hij ook voor zijn zaken, die immers
bijna met zijn persoon samenvallen. Zo heeft een zelfbewust
iemand altijd een overdreven positief beeld van zijn zaken, terwijl
de kleingeestige altijd meent dat zijn zaken minder waard zijn dan
die van iemand anders. Door dit soort laaghartigheid wordt de
eigen manier van spreken door vele slechte en verfoeilijke Italianen
verguisd: terwijl ze hoog opgeven van de taal van anderen, verachten ze die van zichzelf. Maar verachtelijk wordt zij pas in de hoerige mond van deze overspelige lieden, die de reeds genoemde blinden in hun kielzog mee voeren.

Tweede traktaat
Hoofdstuk twaalf
Nu de letterlijke betekenis voldoende is uiteengezet, kunnen we
overgaan tot de allegorische en eigenlijke uitleg. Ik keer dus nogmaals terug naar het begin en ik zeg dat ik, toen ik de eerste vreugde van mijn ziel verloor, waarvan hierboven melding is gemaakt,
door zo'n droefheid werd overweldigd dat niets mij ook maar
enigszins kon troosten. Temidden van deze radeloosheid sloeg
mijn geest, die uitkeek naar genezing - want noch ikzelf noch
anderen konden mij troost bieden - na enige tijd de weg in die
andere ontroostbaren waren ingeslagen om tot rust te komen. En
ik begon te lezen in dat slechts aan weinigen bekende boek van
Boëthius, waarmee hij zich troost had verschaft toen hij in de
gevangenis was beland. Toen ik vernam dat Cicero een soortgelijk
boek had geschreven over de vriendschap, waarmee hij Laelius,
een voortreffelijk man, troost had proberen te bieden bij de dood
van diens vriend Scipio, begon ik ook dat boek te lezen. En ofschoon ik er aanvankelijk slechts met moeite in kon doordringen,
begon ik er met behulp van mijn toenemende kennis van het
Latijn en enige eigen aanleg gaandeweg toch iets van te begrijpen.
Deze aanleg maakte dat ik, zoals men in de Vita Nuova kan lezen,
veel dingen als in een droom voor me zag.
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Zoals het kan voorkomen dat iemand die op zoek is naar zilver,
bij toeval door een of andere duistere reden en misschien wel door
Gods wil goud vindt, zo vond ik op zoek naar troost niet alleen een
middel tegen mijn tranen, maar ook namen van schrijvers, wetenschappen en boeken. Terwijl ik mijn gedachten hierover liet gaan,
kwam ik tot de conclusie dat de wijsbegeerte, die de meesteres was
van al deze schrijvers, wetenschappen en boeken, een buitengewoon groot goed was. Ik stelde mij haar voor als een edele dame
wier doen en laten een en al barmhartigheid was. Mijn bewondering voor haar waarachtigheid was zo groot dat ik mijn ogen nauwelijks van haar af kon houden. Onder aandrang van deze beelden
begon ik de plaatsen te bezoeken waar zij zich werkelijk liet zien:
de scholen van de kloosterlingen en de plekken waar de filosofen
discussiëren. Zo kreeg ik in een kort tijdsbestek, misschien van
slechts dertig maanden, een zo sterke indruk van haar zoetheid dat
de liefde voor haar iedere andere gedachte verjoeg en tenietdeed.
Ik voelde hoe de kracht van deze ervaring me ontrukte aan de
gedachte van mijn eerste liefde en vol verbazing opende ik mijn
mond om in de canzone die hier behandeld wordt, de toestand
waarin ik me toen bevond op een verhulde manier te verbeelden.
Er bestond namelijk geen poëzie in de volkstaal om de vrouw op
wie ik verliefd was openlijk te bezingen: de toehoorders zouden
niet in staat zijn geweest om de woorden zonder beelden te begrijpen en ze zouden niet aan de werkelijke betekenis, maar aan de
schijnbare betekenis geloof hebben gehecht. Want men geloofde
dat ik op die ene soort liefde was gericht en niet op de andere.
Daarom begon ik met de woorden: Gfj wier begrip de derde hemel stuwt.
En omdat deze vrouw, zoals gezegd, de zeer schone en edele
Filosofie, de dochter van God en de koningin van de wereld was,
blijft de vraag over, wie nu deze bewegers waren en wat deze derde hemel inhield. Om de gebruikelijke volgorde aan te houden zal
ik eerst ingaan op de derde hemel. Daarbij is het niet noodzakelijk
nog onderverdelingen aan te brengen en de letterlijke betekenis
uiteen te zetten, want omdat in het voorgaande de allegorie al voldoende is uitgelegd, moet haar betekenis duidelijk zijn.
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Derde traktaat
Hoofdstuk elf
[...] Het is noodzakelijk dat ik, alvorens over te gaan op de lofprijzingen, laat zien wat het is dat Filosofie wordt genoemd, dat wil
zeggen wat met deze term wordt aangeduid. [...]
Lang geleden, rond het begin van de stichting van Rome, die
volgens Paulus Orosius ongeveer zevenhonderdvijftig jaar voor de
komst van de Verlosser plaatsvond, ongeveer ten tijde van Numa
Pompilius, de tweede koning van Rome, leefde er in Italië een zeer
eerbiedwaardige filosoof, Pythagoras genaamd. En dat dat in die
tijd was lijkt ook Titus Livius in het eerste deel van zijn werk te
suggereren. Vóór hem werden de beoefenaars van de wetenschap
niet filosofen, maar wijzen genoemd, zoals die zeven oude wijzen
waar de volksmond nog steeds over spreekt. De eerste van hen
heette Solon, de tweede Chilon, de derde Periander, de vierde
Cleobulus, de vijfde Lindius, de zesde Bias, de zevende Prienaeus.
Toen men Pythagoras vroeg of hij zichzelf voor een wijze hield,
antwoordde hij dat hij geen wijze was, maar een liefhebber van de
wijsheid. En vanaf die tijd ontstond de gewoonte om elke geleerde
die zich bezighield met de wijsheid, liefhebber van de wijsheid
ofwel filosoof te noemen. Het Griekse woord 'philos' betekent hetzelfde als 'amator' in het Latijn, en daarom geven we 'philos' weer
met liefde en 'sophos' met wijsheid. Zo zien we hoe deze twee
woorden samen de term filosoof opleveren, wat zoiets betekent als
'liefhebber van de wijsheid': waaruit men kan opmaken dat het
woord geen uiting is van eigendunk, maar van nederigheid. En
zoals uit het woord vriend de aanduiding voor diens activiteit, de
vriendschap, ontstaat, zo komt ook uit dit woord de aanduiding
voort van de daarbij horende aktiviteit, namelijk de filosofie. Als
men de betekenis van de twee woorden bekijkt, kan men zien dat
Filosofie niets anders is dan vriendschap jegens de wijsheid, of
beter nog jegens het weten. In zekere zin kan men dus iedereen
filosoof noemen, door het natuurlijke verlangen naar kennis dat in
iedereen aanwezig is.
Maar omdat de wezenlijke hartstochten aan iedereen eigen zijn,
geven we hun geen speciale naam. Zo noemen weJan geen vriend
van Piet om de natuurlijke vriendschap aan te duiden die alle mensen met elkaar verbindt, maar om naast deze natuurlijke vriend-
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schap een andere aan te duiden die eigen is aan afzonderlijke personen. En zo noemt men ook niemand op grond van dit algemene
verlangen naar kennis filosoof. In het achtste boek van de Ethica
zegt Aristoteles dat iemand zich vriend mag noemen als zijn
vriendschap niet verborgen is voor de persoon naar wie zij uitgaat,
en deze persoon zich op zijn beurt ook als vriend van hem
beschouwt, zodat de welwillendheid dus van beide kanten komt.
En hieraan moet ofwel nut ofwel genoegen ofwel rechtschapenheid
ten grondslag liggen. Net zo moet er, om iemand filosoof te laten
zijn, liefde voor de wijsheid voorhanden zijn, die bij een van de
partijen welwillendheid opwekt. Daarnaast moet er sprake zijn van
toewijding en ijver, die ook de andere partij welwillend maakt. En
zo ontstaat er tussen hen vertrouwelijkheid en duidelijke sympathie. Want zonder liefde en zonder toewijding kan men zich geen
filosoof noemen, omdat beide eigenschappen aanwezig moeten
zijn. En zoals de vriendschap die op genoegen of nut berust geen
waarachtige maar toevallige vriendschap is (zoals ook in de Ethica
te lezen staat), zo is ook de filosofie die op nut of genoegen berust
geen waarachtige maar toevallige filosofie. Daarom kan men
iemand geen echte filosoof noemen als hij voor zijn plezier met de
wijsheid in bepaalde opzichten vriendschap onderhoudt. Zo zijn er
velen die er plezier in hebben om zich bezig te houden met canzones en die te bestuderen, of om zich toe te leggen op de Retorica of
de Muziek, terwijl ze de andere wetenschappen, die toch ook tot
de wijsheid behoren, links laten liggen. Noch kan men iemand een
echte filosoof noemen, als hij een vriend van de wijsheid is terwille
van het nut, zoals geldt voor juristen, doktoren en bijna alle geestelijken, die niet studeren om kennis te verkrijgen maar om geld of
waardigheid te verwerven. En als iemand hun deze dingen zou
geven, zouden ze de studie onmiddellijk in de steek laten. En zoals
onder de verschillende soorten vriendschappen die welke op het
nut berust het minst aanspraak maakt op de aanduiding vriendschap, zo komt deze mensen ook minder dan anderen de benaming filosoof toe. En zoals de vriendschap die op rechtschapenheid
berust waarachtig, volmaakt en duurzaam is, zo is ook de filosofie
waarachtig en volmaakt als zij zonder enige bijbedoeling ontstaan
is uit de rechtschapenheid en goedheid van de ziel die met haar
bevriend is op grond van een zuiver verlangen en een zuivere
beweegreden. Hieruit volgt dat, zoals de ware vriendschap erin
bestaat dat men in alle opzichten van elkaar houdt, de ware filoI5'2

soof ook moet houden van elk deel van de wijsheid, en de wijsheid
op haar beurt van elk deel van de filosoof. En die moet hem zo
volledig in beslag nemen, dat hij nergens anders meer aandacht
voor heeft. In deze zin zegt de Wijsheid zelf in de Spreuken van
Salomon: 'Die mij beminnen heb ik lief. En zoals de ware vriendschap, los van de geest en op zichzelf beschouwd, de kennis van
het goed handelen tot onderwerp heeft, en als vorm het streven
daarnaar, zo ook heeft de filosofie, los van de ziel en op zichzelf
beschouwd, als onderwerp het begrijpen en als vorm een bijna
goddelijke liefde voor het verstand. En zoals de oorzaak van de
ware vriendschap ligt in de deugd, zo ligt die van de filosofie in de
waarheid. En zoals het doel van de ware vriendschap rechtschapen
vreugde is, die ontstaat uit het samenleven op basis van echte menselijkheid, dat wil zeggen volgens de rede, zoals Aristoteles zegt in
het negende boek van de Ethica, zo is het uiteindelijke doel van de
filosofie de hoogverheven vreugde die geen belemmering of tekort
kent, dat wil zeggen het ware geluk dat men verwerft door het aanschouwen van de waarheid. En zo is door deze behandeling van
haar oorzaken en haar wezenseigenschappen nu wel duidelijk wie
deze vrouwe van mij is en waarom zij Filosofie heet, en daarnaast
ook wie een echte en wie een toevallige filosoof is. [...]

Toelichting
Tijdens zijn ballingschap schreef Dante behalve de Divina commedia ook
nog een viertal traktaten. Hoewel deze prozageschriften literair gezien bij
zijn hoofdwerk achterblijven, vormen ze toch een niet te verwaarlozen
corpus van kennis en wetenschap. Als we ze elk met één woord karakteriseren, dan is de De vulgari eloquentia taalkundig, de Monarchia politiek, de
Qyaestio de aqua et terra natuurwetenschappelijk en het Convivio filosofisch
van inslag. Dit laatste werk neemt tussen Dante's traktaten een bijzondere
plaats in: niet alleen is de omvang groter dan die van de drie andere
samen, daarnaast is het, in tegenstelling tot de rest, ook nog in het
Italiaans geschreven.
Het Convivio was door de auteur zeer grootschalig opgezet: het zou uit
maar liefst vijftien boeken (door hemzelf traktaten genoemd) moeten
bestaan, waarin de toenmalige kennis en wetenschap aan de hand van
inleidende canzones zou worden behandeld en verklaard. Omdat Dante
tijdens het schrijven van het werk (dat gedateerd kan worden in de perio-
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de 1304-1308) steeds sterker in beslag werd genomen door de Divina commedia (waarvan de beginfase in dezelfde tijd ligt), slaagde hij er niet in om
zijn ambitieuze plan tot een goed einde te brengen. Het gedeelte dat hij
kon afwerken en dat we tegenwoordig kennen onder de titel Convivio,
bestaat uit vier grote delen: één traktaat dat als proemium dient plus drie
traktaten die worden voorafgegaan door een canzone. Hoewel het werk
onvoltooid is gebleven, is het ook in zijn onvoltooide vorm een indrukwekkend product van Dante's geëngageerde kennis en geleerdheid.
De titel Convivio ('feestbanket') bevat een uitnodiging aan de lezer om
aan te schuiven aan een maaltijd van wijsheid en wetenschap. De gerechten die tijdens deze maaltijd worden opgediend, zijn beschouwingen, uiteenzettingen en verklaringen van canzones 'betreffende liefde en deugd'.
Met deze canzones, waarvan het ontstaan teruggaat op een veel vroegere
periode van Dante's leven, beginnen alle traktaten behalve het eerste dat,
zoals gezegd, bedoeld is als introductie. Het commentaar, dat uitgaat van
de letterlijke tekst van de gedichten, neemt gaandeweg het betoog de
vorm aan van een allegorische interpretatie, waarbij alles wat maar enigszins de moeite van het weten waard is wordt besproken en uitgelegd.
Hierdoor dijt het werk uit tot een soort encyclopedische summa, waarin naar middeleeuwse gewoonte allerlei thema's, motieven, gedachten en
meningen kriskras door elkaar heen aan de orde komen. De onderwerpen, die aan de hand van de drie canzones worden besproken, bestrijken
vele gebieden: van dichtkunst tot sociologie, van ethiek tot staatkunde,
van taalwetenschap tot astrologie, van geschiedenis tot literatuur. Bovendien is er hier en daar plaats voor autobiografische uitweidingen en herinnenngen.
Op vele pagina's van zijn boek geeft Dante blijk van een didactische
en zelfs apostolische bevlogenheid. Hij wil de mensen die er uit zichzelf
niet zo gemakkelijk toe komen deelgenoot maken van de vruchten van
kennis en wetenschap die door hem zijn geplukt. Hij richt zich niet
zozeer tot de geestelijke stand alswel tot de leken, die immers door hun
praktische beslommeringen weinig gelegenheid hebben gehad om zich te
scholen. Gedreven geeft hij uiting aan zijn verlangen om de mensheid
aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen en inzichten de weg te wijzen naar morele vervolmaking en het eeuwige geluk, dat voor ieder die
zich door deugd en rechtvaardigheid laat leiden in het verschiet ligt. De
gepassioneerde ambitie waarmee de auteur zijn stof benadert maken het
Convivio tot een van zijn meest geïnspireerde werken. Nu het zes eeuwen
na dato voor het eerst in het Nederlands verschijnt, krijgt de Dante-liefhebber de kans om zijn kennis van de auteur en diens werk aanzienlijk te
verrijken. De volledige vertaling zal binnenkort verschijnen bij uitgeverij
Ambo.

154

Dante en de kreeft
Samuel Beckett*
(Vertaling Wiebe Hagendoorn)
Het was ochtend en Belacqua was blijven steken in het eerste van
de canti in de maan. Hij zat zo vast dat hij niet voor- of achteruit
kon. De gelukzalige Beatrice was er, Dante ook, en ze legde hem
de vlekken op de maan uit. Ze toonde hem eerst waar hij fout zat,
daarna kwam ze met haar eigen uitleg. Die had ze van God, dus
kon hij er zeker van zijn dat alles tot in de pun~es klopte. Het enige wat hij moest doen, was haar van stap tot stap volgen. Deel één,
de weerlegging, ging vanzelf. Ze zette haar standpunt duidelijk uiteen, ze zei wat ze had te zeggen, zonder gezeur of getreuzel. Maar
deel twee, de demonstratie, was zo duister dat Belacqua er geen
touw aan kon vastknopen. De ontkrachting, de correctie, dat was
evident. Maar daarna kwam het bewijs, een snel steno van de
werkelijke feiten, en Belacqua zat nu echt vast. Verveelde zich ook,
kon niet wachten om door te gaan naar Piccarda. Nog steeds boog
hij zich over het raadsel, hij wou zijn nederlaag niet toegeven, hij
moest tenminste de betekenis van de woorden begrijpen, de volgorde waarin ze werden gesproken en de aard van de bevrediging
die ze de verkeerd ingelichte dichter verschaften, zodat hij zich na
afloop verkwikt voelde en het zware hoofd kon heffen, met de
bedoeling om dank te zeggen en zijn eerdere opvatting formeel te
herroepen.
Hij brak nog steeds zijn brein op die ondoordringbare passage,
toen hij het middaguur hoorde slaan. Meteen zette hij het probleem uit zijn hoofd. Hij schoof zijn vingers onder het boek en
wipte het naar achter tot het helemaal op zijn handpalmen lag. De
Goddelijke Komedie opengeslagen op de lessenaar van zijn handpalmen. In die positie bracht hij het boek omhoog tot onder zijn
neus en daar sloeg hij het dicht. Hij hield het een tijd in de lucht,

* 'Dante and the Lobster' is hel eerste verhaal uil de bundel More Pricks Than Kicks

([934)
van Samuel Bee/relt ([906-'89). De naam van Belacqua, de hoofdpersoon van de bundel, is ontleend aan Dante's Purgatorio (IV, w6 e.v.), waar hij wordt gekenmerkt door luiheid. Hij is ook
de hoofdpersoon van Beckett's eerder geschreven, maar pas postuum ([992) gepubliceerde roman
Dream of Fair to Middling Women, waarvan onlangs de Nederlandse vertaling door
Anneke Brassinga is verschenen.
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terwijl hij er boos naar loerde en voor- en achterplat naar binnen
drukte met de muis van zijn handen. Toen legde hij het weg.
Hij leunde in zijn stoel achterover om tot bedaren te komen en
de jeuk van dit platte quodlibet te voelen wegebben. Er viel niets te
doen totdat hij er mentaal beter aan toe zou zijn en zou kalmeren;
gaandeweg was dat ook het geval. Toen durfde hij te denken aan
wat hij daarna moest doen. Er was altijd iets dat men daarna
moest doen. Drie belangrijke verplichtingen deden zich voor. Eerst
de lunch, dan de kreeft, dan de Italiaanse les. Genoeg om hem
bezig te houden. Na de Italiaanse les wist hij het niet precies.
Iemand had vast wel een pietluttig lesrooster gemaakt voor later in
de middag en 's avonds, maar daar wist hij niet van. Het deed er
ook absoluut niet toe. Wat er toe deed was één, de lunch, twee, de
kreeft en drie, de Italiaanse les. Dat was meer dan genoeg om hem
bezig te houden.
Als het lunchen er überhaupt van kwam, was het iets heel plezierigs. Wilde de lunch smakelijk zijn, en die kon echt smakelijk
zijn, dan moest hij bij de voorbereiding compleet met rust worden
gelaten. Maar als ze hem nu stoorden, als er een vlotte kletskous
binnen zou stuiven met een geweldig idee of een klemmende
vraag, dan kon hij net zo goed niet eten, want dan zou het voedsel
bitter smaken of, nog erger, naar niets. Ze moesten hem absoluut
alleen laten, hij moest helemaal rustig en op zichzelf zijn om zijn
lunch klaar te maken.
Eerst moest de deur op slot. Nu kon er niemand komen. Hij
vouwde een oude Herald uit en spreidde hem op de tafel. Het
gezicht van de moordenaar McCabe, niet onknap, keek naar hem
op. Hij stak het gas aan, nam de vierkante platte broodrooster, de
asbest grill, van de haak en zette hem precies op de vlam. Hij zag
dat hij het vuur lager moest zetten. Toast moet onder geen beding
te snel worden gemaakt. Brood dat naar behoren geroosterd
wordt, door en door, moet op een matig vuur worden gezet.
Anders schroei je enkel de buitenkant en laat je het binnenste klef
Als er iets was waar hij een walgelijke hekel aan had, dan was het
om zijn tanden te voelen samenkomen in een ramp van kruim en
deeg. En het was zo makkelijk om het goed te doen. Dus, dacht
hij, nadat hij de gastoevoer had geregeld en de grill bijgesteld,
tegen de tijd dat ik het brood heb gesneden zal dit precies goed
zijn. Nu kwam het lange boerenbrood uit de trommel; hij plette
het eind op het gezicht van McCabe. Twee genadeloze halen met
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de broodzaag en een paar keurig ronde sneden onbewerkt brood,
de voornaamste bestanddelen van zijn lunch, lagen klaar om aan
zijn wensen te voldoen. De rest van het brood ging terug in de
gevangenis, de kruimels, alsof er in de wijde wereld geen mus te
bekennen viel, werden koortsachtig weggeveegd en de boterhammen opgepakt en naar de grill gebracht. Al deze voorbereidingen
waren erg haastig en onpersoonlijk.
Nu moest er echte vaardigheid aan te pas komen, het was op dit
punt dat de gemiddelde persoon de hele gang van zaken begon te
verprutsen. Hij legde zijn wang tegen het zachte van het brood,
het was sponzig en warm, levend. Maar hij zou het dat sjieke
gevoel heel gauw afnemen, bij God maar hij zou die vette witte
uitdrukking heel vlug van dat gezicht halen. Hij zette het gas een
fractie lager en petste één slappe flap plomp neer op het gloeiend
materiaal, maar perfect en precies, zodat het geheel eruit zag als
de Japanse vlag. Bovenop, want er was geen ruimte om alletwee
gelijkmatig naast elkaar klaar te maken en als je ze niet gelijkmatig
klaarmaakte kon je je net zo goed de moeite besparen om ze überhaupt klaar te maken, werd de andere plak geplaatst om te warmen. Toen de eerste kandidaat klaar was, pas toen hij door en
door zwart was, ruilde hij van plaats met zijn makker, zodat die nu
op zijn beurt bovenop lag, ten dode doorbakken, zwart en rokend,
wachtend tot hetzelfde gezegd kon worden van de ander.
Voor de akkerbouwer was het eenvoudig, dat had hij van zijn
moeder. De vlekken waren Kaïn met zijn doornbos, beroofd, weggevloekt van de aardbodem, een zwerver en een vluchteling. De
maan was dat gelaat, ingevallen en gebrandmerkt, geschroeid door
het eerste stigma van Gods mededogen, opdat een verworpene niet
snel zou sterven. Het was een warboel in het hoofd van de akkerbouwer, maar dat gaf niet. Het was goed genoeg geweest voor zijn
moeder, het was goed genoeg voor hem.
Belacqua, op zijn knieën voor de vlam, turend naar de grill, had
elke fase van het bakproces onder controle. Het kostte tijd, maar
als je iets deed moest je het goed doen, dat was een waar woord.
Lang voor het einde was de kamer vol rook en brandlucht. Toen
menselijke zorg en vakmanschap alles hadden verricht wat zij konden verrichten, deed hij het gas uit en hing de toaster terug aan
zijn spijker. Dat was een vandalistische handeling, want er ontstond een grote schroeiplek in het behang. Het was je reinste vernielzucht. Wat kon het hem voor de donder schelen? Was het zijn
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muur? Datzelfde hopeloze behang had er vijftig jaar op gezeten.
Het was grauw van ouderdom. Erger kon het niet worden.
Nu een dikke pasta van Savora, zout en Cayenne op elke plak,
er goed in gesmeerd zolang de poriën nog openstonden door de
hitte. Geen boter, God beware, alleen maar een stevige deklaag
van mosterd en zout en peper op elke plak. Boter was een blunder,
die maakte de toast soppig. Beboterde toast was meer iets voor
oudere proffen en heilssoldaten, het soort dat met een kunstgebit
rondliep. Het was niks voor een vrij sterke jonge roos als Belacqua.
Dit maal, dat hij met zoveel moeite klaarmaakte, hij zou het verslinden met een gevoel van verrukking en zegepraal, het zou zijn
alsof hij den Pool zijn slee uit sloeg op het ijs. Hij zou er met gesloten ogen naar happen, hij zou het tot pap knarsen, hij zou het met
zijn slagtanden gans en al verslaan. En dan de pijn van het stekende, het bijten der kruiden, naarmate elke mondvol stierf, zijn verhemelte schroeiend tot tranen toe.
Maar hij was nog niet echt klaar, er was nog veel te doen. Hij
had zijn brandoffer gebracht, hij had het nog niet volledig geprepareerd.Ja, hij had het paard achter de mestkar gespannen.
Hij klapte de geroosterde plakken samen, hij bracht ze ferm
samen als cymbalen, ze kleefden elkander aan op de stroperige
Savorazalf. Daarna wikkelde hij ze provisorisch in een oud stuk
papier. Daarna maakte hij zich op voor de tocht.
Nu was het de kunst niet aangeklampt te worden. In dit stadium
aangehouden te worden en allerlei ergerlijk gepraat te moeten
ondergaan zou een ramp zijn. Zijn hele wezen haakte naar de
vreugde die hem wachtte. Als hij nu werd aangeklampt kon hij net
zo goed zijn lunch in de goot gooien en meteen teruggaan naar
huis. Soms stond zijn hunker, meer van de geest, ik hoef het amper
te zeggen, dan van het lichaam, naar de maaltijd gelijk aan zo'n
razernij dat hij niet had geaarzeld elke man te slaan die zou wagen
hem de pas af te snijden en staande te houden, hij zou hem zonder
omhaal uit de weg hebben gebigd. Wee de bemoeial die hem
dwarsboomde wanneer hij totaal gericht was op de maaltijd.
Hij manoeuvreerde snel, met gebogen hoofd, door een bekend
labyrint van stegen en dook plotseling een kruidenierszaakje in. In
de winkel waren ze niet verbaasd. Op de meeste dagen kwam hij
rond deze tijd zo binnenvallen.
Het stuk kaas lag klaar, 's ochtends afgesneden. Belacqua hoefde
alleen maar langs te komen en het mee te nemen. Gorgonzola. Hij
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kende een man die uit Gorgonzola kwam, hij heette Angelo. Hij
was geboren in Nice, maar had zijn hele jeugd doorgebracht in
Gorgonzola. Hij wist waar hij het zou vinden. Elke dag lag het
daar, in dezelfde hoek, op afroep beschikbaar. Het waren keurige
voorkomende mensen.
Hij keek sceptisch naar de snee kaas. Hij keerde het stuk om, om
te zien of de andere kant er wat beter uitzag. De andere kant zag
er slechter uit. Ze hadden het neergelegd met de goede kant
omhoog, die kleine truc hadden ze uitgehaald. Wie zal het ze kwalijk nemen? Hij wreef erover. Het zweette. Dat was tenminste iets.
Hij bukte en rook eraan. Een zwak aroom van bederf. Waar was
dat goed voor? Hij wilde geen aroom, hij was geen verdomde
smulpaap, het moest lekker stinken. Wat hij wilde was een flinke
groene stinkende rotte klont gorgonzola, vol leven, en die zou hij
verdomme hebben ook.
Hij keek woedend naar de kruidenier.
'Wat stelt dit voor?' zei hij.
De kruidenier kromp ineen.
'Nou?' drong Belacqua aan, onbevreesd als hij geprikkeld was 'is
dat het beste wat je te bieden hebt?'
'In heel Dublin' zei de kruidenier 'is er op dit moment geen rotter stuk te vinden.'
Belacqua was des duivels. De onbeschaamde vlerk, nog even en
hij zou op hem lostimmeren.
'Dit kan niet' riep hij 'hoor je me, dit kan absoluut niet. Ik pik
het niet.' Hij knarste met zijn tanden.
In plaats van gewoon zijn handen te wassen zoals Pilatus, spreidde de kruidenier zijn armen uit in een wild gekruisigd smeekgebaar. Nors deed Belacqua zijn pakje open en schoof de lijkkleurige
plak kaas tussen het harde koude zwarte voor- en achterplat van de
toast. Hij beende naar de deur, waar hij niettemin rondtolde.
'Hoor je me?' riep hij.
'Meneer' zei de kruidenier. Het was geen vraag en toch ook
geen geluid van instemming. De toon waarop het eruit kwam
maakte het totaal onmogelijk om te weten wat er in de man
omging. Het was een uiterst subtiele repliek.
'Ik zeg je nog eens' zei Belacqua driftig 'dit kan absoluut niet.
Als je niks beters te bieden hebt dan dit,' hij tilde zijn hand met het
pakje op, 'moet ik voor mijn kaas ergens anders heen. Is dat duidelijk?'
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'Meneer' zei de kruidenier.
Hij liep naar de drempel van zijn winkel en zag de verontwaardigde klant weghobbelen. Belacqua liep spatkreupel, zijn voeten
waren een puinhoop, hij had er bijna voortdurend pijn aan. Zelfs
's nachts namen ze het over van de likdoorns en hamertenen en
bleven tekeer gaan. Vandaar dat hij gewoon was de randen van
zijn voeten wanhopig tegen het bedbeschot te drukken of, liever
nog, ze met zijn hand van beneden op te vissen en in de richting
van de wreef te duwen. Handigheid en geduld konden de pijn verdrijven, maar ze maakten zijn nachtrust wel moeizaam.
Zonder zijn ogen dicht te doen of ze af te wenden van de verdwijnende gestalte, snoot de kruidenier zijn neus in zijn schort. Als
warm-menselijk persoon voelde hij sympathie en medelijden met
die rare klant, die er altijd ziek en neerslachtig uitzag. Maar tegelijk was hij een kleine middenstander, vergeet dat niet, met het persoonlijk waardigheidsbesef van de kleine middenstander die weet
wat er te koop is. Drie penny's, hij rekende even, voor drie penny's
kaas per dag, anderhalve shilling per week. Nee, daarvoor ging hij
niet kruiperig doen, voor niemand, nog niet voor de sjiekste meneer. Hij had zijn trots.
Langs slinkse wegen voortstrompelend naar het nederig volk
waar hij verwacht werd, wat wou zeggen dat de binnenkomst van
zijn groteske figuur geen commentaar of gelach zou veroorzaken,
kreeg Belacqua gaandeweg zijn drift in bedwang. Nu de lunch vrijwel een fait accompli was, omdat de onbeheerste kinkels van zijn
eigen klasse, die trappelden van verlangen om een geweldig idee
door te geven of een afspraak te forceren, er in deze haveloze
stadswijk zelden op uit gingen, was hij vrij om over de punten twee
en drie, de kreeft en de les, meer in detail na te denken.
Om kwart voor drie moest hij bij de School zijn. Zeg vijf voor
drie. Het café sloot en de visboer ging weer open om half drie. Dus
aangenomen dat die ellendige ouwe tang van een tante haar
bestelling die ochtend op tijd had gedaan, met de uitdrukkelijke
instructie dat die klaar moest liggen, zodat haar schooier van een
neef onder geen beding hoefde te wachten als hij er 's middags zo
vroeg mogelijk voor langs kwam, zou er tijd genoeg zijn om pas bij
sluitingstijd uit het café te gaan, hij kon tot het laatste moment blijven. Benissimo. Hij had een halve kroon. Dat was hoe dan ook
twee glazen van de tap, en misschien een flesje tot besluit. Hun
gebottelde stout was zeer voortreffelijk en van hoge gisting. En hij
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zou nog genoeg kleingeld overhouden om een Heraid te kopen en
de tram te nemen als hij zich moe voelde of in tijdnood kwam.
Steeds aangenomen natuurlijk dat de kreeft voor hem klaar lag.
Verdomde middenstand, dacht hij, je kan nooit op ze aan. Hij had
geen oefening gemaakt, maar dat gaf niet. Zijn Professoressa was
zo aardig, zo markant. Signorina Adriana Ottolenghi! Hij dacht
dat een vrouw onmogelijk intelligenter of onderlegder kon zijn dan
de kleine Ottolenghi. Daarom had hij haar in zijn geest op een
voetstuk geplaatst, afgezonderd van andere vrouwen. Ze had de
laatste keer gezegd dat zij samen Il Cinque maggio zouden lezen.
Maar ze zou het niet erg vinden als hij haar zei, zoals hij van plan
was, in het Italiaans, op weg uit het café zou hij een glanzende volzin ontwerpen, dat hij de Cinque Maggio liever wou uitstellen tot
een andere gelegenheid. Manzoni was een oud wijf, Napoleon
idem dito. Napoleone di mezza calzetta, fa l'amore a Giacominetta. Waarom hield hij Manzoni voor een oud wijf? Waarom
deed hij hem dat onrecht aan? Pellico was er nog zo een. Het
waren allemaal oude vrijsters, suffragettes. Hij moest zijn Signorina eens vragen waar hij de indruk kon hebben opgedaan dat de
negentiende eeuw in Italië vol ouwe kippen zat die probeerden te
tokken als Pindarus. Carducci was er nog zo een. Ook over de
vlekken van de maan. Als ze hem dat niet meteen kon zeggen, zou
ze met vreugde iets verzinnen voor de volgende keer. Alles lag nu
vast en was in orde. Behoudens de kreeft uiteraard, die moest een
onberekenbare factor blijven. Hij kon er alleen het beste van
hopen. En het ergste verwachten, dacht hij vrolijk, terwijl hij net
als anders het café indook.
Belacqua naderde de school, heel tevreden, want alles was gladjes
verlopen. De lunch was een doorslaand succes geweest en zou
voortaan als norm in zijn geest beklijven. Hij kon zich zelfs niet
indenken dat die ooit overtroffen zou worden. En dat een bleek,
zeepachtig stuk kaas zo sterk bleek! Hij kon alleen maar tot de conclusie komen dat hij zichzelf al die jaren had misleid door de sterkte van kaas in direct verband te brengen met de kleur groen. We
leven om te leren, dat was een waar woord. Ook zijn tanden en
kaken waren in de hemel geweest, met splinters overmeesterde
toast die rondsproeiden bij elke knauw. Het was of hij glas at. Zijn
mond brandde en schrijnde van het wapenfeit. En wat het voedsel
verder nog gekruid had, was het bericht, met een lage, tragische
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stem over de toonbank verstrekt door Oliver, de volontair, dat het
gratieverzoek voor de moordenaar van Malahide, ondertekend
door het halve land, was verworpen en dat die gast bij zonsopgang
moest bungelen in de Moun~oy en dat niets hem nog kon redden.
Ellis de beul was op dit eigenste moment onderweg. Terwijl hij aan
zijn sandwich rukte en met grote teugen de kostelijke stout dronk,
peinsde Belacqua over McCabe in zijn cel.
De kreeft lag wel degelijk klaar, de man overhandigde hem stante pede, en ook nog met een prettige glimlach. Een bee~e politesse
en vriendelijkheid brachten een mens toch een heel eind. Een
glimlach en een aardige opmerking van een gewone werkman, en
de wereld zag er weer opgeruimd uit. En het was zo eenvoudig,
enkel een zaak van spierbeheersing.
'Spartel' zei hij opgewekt bij het overhandigen.
'Spartel?' zei Belacqua. Wat was dat in 's hemelsnaam?
'Spartelvers, meneer' zei de man 'vanochtend vers binnen.'
Nu veronderstelde Belacqua, door de analogie met makreel en
andere vis die hij spartelvers had horen noemen als ze nog maar
een uur of twee eerder gevangen waren, dat de man bedoelde dat
de kreeft nog maar heel kort geleden was gedood.
Signorina Adriana Ottolenghi wachtte in het voorkamer~e bij
de hal; Belacqua was zelf geneigd het eerder een vestibule te vinden. Dat was haar kamer, de Italiaanse kamer. Op dezelfde hoogte, maar aan de achterkant, lag de Franse kamer. Waar de Duitse
kamer was, God mocht het weten. Wie kon trouwens de Duitse
kamer wat schelen?
Hij hing zijn jas en hoed op, legde het lange knobbelige bruinpapieren pakje op de haltafel en ging onverwijld bij la Ottolenghi
naar binnen.
Na zo'n half uur koe~es en kalfjes complimenteerde ze hem met
zijn taalbeheersing.
'U gaat snel vooruit' zei ze met haar verwoeste stem.
Er was van la Ottolenghi net zoveel over als verwacht kon worden van een dame van een zekere leeftijd die jong, mooi en kuis
zijn vervelender had gevonden dan wat dan ook.
Belacqua, die niet liet merken dat het hem groot genoegen deed,
legde haar het raadsel van de maan voor.
Ja' zei ze 'ik ken die passage. Het is een beroemde breinbreker.
Ik kan het u niet meteen zeggen, maar ik zal het thuis opzoeken.'
De schat! Ze zou het thuis opzoeken in haar dikke Dante! Wat
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een vrouw!
'Ik bedacht nog' zei ze 'naar aanleiding van weet ik veel, dat u
er goed aan zou doen om Dante's zeldzame aandoeningen van
medelijden in de Hel in kaart te brengen. Dat was vroeger ~ haar
verleden tijden waren altijd smartelijk ~ een vaak gestelde vraag.'
Hij keek diepzinnig.
'In dat verband' zei hij 'weet ik tenminste nog een prachtige
woordspeling: "qui vive la pietà quando è ben morta ... '"
Ze zei niets.
'Geweldige regel toch?' dweepte hij.
Ze zei niets.
'Nu vraag ik me af zei hij stompzinnig 'hoe je dat zou kunnen
vertalen?'
Nog steeds zei ze niets. Toen:
'Denkt u' mompelde ze 'dat het echt nodig is om het te vertalen?'
Klanken als van ruzie kwamen uit de hal. Dan stilte. Een knokkel tamboerde op de deur, die vloog open en voilà het was Mlle
Glain, de lerares Frans, met haar kat in haar armen geklemd, haar
ogen op steel~es, in een toestand van de grootste opwinding.
'0' slikte ze, 'pardon. Ik kom ongelegen, maar wat zat er in die
zak?'
'Zak?' zei la Ottolenghi.
Mlle Gain deed een Frans stapje naar voren.
'Het pakje' ze begroef haar gezicht in de kat 'het pakje in de
haL'
Belacqua gaf duidelijk en zelfverzekerd antwoord.
'Van mij' zei hij, 'een vis.'
Hij wist het Frans voor kreeft niet. Vis kwam goed van pas. Vis
was goed genoeg geweest voor Jezus Christus, Zoon van God,
Heiland. Het was goed genoeg voor Mlle Glain.
'0' zei Mlle Glain, onuitsprekelijk opgelucht, 'ik kreeg hem op
het nipper~e te pakken.' Ze diende de kat een tik toe. 'Hij zou hem
aan flarden hebben gescheurd.'
Belacqua begon zich ietwat bezorgd te voelen.
'Is-ie er eigenlijk aan geweest?' zei hij.
'Nee nee' zei Mlle Glain 'Ik kreeg hem net op tijd te pakken.
Maar ik wist niet' met een oudevrijstersgiechel 'wat het kon zijn,
dus ik dacht dat ik het beter even kon vragen.'
Gemeen bemoeizuchtig kreng.
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La Ottolenghi had er wel een bee~e schik in.
'Puisqu'il n'y a pas de mal... , zei ze met grote matheid en elegantie.
'Heureusement' het was meteen duidelijk dat Mlle Glain godvruchtig was, 'heureusement.'
Ze tuchtigde de kat met kleine klapjes en maakte dat ze wegkwam. De grijze haren van haar maagdelijkheid sprongen Belacqua in het oog. Een godvruchtige, virginale oude blauwkous, tuk
op een miniem schandaal~e.
'Waar waren we?' zei Belacqua.
Maar Napolitaans geduld heeft zijn grenzen.
'Waar zijn we ooit?' riep la Ottolenghi, 'waar we waren, zoals
we waren.'
Belacqua naderde het huis van zijn tante. Laten we zeggen dat het
Winter was, dan kan nu de schemer vallen en een maan opkomen.
Op de hoek van de straat lag een paard op de grond, met een man
die op zijn hoofd zat. Ik weet, dacht Belacqua, dat je geacht wordt
zo op te treden. Maar waarom? Een lantaarnopsteker vloog op zijn
fiets voorbij en drilde zijn lans naar de standers, een steekspel met
een geellich~e in de avond. Een sjofel gekleed stel stond in de toegang van een opzichtige inrit, zij met gebogen hoofd tegen het hek
gezakt, hij tegenover haar. Hij kwam dicht tegen haar aanstaan,
zijn handen bungelden opzij. Waar we waren, dacht Belacqua,
zoals we waren. Hij liep door, het pakje stevig vast. Waarom niet
devotie en deernis beide, zelfs in de diepte? Waarom genade en
godsvrucht niet tezamen? Een bee* barmhartigheid onder de
druk van het offer, een bee~e barmhartigheid ter verheugenis vóór
het oordeel. Hij dacht aan Jona en de wonderboom en het mededogen van een na-ijverig God met Nineveh. En die arme McCabe,
die zou bij zonsopgang om hals gaan. Wat zou die nu doen, hoe
voelde hij zich? Hij zou nog één maaltijd genieten, nog één nacht.
Zijn tante stond in de tuin en verzorgde alle bloemen die in dat
jaargetij doodgaan. Ze omhelsde hem en samen gingen zij neer in
het ingewand der aarde, naar de keuken in het souterrain. Ze nam
het pakje en maakte het open en plotseling lag de kreeft op tafel,
op het zeildoek, open en bloot.
'Ze hebben me verzekerd dat hij vers was' zei Belacqua.
Opeens zag hij het schepsel bewegen, dit geslachtloze schepsel.
Het veranderde echt van positie. Zijn hand vloog naar zijn mond.
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jezus' zei hij, 'hij leeft.'
Zijn tante keek naar de kreeft. Het beest bewoog opnieuw. Hij
gaf een zwak nerveus levensteken op het zeildoek. Ze stonden
erboven en keken erop neer, kruisvormig blootgesteld op het zeildoek. Hij sidderde opnieuw. Belacqua voelde dat hij misselijk
werd.
Godallemachtig' jankte hij, 'hij leeft, wat moeten we doen?'
De tante kon alleen maar lachen. Ze beende naar de keukenkast
om haar nette schort te halen en liet hem staan gapen boven de
kreeft; toen kwam ze terug met haar schort aan en haar mouwen
opgerold, een en al doortastendheid.
'Nou' zei ze, 'dat is te hopen, stel je voor.'
'Al die tijd' mompelde Belacqua. Toen, zich plotseling bewust
van haar gruwelijk keukengerei, riep hij: 'Wat gaat u doen?'
'Het beest koken' zei ze, 'wat anders?'
'Maar hij is niet dood' protesteerde Belacqua, 'u kunt hem zo
niet koken.'
Ze keek hem verbaasd aan. Was hij gek geworden.
'Doe normaal' zei ze scherp, 'kreeften worden altijd levend
gekookt. Dat moet zo.' Ze pakte de kreeft en legde hem op zijn
rug. Hij beefde. 'Ze voelen niks' zei ze.
In de diepten der zee was hij de wrede fuik ingekropen. Uren
lang had hij te midden van zijn vijanden heimelijk geademd. Hij
had de kat van de Française en zijn stompzinnige klauw overleefd.
Nu ging hij levend gloeiendheet water in. Hij moest. Breng mijn
kalme adem in de lucht.
Belacqua keek naar het oud perkament van haar gezicht, grijs in
de schemerige keuken.
je zeurt' zei ze boos, 'eerst maak je me overstuur en dan val je
er op aan om te eten.'
Ze tilde de kreeft van de tafel. Hij had nog zo'n dertig seconden
te leven.
Nu ja, dacht Belacqua, het is een snelle dood, God sta ons allen
bij.
Maar nee.
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Twee hoofdstukken uit het
Leven van Dante
Giovanni Boccaccio *
(Vertaling Ike Cialona)

Dante's uiterlijk en gewoonten
Onze dichter was dus van middelmatig postuur en liep, toen hij
een rijpe leeftijd had bereikt, enigzins gebogen; zijn gang was
waardig en kalm, en hij was altijd gekleed in eenvoudige kleren die
bij zijn leeftijd pasten. Hij had een lang gezicht met een adelaarsneus, brede kaken en een onderlip die voor de bovenlip uitstak;
zijn ogen waren eerder groot dan klein, en bruin van kleur; zijn
hoofdhaar en baardhaar waren dik, zwart en kroezig, en zijn
gezicht droeg altijd een zwaarmoedige en peinzende uitdrukking.
Waardoor het een keer in Verona gebeurde (toen de roem van zijn
werken zich reeds alom verbreid had, en vooral van dat deel van
de Commedia dat lriferno heet, en velen, zowel mannen als vrouwen,
hem kenden) dat, terwijl hij langs een portiek liep waar meerdere
vrouwen bij elkaar zaten, een van hen op zachte toon, maar niet
zo zacht dat het door hem en zijn gezelschap niet gehoord werd,
tot de andere vrouwen zei: 'Dat is de man die naar de hel gaat en
terugkeert wanneer hem dat zint, en ons verhaalt over degenen die
daar verblijven!' Waarop een van de andere vrouwen eenvoudig-

* Giovanni Boccaccio (1313-1375),

schrijver van de Decarnerone, was de eerste pleitbezorger
van Dante's omstreden, in de volkstaal geschreven Commedia. Hij was ook degene die haar in
zijn Trattatello in laude di Dante ('Klein lofschrifl op Dante') het epitheton divina heçfl
gegeven dat voor het eerst ofJicieel op de titelpagina staat van een editie die in 1555 in Venetiii
gedrukt is. Hij schreef dit Trattatello, dat later de titel Vita di Dante kreeg, tussen 1357 en
1362.
In 1359 zond hij de dichter Francesco Petrarca, die als humanist minachting koesterde voor de
volkstaal, een eigenhandig gekopieerd exemplaar van de Commedia, vergezeld van een lofzang
op Dante en een brief. Petrarca antwoordde met een beroemde brief waarin hij' beschuldigingen
van anderen, dat hijjaloers zou zijn op Dante, weerlegt.
Vanaf oktober 1373 heçfl Boccaccio in de Florentijnse kerk Santo Stefano di Badia op zestig
achtereenvolgende werkdagen Dante's Commedia voorgelezen en verklaard. Hij moest daar
wegens ziekte mee ophouden en is het jaar daarop gestorven, een Commentaar op de eerste
zeventien canto's van de Hel nalatend.
De twee hier afiedrukte.fragmenten zij'n hoifdstukken uit Vita di Dante.
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weg antwoordde: 'Het moet wel waar zijn wat je zegt. Zie je niet
dat zijn baard kroezig en zwart is door de hitte en de rook daarbeneden?' Waarna hij, die deze woorden achter zich opving en
begreep dat zij dat echt geloofden, wat hem beviel, tevreden glimlachend omdat zij zo over hem dachten doorliep.
Thuis en in het openbaar was hij bewonderenswaardig verstandig en bedaard, en meer dan enig ander hoofs en beleefd.
Wat spijs en drank betreft was hij heel matig. [...]
Niemand was ijveriger dan hij, zowel in zijn studie als in alle
andere zaken die zijn belangstelling wekten; zodat zijn familieleden
en zijn vrouw daarover kloegen, totdat ze eraan gewend raakten
en het hun niet meer kon schelen.
Hij sprak zelden, als hem geen vraag gesteld werd, en dan met
afgewogen woorden en met een stem die paste bij de zaak waarover hij sprak; maar als het nodig was, bleek hij heel vloeiend en
overtuigend te spreken, op goede en welluidende toon.
In zijn jeugd vermeide hij zich ten zeerste in muziek en zang en
was hij bevriend met alle goede zangers en musici. [...]
Hoe hartstochtelijk hij liefhad heb ik hiervoor al duidelijk beschreven. Allen geloven heilig dat die liefde hem ertoe gedreven
heeft om eerst, naar het voorbeeld van anderen, in de volkstaal te
gaan schrijven; vervolgens streefde hij, in zijn verlangen om zijn
hartstochten fraaier te bezingen en roem te verwerven, met zijn
ijverige beoefening daarvan niet alleen al zijn tijdgenoten voorbij,
maar polijstte en verfraaide hij de volkstaal zodanig dat hij bij
velen, in zijn tijd en na hem, het verlangen heeft gewekt zich ook
daarvan te bedienen.
Tevens was hij graag alleen, ver van de mensen, opdat zijn gedachten niet onderbroken werden. [...]
Hij was bijzonder ijverig en besteedde zoveel mogelijk tijd aan
zijn studie, terwijl geen enkele onverwachte gebeurtenis hem daarvan af kon houden. En zoals verteld wordt door enkele geloofwaardige personen met betrekking tot deze totale toewijding aan datgene wat hem beviel, bevond hij zich toevallig een keer te Siena in
de winkel van een apotheker, waar hem een boekje overhandigd
werd dat hem beloofd was en dat heel beroemd was onder geleerden, terwijl hij het nog nooit gezien had, en leunde toen, omdat er
elders geen ruimte was, met zijn borst op de toonbank van de apotheker, legde het boekje voor zich neer en begon er allergretigst in
te lezen. En toen er kort daarna in die wijk, vlak voor hem, ter
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gelegenheid van een of ander algemeen feest van de Sienezen een
groot steekspel tussen adellijke jongeren begon, onder oorverdovend lawaai van de omstanders (zoals men dat in die gevallen met
verschillende instrumenten en met aanmoedigende kreten produceert), en er ook vele andere dingen gebeurden die aller ogen trokken, zoals een dans van mooie vrouwen en vele spelen van jongeren, heeft niemand hem daar naar zien kijken of zelfs maar de
ogen één keer van het boek zien opheffen. Integendeel: nadat hij
daar tegen drie uur 's middags was gaan staan, heeft hij zich pas
na de vespers losgemaakt van het boek dat hij helemaal doorgelezen en in grote lijnen begrepen had. [...]
Deze dichter had ook een wonderbaarlijk goed geheugen en een
scherpzinnig verstand, zodat hij in Parijs tijdens een discussie de
quolibet in de theologische faculteit veertien vragen van verschillende geleerden over verschillende zaken met de argumenten voor en
tegen van de opponenten aanhoorde en toen achter elkaar, in de
volgorde waarin ze gesteld waren, herhaalde en daarna in dezelfde
volgorde op spitsvondige wijze afhandelde, met beantwoording van
de tegenbetogen, iets wat door alle omstanders bijna als een wonder beschouwd werd.
Tevens beschikte hij over een zeer grote vindingrijkheid en een
grote fantasie, iets wat zijn werken duidelijker bewijzen dan mijn
woorden.
Hij verlangde zeer naar eer en roem, misschien meer dan een zo
verheven man betaamt. Maar ja, wie is zo nederig dat hij niet
geraakt wordt door de zoetheid van de glorie? En dat verlangen
was er, denk ik, de reden van dat hij de dichtkunst meer liefhad
dan de andere kunsten en wetenschappen, omdat hij zag dat hij,
aangezien de wijsbegeerte elke andere wetenschap in adeldom
voorbijstreeft, met weinigen over haar uitmuntendheid zou kunnen
spreken, terwijl er op de wereld al veel beroemde filosofen waren;
en dat de dichtkunst voor allen duidelijker en aangenamer was, en
er maar heel weinig dichters waren. En daarom wijdde hij zich,
lezend en schrijvend, geheel aan haar, in de hoop dankzij haar de
ongewoon eervolle en luisterrijke lauwerkroon te verwerven. Dat
verlangen zou zeker ingewilligd zijn, als hij het geluk gehad had
dat hij naar florence had kunnen terugkeren, want daar alleen wilde hij zich laten kronen, bij de doopvont in de Sint-Janskerk; opdat
hij daar waar hij bij de doop zijn eerste naam gekregen had, tijdens de kroningsceremonie de tweede zou krijgen. Maar het liep
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zo dat hij, hoewel hij de lauwerkroon (die niet de kennis vermeerdert maar van de verworven kennis een stellige getuige en een sieraad is) zeker waard was en haar overal had kunnen krijgen waar
hij maar gewild had, haar nergens anders in ontvangst wilde
nemen en wachtte op zijn terugkeer, die nooit plaats heeft mogen
vinden; en zo is hij gestorven zonder die zozeer begeerde prijs
gekregen te hebben.

Dante's karakter
Onze dichter, over wiens uiterlijk en gewoonten ik hiervoor geschreven heb, was ook heel zelfgenoegzaam en hoogmoedig, hetgeen blijkt uit de beslissing die hij nam, nadat hij een bepaalde
vriend (die dat op zijn aandringen deed) verzocht had of hij hem
kon helpen terug te keren naar florence, iets waarnaar hij hogelijk
en meer dan iets anders verlangde, maar waartoe hem door degenen die toen het gezag over de republiek voerden slechts één
mogelijkheid geboden werd, en wel deze: dat hij een bepaalde tijd
in de gevangenis zou moeten doorbrengen en daarna tijdens een
openbare plechtigheid barmhartig aan onze kerkelijke autoriteiten
zou worden overgedragen, waarna hij met terugwerkende kracht
vrijgesteld zou worden van elke veroordeling. Dit nu leek hem
alleen passend en gebruikelijk voor lage en eerloze mensen en niet
voor anderen: zodat hij tegen zijn grootste verlangen in liever in
ballingschap wilde blijven dan op zo'n manier naar huis terug te
moeten keren. [... ]
Tevens was hij er stellig van overtuigd, naar zijn tijdgenoten
vertellen, niet minder waard te zijn dan hij was; iets wat meerdere
keren maar vooral één bepaalde keer duidelijk werd, terwijl hij met
zijn partij aan de top van het leger van de republiek stond. Want
door paus Bonifatius VIII zou een broer ofwel verwant van de
Philips die toen koning van Frankrijk was en die Karel heette,
geroepen worden om de orde te herstellen in onze stad. Alle leiders
van de partij die Dante aanhing kwamen in vergadering bijeen om
hierover te praten; en zij besloten, onder meer, dat er een gezantschap naar de paus moest gaan, die zich toen in Rome bevond, om
de voornoemde paus ervan te overtuigen dat de komst van de
voornoemde Karel verhinderd moest worden. [...] En toen erover
gesproken werd wie de leider van een dergelijk gezantschap moest
zijn, zeiden allen dat Dante dat moest zijn. Waarop Dante enigsr69

zins nadenkend zei: 'Wie blijft hier, als ik ga? En wie gaat er, als ik
hier blij!?', alsof hij van hen allen de enige was die verdiensten had
en de anderen verdienstelijk maakte. Die uitspraak werd gehoord
en begrepen, maar wat daarop volgde is niet van belang voor mijn
relaas, dus ga ik op een ander onderwerp over.
Daarnaast bood deze verdienstelijke man bijzonder krachtig het
hoofd aan alle tegenspoed. Hij was maar op één gebied ongeduldig
of vooringenomen, namelijk in partij zaken, ook nadat hij verbannen was. [...] Het lijkt mij wenselijk hierover nog wat uit te weiden,
opdat duidelijk wordt aan welke partij hij zo hardnekkig trouw was.
Ik geloof dat de terechte toorn van God ertoe geleid heeft, al
lang geleden, dat bijna heel Toscane en Lombardije zich in twee
partijen verdeelden. Ik weet niet waar die hun namen aan ontleend hebben, maar de ene heette en heet 'de partij van de Welfen'
en de andere werd 'de Ghibellijnen' genoemd. En die twee namen
waren voor de dwaze gemoederen van velen zo veelzeggend en zo
eerbiedwaardig dat de mensen, om datgene te verdedigen wat
iemand anders als juist verkozen had boven het tegengestelde, het
niet bezwaarlijk vonden hun bezittingen en tenslotte zelfs hun
leven te verliezen, als dat nodig was. En onder deze vaandels leden
de Italische steden vele malen onder zeer zware verdrukkingen en
veranderingen; en onder hen onze stad, zetel van zowel de ene als
de andere partij, naargelang van de grillen van haar burgers; terwijl de voorouders van Dante als Welfen twee keer door de
Ghibellijnen uit hun stad verjaagd werden, en hijzelf, onder het
vaandel van de Welfen, een tijdlang de teugels van de Florentijnse
republiek voerde. Toen hij daaruit verjaagd was, zoals verteld is,
niet door de Ghibellijnen maar door de Welfen, en besefte dat hij
niet terug kon keren, veranderde hij zozeer van overtuiging dat
niemand een vuriger Ghibellijn en een feller tegenstander van de
Welfen was dan hij. En datgene waarover ik mij het meeste
schaam, als hoeder van zijn nagedachtenis, is dat het een overbekend feit is in Romagna dat elk vrouw~e, elk knaapje dat hem een
politieke tegenstander leek omdat het iets lelijks van de Ghibellijnen zei, hem zo razend kon maken dat hij het met stenen bekogeld zou hebben als het niet meteen zweeg. En tot zijn dood heeft
hij met die partijdigheid geleefd.
Zeker, ik schaam mij dat ik de faam van zo'n verheven man met
een enkele smet moet bezoedelen; maar de orde van zaken vereist
dit; want als ik de minder prijzenswaardige kanten van hem ver17 0

zwijg, ontneem ik de prijzenswaardiger kanten waarover ik schrijf
hun geloofwaardigheid. Ik verontschuldig mij dus bij hemzelf, als
hij misschien vertoornd op mij neerkijkt vanuit de hoge hemel, terwijl ik dit schrijf.
Tussen zovele deugden, zoveel kennis als deze bewonderenswaardige dichter bezat, zoals hierboven is aangetoond, heeft de
wellust een zeer ruime plaats in zijn hart ingenomen, en niet alleen
in zijn jonge jaren, maar ook later. Hoewel deze ondeugd natuurlijk en gewoon en bijna noodzakelijk is, kunnen wij haar toch niet
op waardige wijze prijzen en helemaal niet rechtvaardigen. Maar
wie heeft onder de stervelingen het recht haar te veroordelen? Ik
niet. 0 onstandvastigheid, 0 dierlijke begeerte van de mannen, wat
kunnen de vrouwen niet aanrichten, als zij dat willen, bij ons die,
als zij dat niet willen, tot grootse zaken in staat zijn! Zij hebben de
lieflijkheid, de schoonheid en de natuurlijke begeerte en nog veel
meer dingen waardoor zij voortdurend de aandacht van de mannen trekken. Laat ons vergeten wat Jupiter Europa, Hercules lole
en Paris Helena heeft aangedaan; want hoe poëtisch die verhalen
ook zijn, velen die daar weinig gevoelig voor zijn zullen het fabels
noemen. [...] Was er in de wereld meer dan één vrouw, toen ons
aller eerste vader het gebod dat hij uit Gods eigen mond vernomen
had vergat en zich voegde naar haar overtuigingskracht? Zeker
niet. En David heeft, hoeveel vrouwen hij ook gehad heeft, bij de
eerste blik op Bathseba voor haar zijn God, zijn koninkrijk, zichzelf
en zijn eer vergeten en is eerst echtbreker en toen moordenaar
geworden: wat zou hij wel niet gedaan hebben, als zij hem iets
bevolen had? En heeft Salomo, wiens wijsheid door niemand,
behalve door Gods Zoon, geëvenaard werd, niet degene die hem
die wijsheid schonk verlaten en om een vrouw te behagen voor
Baäl gebogen? Wat heeft Herodes gedaan? en vele anderen, door
niets anders gedreven dan door hun eigen genot? Welnu, tussen
zovelen, zo groten, bevindt zich onze dichter, beschuldigd, niet
verontschuldigd, maar met een veel minder gebogen hoofd. En nu
heb ik genoeg verteld over zijn belangrijkste karaktertrekken.
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De wrede Dante
Giovanni Papini *
(Vertaling Ike Cialona)
Dante wordt door allen beschouwd als een christelijke dichter en
dat is terecht, om redenen die allen zien en kennen. De Commedia is
immers een tocht naar de volmaaktheid, een reis naar God, een
trap met honderd treden waarlangs hij opstijgt vanuit het donkere
woud naar de fonkelende roos.
Maar als we zijn werken meten met de maatstaf van het christendom, stuiten we op verrassingen.
Het evangelie roept voortdurend op tot mildheid, liefdevolle
verdraagzaamheid, vergevensgezindheid. Bij Dante vinden we echter een onverdraagzame ergernis die vaak tot boosaardigheid en
soms zelfs tot pure wreedheid leidt.
Wij maken geen gebruik van de getuigenis van Boccaccio,
omdat die refereert aan de politieke gepassioneerdheid van Dante
en wij niet kunnen weten hoeveel er waar is in die hoogdravende
overlevering. 'En datgene waarover ik mij het meeste schaam, als
hoeder van zijn nagedachtenis,' schrijft de officiële biograaf, 'is dat
het een overbekend feit is in Romagna dat elk vrouw~e, elk knaapje dat hem een politieke tegenstander leek omdat het iets lelijks van
de Ghibellijnen zei, hem zo razend kon maken dat hij het met stenen bekogeld zou hebben als het niet meteen zweeg. En tot zijn
dood heeft hij met die partijdigheid geleefd.' (Boccaccio, Vita di

DanteXXY.)
Hier gaat het om simpele politieke passie, zij het zo tomeloos
dat zij hem ertoe kan drijven een kind te stenigen. Maar de expli-

* De

Florentijn Giovanni PaPini (1881-1956) heifi de toonaangevende literaire tijdschriften
Leonardo en Lacerba opgericht, is hoofdredacteur geweest van het invloedrijke V oce en heifi
een groot oeuvre nagelaten van een vijftigtal belangrijke boeken en meer kleinere werken. Twaalf
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ciete bekentenissen van de schuldige tonen ons een nelgmg tot
wraaklustige wreedheid die zelfs andermans ellende niet respecteert.
In de vierde verhandeling van zijn Convivio spreekt hij over de
adeldom en behandelt hij de kwestie of adeldom alleen bij mensen
voorkomt of ook bij de andere schepsels en zaken, en op welke wijze de adeldom tot stand komt. Het gaat niet, zoals men ziet, over
een vraagstuk dat de gemoedsrust in gevaar brengt van iemand die
zich filosoof noemt. Toch barst Dante plotseling uit: 'En als de
tegenstander wil beweren dat men bij de andere zaken onder adeldom de goedheid van die zaak verstaat, maar bij de mensen het
feit dat ze zich hun lage staat niet meer herinneren, zou ik op zo'n
stommiteit niet met woorden maar met een mes willen reageren ... '
(Convivio IV, XIV Ir.) Niemand anders zou in een kwestie waarin
noch de eer noch de politieke overtuiging in het geding zijn op het
idee komen om zijn tegenstander met een mes te lijf te gaan, alleen
maar omdat hij de oorsprong van de adeldom niet op de juiste wijze onderscheidt.
Vergeeflijker is misschien de hardvochtige fantasie van Dante
ten opzichte van Pietra, een vrouw die hij waanzinnig heeft liefgehad en die hem bleef afwijzen. Toch geloof ik niet dat men ergens
ter wereld zulke wrede verlangens aantreft in de liefdespoëzie, zelfs
niet in die van een afgewezen minnaar, als in de beroemde canzone die begint met de zin Cosi nel mio parlar voglio esser aspro, 'Zo wil ik
harde woorden laten horen'. Een deel van die canzone luidt:
Ach, mocht ik naar de mooie vlechten reiken,
mijn gesel en mijn zweep, zo menig keer,
nog voor de terts, tot weer
de klok meldt dat het daglicht is geweken,
ik deed geen deernis en geen hoofsheid blijken,
gedroeg mij eerder als een speelse beer.
Misschien zal ik met meer
dan duizend Amors geselingen wreken. *

* S'io avessi Ie belle treeee prese

e non sarei pietoso né cortese,
anzi farei com' orso quando scherza;
e se Amor me ne sjèrza,
io mi vendicherei di piu di mille.

che fatte son per me scudiscio e sferza,
pigliandole anzi terza,
con esse passerei vespero e squille;
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Men zal zeggen dat Dante toen hij die regels schreef bezeten was
van hartstocht en zijn woorden niet afwoog, of dat het gaat om een
simpele literaire oefening, door hem met opzet overdreven om zijn
verlangen en zijn teleurstelling te tonen.
Maar zelfs in het 'gewijde dichtwerk', dat hij ter stichting en
lering geschreven heeft, vinden wij Alighieri's manische neiging tot
het trekken aan andermans haar terug.
In de eerste zone van de negende hellekring schopt Dante (door
toeval, wil of noodlot gedreven, zegt hij zelD tegen een van de
hoofden die daar uit het ijs steken. En omdat de ongelukkige, die
hem dat kwalijk neemt, zijn naam niet wil zeggen, wordt de vrome
dichter kwaad:

Ik greep hem bij zijn nekhaar vast en zei:
'Ik raad je aan je naam te openbaren,
Of je hebt straks geen haren meer.' [...]
Maar de verdoemde weigert te antwoorden, en Dante vervolgt:

Ik had zijn lange haren stevig beet
En trok er bossen uit, wat hij negeerde,
Behalve dan dat het hem blaffen deed.
Daarop openbaart een lotgenoot, die hem aanroept, zijn naam, en
Dante laat zijn haar los. Het gaat hier weliswaar om een verachtelijke verrader, een zekere Bocca degli Abati, hoofdschuldige van de
nederlaag van de Florentijnen bij Montaperti, maar mag een christelijke dichter zich wel op deze wijze misdragen jegens een dode
die nog pijn kan voelen en die al zwaar moet boeten voor zijn misdaad?
Dante gedroeg zich ook niet hartelijker in het moeras van de
Styx waar Filippo Argenti de straf voor zijn vermetelheid ondergaat.
[...] Ga op in je verdriet,
Vermaledijde geest, en in je schande,
zegt Dante tegen hem. En juist na die onbarmhartige verwensing
prijst Vergilius, de milde Vergilius, Dante met de beroemde woorden:
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Zij is gezegend die jou heeft gedragen.
Die zin verwijst naar het evangelie, maar bevindt zich precies in de
tegengestelde context, want daar spreekt men over de barmhartige
Jezus en hier over de wrede Dante. Maar de weerzinwekkende episode is nog niet afgelopen. Aangemoedigd door de ontijdige lof
van Vergilius haast onze christelijke dichter zich een wens te uiten
met een gretigheid die aan sadisme grenst:
'Meester,' zei ik, 'liefst zag ik die onreine
Weer in het troebel sop ten onder gaan,
Voordat wijzelf uit dit moeras verdwijnen.'
En de liefdevolle 'leidsman' antwoordt hem in dezelfde trant, met
hem wedijverend in meedogenloosheid:
[...] Voor je aan land zult staan
Op gindse oever, zal het zo geschieden;
N aar hartelust mag jij het gadeslaan.
Het aangename 'vermaak' dat hem door Vergilius beloofd wordt,
laat niet op zich wachten:
En kort daarop zag ik beslijkte lieden
Zo op hem in beuken dat ik God prees
En Hem nu nog mijn dankgebed wil bieden.
En dit, het spijt me voor Dante, is een uiting van pure onchristelijkheid; en heiligschennis, daarenboven, omdat hij God in zijn
wraak betrekt. God is rechtvaardig, maar niet wreed. Filippo
Argenti is voor zijn zonden gestraft en zijn straf zal eeuwig duren:
hoe is het mogelijk dat een dichter, een christen, dus iemand die
dubbel hoofs zou moeten zijn, er genoegen aan beleeft de pijn te
vermeerderen van iemand die al uitzichtloos lijdt? Hoe durft hij
God - die het vlees heeft aangenomen om de mensheid te vergeven - te prijzen en te danken voor zo'n schouwspel?
Daar komt nog bij dat Filippo Argenti gestraft is voor zijn drift
en door Vergilius 'verwaten' wordt genoemd. Hij heeft zich dus
niet schuldig gemaakt aan zonden die Dante vreemd waren, want
Dante was zelf driftig en hoogmoedig en had ten opzichte van een
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broeder in het kwaad erbarmen moeten voelen met hem en met
zichzelf, in plaats van zich zo onmenselijk te verlustigen in zijn verzwaarde leed.
Verder naar beneden, in de derde zone, is hij niet barmhartiger.
Hij belooft de arme broeder Alberigo dat hij zijn ogen zal bevrijden van de korst van bevroren tranen, maar zegt dan:
Ik heb hem deze hulp toen niet gegeven:
Verraad beloont men niet naar hoofse trant.
Niet voor niets heeft Dante het lef om de heilige Dominicus in canto 12 van het Paradijs 'voor de vijand hard' te noemen.
Ter verdediging van Dante zal men zeggen dat hij dit in zijn
fantasie doet en zich in het ware leven anders zou hebben gedragen. Akkoord. Maar een kunstwerk is, net als een droom, een indirecte biecht vanuit het diepste van de ziel: wie genoegen schept in
wrede fantasieën, bewijst dat hij een kern van wreedheid in zich
meedraagt. En aangezien kunst vaak dient om de laakbare gevoelens te uiten die men in het echte leven niet durft te openbaren,
mogen wij gerust veronderstellen dat de imaginaire wreedheid van
Dante een compensatie en bijna een surrogaat zijn van zijn werkelijke wreedheid die zelden of nooit op een concretere manier tot
uitbarsting heeft kunnen komen.
Soms huilt Dante in de hel bij het zien van de verdoemden. En
Vergilius spreekt hem niet verwijtend toe als hij medelijden toont
met de echtbreekster Francesca, de zelfmoordenaar Pier della
Vigna, de vraatzuchtige Ciacco. Maar als Dante ~ misschien uit
een vaag besef van medeplichtigheid, dat niet vreemd is bij iemand
die zich zelf verlustigt in het doen van voorspellingen ~ ook in de
kloof waar de waarzeggers boeten in huilen uitbarst, wijst de zachtmoedige Vergilius hem streng terecht:
[...] Doe jij mee aan deze zotternij?
Hier leeft pas vroomheid als het medelijden
Versterft. Is er een goddelozer feit
Dan 't oordeel Gods met deernis te bestrijden?
vVe staan niet stil bij de tegenspraak: Dante, die een paar maal ontroerd wordt door het leed van de verdoemden, noemt zichzelf, bij
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monde van Vergilius, 'zot' en 'goddeloos'. Maar waar het hier om
gaat is de formulering van het principe: de resolute veroordeling
van het medelijden. Ik weet niet in hoeverre deze veroordeling
dogmatisch gesproken te rechtvaardigen is, maar uit Dante's mond
klinkt zij verkeerd, dunkt mij. De doden in de hel zijn weliswaar
onherroepelijk en rechtvaardig veroordeeld; en wie begrip voor
hen toont en medelijden met hen voelt, zou beticht kunnen worden
van impliciete kritiek op de goddelijke gerechtigheid; maar ik denk
dat een levend mens, en vooral een christen en een dichter, als hij
de onderwereld doorkruist en nadenkt over zijn eigen zonden die
hem daar ooit kunnen doen belanden, liever zou moeten huilen, al
is het maar om zichzelf, dan lachen om andermans leed en er
genoegen in scheppen dat te verergeren. En ook al was Filippo
Argenti in het ware leven een persoonlijke of politieke vijand van
Dante, deze wreedheid, na zijn dood, jegens een lijdende ziel strekt
de dichter niet tot eer en bewijst dat hij niet de waarachtige christen was die hij pretendeerde te zijn: men kan en moet soms een
zondaar veroordelen, maar het is een volgeling van Christus
onwaardig zijn wraakgevoelens tot in het hiernamaals door te drijven. En dat Dante zichzelf een christelijke dichter achtte en er
zeker van was dat hij naar de hemel zou gaan zegt hij zelf aan het
begin van zijn Commedia. Iedereen kent het verhaal van Vergilius.
Drie vrouwen in het paradijs komen uit medelijden met Dante, die
in het woud verdwaald is, in actie en sturen Vergilius als gids naar
hem toe. De eerste van die vrouwen is niemand minder dan de
Maagd Maria, de derde is Beatrice, zijn onsterfelijke geliefde, en de
tweede is Lucia, van wie Dante een 'getrouwe' is. Deze Lucia
wordt door hemzelf gedefinieerd met de woorden 'vijandin van wie
doet lijden'. Ze is waarschijnlijk, zoals sommigen willen, de heilige
Lucia, martelares uit Syracuse, en in allegorische zin symboliseert
ze de lichtende Genade of een ander begrip. Maar wie ze ook is,
haar belangrijkste eigenschap is deze: vijandin zijn van elke wreedheid. En juist haar 'getrouwe', juist Dante noemt op deze louterende reis, die hij ook aan de tussenkomst van Lucia te danken heeft,
degene die medelijden heeft 'zot' en 'goddeloos' en schept er
genoegen in om en passant tegen hoofden te trappen en het haar uit
te rukken van hen die ~ gezien vanuit het standpunt van een gelovige ~ de allerongelukkigste wezens in het universum zijn.
En ook als we niet tot elke prijs medelijden eisen, moeten we
toch de gerechtigheid eerbiedigen die zo geprezen en gezocht
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wordt door de dichter. In zijn gevoelens voor Francesca zit iets
meer dan gewoon mededogen, tenminste te oordelen naar het
effect, want Dante bezwijmt zelfs van deernis. En dat is net zo
overdreven als zijn woede jegens Bocca degli Abati. Misschien
heeft Dante medelijden met hen die zonden hebben begaan die hij
zelf ook begaan heeft of zou kunnen begaan? Dat lijkt niet zo te
zijn: want hij heeft medelijden met Ciacco, terwijl hij zelf niet
vraatzuchtig is, en hij heeft geen grein~e medelijden met Filippo
Argenti, die even driftig is als hijzelf. Er is dus geen patroon in
Dante's gevoelens, en wij betichten hem niet alleen van wreedheid,
maar ook van, wat niet minder erg is, wankelmoedige rechtvaardigheid.
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De Goddelijke Mimesis*
Pier Paolo Pasolini
(Vertaling Karel van Eerd)

Canto I
Zowat veertig was ik, toen ik merkte dat ik me in een zeer duistere
fase van mijn leven bevond. Wat ik ook deed, in het 'Woud' van
de realiteit van 1963, het jaar waarin ik me bevond, absurd genoeg
onvoorbereid op die uitsluiting van het leven van de anderen die
de herhaling is van het eigen leven, was er een gevoel van duisternis. Niet van walging, zou ik zeggen, of van angst: nee, om de
waarheid te zeggen, er was in die duisternis iets verschrikkelijk
lichtgevends: het licht van de oude waarheid, desgewenst, bij de
aanblik waarvan er niets meer te zeggen valt.
Duisternis is gelijk licht. Het licht van die ochtend in april (of
mei, ik herinner het me niet goed: de maanden in dat 'Woud' gaan
zonder reden, dus zonder naam voorbij), toen ik (lezer, erger u
niet) toen ik belandde bij Cinema Splendid (of Splendor? of Smaragd? Maar ik weet zeker dat hij ooit Plinius heette: en het was er
een van die uit stralende tijden - en ik wist dat niet - toen de
maanden echte, lange maanden waren, en het bij al wat ik uitvoerde - willekeurig, kinderlijk of schuldig - duidelijk was dat ik ervaring opdeed van een manier van leven om er uitdrukking aan te geven).
Een licht dat de mensen goed kennen, in de lente, wanneer de
eerste - de vrolijkste, de liefste - van hun kinderen in lichte truitjes
verschijnen, zonder jas; wanneer bedaard en lenig - neus omlaag,
als ratten aangetrokken door die fantastische verre geuren - over
de Aurelia Nuova de Fiatjes uitrijden van Rome's burgergezinnen,
naar de eerste picknicks in de weiden, naar boerendelen met heg-

* De Goddelijke Mimesis is door Pier Paolo Pasolini (1922-1975)
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gen van riet en blauweregen, op weg naar de mistige, gevlekte
Apennijnen ...
Een blij en gemeen licht: tussen de twee portalen van de bioscoop daar verderop, net afgeslagen met mijn auto van een lange
boulevard waartoe de Aurelia zich had vernauwd - Viale Gregorio
VII, geloof ik - tussen een kermis van benzinepompen, blootgesteld
aan de zon, en verderop de overdekte minimarkt met groene
afdakjes - kijk, achteraf iets van rood, fel rood, een altaar~e van
rozen, zoals wordt opgericht door de vrome handen van oude
vrouwen in de verpauperde dorpen van Umbrië, Friuli of de
Abruzzen, even oud als hun oude moeders waren, graag bereid
zich tot in der eeuwen te herhalen. Een sukkelig altaar~e, maar
feestelijk op zijn manier, een bosschage rode rozen die ik niet zou
kunnen beschrijven: en toen ik er bij stond bemerkte ik tussen die
rozen het portret, in dubbele zin van rouw, omdat het was van een
man die twee dagen eerder was overleden, een van hun, van onze
helden; diepliggende ogen onder het kale voorhoofd (charmante
kaalheid van een teenager gedesemd met het goede des levens).
Daar was het licht, dat licht gaf aan rozen en portret, en vlaggen
daaromheen, misschien, naar het meest simpele volkse rituele werk
van de vrouwen van partijleden van de afdeling Forte Boccea? Of
van de leden zelf, chauffeurs of bouwvakkers, met hun grove handen nu vol schroom maar ook inspiratie bij dit rozenkunstwerk?
Dat alles tussen de portalen van die Cinema Splendid: flonkerend 's avonds, maar nu verpauperd door het licht, door dit licht.
Armoedige portalen van glas en metaal: en jawel, de duizendste,
miljoenste hartkramp, de vertedering, de verslapping, de traan.
Ook de vaststelling van de treurnis van geringe luxe was bij machte me te verscheuren.
En daar stonden zij op me te wachten, onder anderen een oude
senator en een nieuwe kamerkandidaat: zwart en somber, zoals
boeren die voor hun zaken naar de stad komen en zich verzamelen
op een plein, dat zwart ziet door hun plechtige ritueel, in die verblindende leegte die er tussen de hoge flats en stegen ontstaat door
toedoen van de op handen zijnde zomer. En de begroetingen, de
handdrukken, de blikken van solidariteit en strijdbaarheid.
En nu zaten ze daar verzameld in de rijen van de parterre, die
eveneens het hart beklemde, in dat ochtendlicht (licht van magazijnen, werkplaatsen, uitvalswegen, niet van bioscopen) in die zaal
met prachtnaam, de prachtige ontmoetingsplek van hun wijkdeel
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tijdens de lange reeks nachten waarin de straat, zonder vlaggen,
wordt ingenomen door het leven.
Hun allen, ons allen verschafte intussen vreugde het feit dat
achttien nieuwe jongens na een meeting van de regeringspartij lid
waren geworden van onze partij: vreugde die is als die van de gezamenlijke feestdronk, een toespeling op de door het lot gegeven
realisatie van zekere feiten, tezamen verhoopt, tezamen gevolgd,
en nu tezamen begroet als een succes: en dat succes beklemde mij
het hart.
De kring was in zichzelf gekeerd, sloot de wereld uit.
(Die daar buiten was, zoals het halfopen koepeldak boven het
plafond van de Splendid met flitsende helderheid liet zien: een zijden blauw als van de Apennijnen, met zeelucht.)
Het podium van de jaren veertig; de vlaggen van de jaren veertig; de microfoon van de jaren veertig: allemaal gammel, met een
paar klappen van de hamer vastgetimmerd en overdekt met armzalige rode lappen. Wat het hart beklemde!
Duister op duister. Daar stond ik tegenover arbeiders: in feestkleding, donker de vaders, de zoons in lichtgekleurde T-shirts: granaatrood, kanariegeel, goudoranje, die dat jaar in de mode waren
- en jawel, daar heb je het gezicht van de tandeloze secretaris
Zekerheden, net een voetbalfan met zijn stadionkussen~e; de humoristische noot die iets alledaags maakt van het geloof: zijn plaats
is in het midden van de parterre en zijn stoel lijkt het hoogst van
allemaal. Als hij applaudisseert, met tandenloze mond die zich
opent voor een traditionele glimlach, is dat het sein dat men moet
applaudisseren: en vrolijk. De kring wendt zich naar zijn eigen
zelfverzekerde centrum: de wereld is buiten, stralend en onverschillig. En het hart is verscheurd.
Hier ben ik dus: voor de registratie als enig positief gegeven in de
wereld waarin ik historisch het feit dat ik leef ervaar - het bestaan
van deze arbeiders (wat het hart verscheurt).
Ach, over het begin kan ik niet veel zeggen: misschien van meet af
aan. Wie kan het moment aanduiden dat de rede in slaap valt of
liever gezegd begint te verlangen naar haar eigen einde? Wie kan
de omstandigheden bepalen waaronder zij haar vertrek aanvangt
of terugkeert naar waar zij geen rede was, het pad verlatend dat zij
jarenlang het juiste had geacht, uit passie, onschuld, coriformisme?
Maar toen ik in die buitenredelijke droom van mij - van korte
r8r

duur, en zo beslissend voor de rest van mijn bestaan (dat verbeeld
ik me althans) - terechtkwam bij de voet van een 'Heuvel', aan het
eind van dat gruwelijke 'Dal' - dat mijn hart vervuld had van
schrik voor het leven, en voor de poëzie - keek ik omhoog, en zag
daarboven aan de top een licht, een licht (dat van de oude zon herboren) dat me verblindde: zoals die 'oude waarheid', waarover
niets meer te zeggen valt. Maar dat, hervonden, ons van blijdschap
vervult, ook al brengt het stellig in werkelijkheid het eind van alles
met zich mee.
Bij het fatale licht van die oude waarheid bedaarde mijn angst
enigszins: die het enige reële gevoel was geweest gedurende heel de
fase van duister, waarnaar mijn, juiste!, pad me op fatale wijze
gebracht had.
Als een schipbreukeling die uit zee komt en zich vastklampt aan
onbekend land wendde ik me achterom naar al dat verwoeste, vormeloze duister: de noodlottigheid van het eigen zijn, van de eigen
aangeboren karaktertrekken, de angst voor verandering, de vrees
voor de wereld: waaraan niemand ooit kon ontsnappen met behoud van eigen integriteit.
Ik nam even rust, dacht niet, leefde niet, schreef niet: als een zieke: toen was ik weer op de been (het oude verhaal). Omhoog over
de verlaten helling, waar ik waarachtig kon zeggen alleen te zijn.
Alleen, overwonnen door mijn vijanden, irritante overlevende
voor de anderen, personage mij zelf onbekend, struikelde ik naar
dat nieuwe, absurde pad, me vastklampend aan de steilte als een
ontheemd kind, een vermiste soldaat.
Maar daar opeens, na een paar stappen eenzaam en moedeloos
klimmen, daar, tevoorschijn gekomen uit de banale uithoeken van
mijn ziel (die verbeten doorging met denken, om zich te verdedigen, om te overleven - om terug te keren!), daar verscheen ineens
het lenige beest zonder scrupules, verschietend als een kameleon,
op zo'n wijze dat zijn veranderende kleuren steeds die van eerst
zijn. De kleuren van buiten allereerst: bij de geboorte gevonden en
meteen voorwerp van een enorme aanhankelijkheid, die ze wis en
zeker niet wil zien veranderen.
En dan die van binnen, naar beeld en gelijkenis - ten gevolge
van de fout van loyaliteit tijdens kindertijd en jeugd - van die van
de wereld. De kleur van puurheid vooral, van hoge moraal, van
intellectueel fatsoen - vervloekte kleuren, geverfd door illusie!
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Zo stond de 'Luipaard' (waarin ik mijzelf zonder moeite herkende) met al die kleurenvlekken van zijn pels onbeweeglijk voor mijn
ogen, als een jongensmoeder, als een jongenskerk. Liever gezegd,
met verschrikkelijke macht ~ die van de waarheid, van de noodzaak van het leven ~ belette hij me voort te gaan over mijn nieuwe
pad ~ niet door mijn wil gekozen, maar door gebrek aan elke wil ~
en waaromtrent geen enkele mystificatie van node is, omdat men
alleen is. En ik, mystificateur, liever gezegd hoogst subtiel geval van
mystificatie, ten gevolge van verkwisting van eerlijk gewilde
oprechtheid ~ heb meerdere malen op het punt gestaan me over te
geven en terug te keren naar de brutale, domme, vulgaire wereld
die ik zojuist achter me had gelaten.
Dan, naast de 'Luipaard', de opkomst van slaap en woestheid
verenigd in de ene gestalte van 'Leeuw'; die, hoewel vol kale plekken, stinkend naar stalmest, lui, laf, brutaal, dom, met slechts
belangstelling voor liggen in zijn nest, alleen, en verslinden, alleen,
niettemin de kracht had van wie het kwaad niet kent, aangezien
van nature slechts dat goed is waaruit hij zelf bestaat. Aan het feit
dat hij slaap en woestheid was, egoïsme en razende honger, ontleende de 'Leeuw' levensinspiratie, die hem met werkelijk beestachtig geweld onderscheidde van de buitenwereld. Welke haast
sidderend een thuis bood.
Het zelfbeeld is redeloos: en komt het tot expressie, dan vernietigt het de werkelijkheid, omdat het die verslindt.
Het vermogen tot verslinden geeft vervolgens een gevoel van
zekerheid waardoor het moeilijk is zichzelf te beletten er gebruik
van te maken: zichzelf te beletten met gebruikmaking van zulke
wetenschap in te gaan in de wereld en daar een zetel te bezetten,
als een koning, een brutale dichter. Zij het slechts gedeeltelijk, ook
in die 'Leeuw' heb ik toen, als in een gedisproportioneerd voorzeggend teken, mijzelf herkend.
Maar ik moest mijzelf nog in iets veel ergers herkennen. Uit de stilte waarin men zich bevindt ~ oncontroleerbare beslistheid of fenomeen dat langzaamaan zijn vorm vindt, los van de verbeten en
onschuldige portretten die het kind een leven lang van zichzelf presenteert ~ kwam een '\\Tolvin' naar buiten, die zich naast de twee
andere dieren opstelde. Haar gelaatstrekken waren misvormd door
mystieke magerte, dunne lippen als gevolg van kussen en onkuise
handelingen, jukbeen en kaak ver uiteen: jukbeen hoog, vlak onder
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het oog, kaak laag, boven de verdorde huid van de hals. En daartussenin een langwerpige holte, die de kin doet uitsteken, haast
puntig maakt: lachwekkend zoals elk dodenmasker.
En het oog droog, pijnlijk vertrokken, des te gemener naarmate
het leek op de pijntrekken van heiligen: een verblinde dorte, die
waar zij haar licht laat vallen zich lijkt te hechten als lijm die lekt
uit de opengesperde pupil, nu eens al te rechtstreeks dan weer
vluchtig; en middenin de neus, met dik vel en wijde gaten boven
de haast door slijtage verdwenen bovenlip: de mensenneus van het
dier, dat zichzelf tot een cavia maakt voor eigen begeerten, die
ingekankerd rakend steeds natuurlijker zijn geworden.
Die 'Wolvin' maakte me bang: niet om de aanblik van verloedering die zij bood, maar wegens het enkele feit dat zij een welhaast
objectieve verschijning was: definitie van zichzelf, een ecce homo zo
te zeggen, aan de werkelijkheid waarvan het bewustzijn hoe dan
ook niet kan ontkomen. Haar aanwezigheid was zo onweerlegbaar
dat zij elke hoop benam ooit aan te kunnen komen op die mysterieuze top, die ik voor mij in de stilte ontwaarde. Zo graag was ik die
weg ingeslagen ~ verdord, zonder te leven, zonder te schrijven, en
toch, juist bij gemis aan alles, behalve de 'walg van wanhoop',
opgelopen door een nieuw soort vitaliteit ~ die nu, de noodzaak
aan de presentie van dat ongenadige dier een onoverwinnelijke
kracht toe te kennen ~ iets waarmee het eenvoudigweg belachelijk
was zich te willen meten ~ mij een angst bezorgde waardoor ik
moedeloos was gemaakt. Ik was teruggeslagen door de verleiding
terug te keren naar waar, als het er op aankomt, zwijgen wordt
vereist.
En terwijl ik neerstortte, met reden lachwekkend wegens mijn
oude zege op een wereld waartoe ik behoorde zonder enig argument me daarboven verheven te achten, zonder gezag als dichter
inmiddels, en dom gemaakt door langjarige obscurantistische contacten, praktisch en mystiek, toen verscheen mij daar een gestalte
waarin ik opnieuw mezelf moest herkennen, door de stilte vergeeld.
Toen ik die ontwaarde ~ te midden van al die eenzaamheid, die
vergetelheid waarin ik me had teruggetrokken, riep ik: 'Genade,
alstublieft', zoals in dromen, wanneer elke waardigheid zoekraakt,
en wie huilen moet huilt, wie om genade moet vragen om genade
vraagt. 'Kijk, de toestand waarin ik me bevind, kijk, ook al weet ik
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niet of je een overlevingsverschijnsel ziet of een nieuwe realiteit!'
'Ach,' liet hij weten, terwijl hij me aankeek met subtiele maar
onnatuurlijke ironie in zijn ogen, die voor ernst waren geschapen,
'gelijk heb je, ik ben een schim, ben overlevingsverschijnsel...
Langzaamaan ben ik aan het vergelen in de jaren vijftig van een
wereld, of liever gezegd, van Italië ... ' En hier glimlachte hij nog
eens, ironisch, lichtelijk neurotisch: want alleen ernst of hartstocht
waren het mogelijke licht in zijn ogen: warme, bruine ogen onder
dat geprononceerde jukbeen, de magere, kinderlijke wang, de
mond met die lelijke, 0 zo milde glimlach: vertrokken door de
grijns vol gêne van wie vergeving behoeft voor een oude zonde.
Zo, met die glimlach die hem misvormde, leek hij een bee~e op
een arme, vieze bandiet met afgetrapte hakken. Hij sprak: 'Ik kom
uit het Noorden: mijn moeder is geboren in Friuli, mijn vader in
Emilia Romagna; ik heb lang in Bologna gewoond, en in andere
steden en dorpen in de Po-vlakte - zoals geschreven staat op de
flap van die boeken van de jaren vijftig, die met mij vergelen ... ' En hier
verscheen er weer zo'n tandenloze glimlach - hoewel hij geen tand
miste. Maar toen die glimlach zijn mond zowat niet meer verstrakte boven de ingegraven uiteinden van de vuilgele wal der tanden,
trok er een vleug van naïeve noblesse over heel zijn gezicht.
'Ik ben geboren tijdens het fascisme, hoewel ik nog haast een
jongen was toen het ten val kwam. Daarna heb ik lange tijd in
Rome gewoond, waar overigens het fascisme onder andere naam
voortduurde: terwijl de cultuur van de bourgeois-elite geen teken
van ondergang vertoonde, gelijk opgaand (kan men dat zo zeggen?) met het onbenul van de uit hun voegen gebarsten massa's
van de kleinburgerij ... ' Hij glimlachte weer en nogmaals, als een
schuldige, als wilde hij verzachten wat hij gezegd had, of zich verontschuldigen voor de ongenuanceerdheid waartoe hij door de
omstandigheden gedwongen was, of ook voor zijn angst.
'Dichter was ik,' ging hij snel verder, alsof hij zijn grafschrift wilde dicteren, 'ik bezong de verdeeldheid in het bewustzijn van wie
gevlucht is uit zijn verwoeste stad en op weg is naar een stad die
nog gebouwd moet worden. En aan die pijn van verwoesting,
gemengd met hoop op grondvesting, spendeert hij op duistere wijze heel zijn mandaat ... ' Hij keek me een ogenblik aan, niet meer
als naar een hulpbehoevend slachtoffer, maar een leerling, of een
interviewer: 'Dat is de reden,' ging hij verder, 'waarom ik ben
voorbestemd zo vroegtijdig te vergelen: omdat het zeer van
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iemands twijfel, de pijn van iemands verscheurdheid, al gauw
privé-kwalen worden, waarvan anderen zich terecht distantiëren.
En ... iedereen heeft in het leven één moment...'
Er kwam opnieuw een zweem van een ondeugende, treurige
glimlach in zijn blik die tot glimlachen niet in staat was, en toen
ging hij verder: 'Maar waarom wil jij terug die verloedering in?
Waarom klim je niet hier verder omhoog, alleen, zoals het je
bestemming is, en zoals je bent?'
Ik keek hem aan. Zoveel voorkomendheid, zo'n groot verlangen
zich aan te bieden en ter beschikking te stellen, bood me troost op
dat moeilijke moment. Een miezerig manne* was mijn hulpverlener: geen vader, geen grote broer, zonder de geruststellende
importantie van een vertegenwoordiger van het gezag; op zijn
allerhoogst kon hij een berggids wezen. Maar mijn hemel! in zo'n
situatie, waarin mijn leven hemel en aarde leek te impliceren en
zich presenteerde als een stichtelijke legende - niets minder dan
een metafysische ervaring, een opgang over mystieke hellingen bij
paradijselijk zonlicht - zoals heiligen overkomt als ze reeds personages zijn in hun gewijde gezangen - in zo'n situatie had ik ook
een ontmoeting kunnen hebben van iets meer niveau, of minstens
iets romantischer! Het leek er, dacht ik, helemaal voor gemaakt:
voor de veronderstelling van een gids met allure, met de schittering
van de poëzie omhoog gekomen langs de paden van het natuurnoodzakelijke, uit de diepten van mijn geschiedenis, mijn cultuur.
Het had bijvoorbeeld Gramsci kunnen wezen... hijzelf, te voorschijn gekomen uit zijn kleine graf op het Engelse Kerkhof in
Testaccio, met zo'n bochel~e als Leopardi, maar dan rechtop, het
rechthoekige voorhoofd van zijn Sardijnse moeder, de ietwat
romantische haardos van de jaren twintig, en dat armzalig brille~e
van de bourgeois intellectueel... Of, ja! Ik had Rimbaud kunnen
tegenkomen, mijn achttienjarige leeftijdgenoot, die me heeft gecastreerd met zijn toen al heilige lotsbestemming en taal, als die van
een antieke held, zo'n knappe kerel met een borst vol lin~es, een
Alcibiades, en niet om met hem de liefde te bedrijven, maar om
hem te bewonderen met heel mijn kinderziel... Enfin, het had ook
Charley Chaplin kunnen wezen ...
Ik had echter geen ander voor me dan hem, een geëngageerd
dichter~e uit de jaren vijftig, zoals hij bitter zei: onbekwaam zichzelf te helpen, laat staan een ander. Niettemin was het duidelijk dat
ik in de wereld - mijn wereld - geen andere gids - al was hij nog
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zo pover, zo zeg maar provinciaals, zo timide
dan deze.

~

had kunnen vinden

'Ach, jij bent het!' sprak ik toen, 'ik herken je, ik herken je! Och' en
ik bloosde toen ik het zei, niet om de zonde die ik biechtte, maar
omdat ik weer eens biechtte, 'ik heb veel van je gehouden. Je was
in mijn ogen au fond, ik moet het toegeven, de "prins der dichters
van onze tijd", feitelijk hun ware gids. Tot mijn grote tevredenheid
heb ik je bundels gelezen en herlezen: hopelijk heb ik nu om uit
deze impasse te komen profijt van de langdurige kritische studie die
ik aan jou heb gewijd, zonder maatschappelijk prestige, onder de
noemer van narcisme! Jij bent degene wiens stijl voor mij reden
van bevestiging en succes is geweest!'
Ik keek ~ verdoofd door dat onaangename trauma van zo'n
zoveelste bekentenis, door de slechte smaak van de herhaling van
een bewustzijn waaraan niets nieuws meer was ~ zo keek ik om me
heen: en van die drie dieren was het de 'Wolvin' die me het bangst
maakte met haar mystieke magerte. (Het vlees weggevreten door
versterving van vlees, dat stonk naar stront en zaad).
'Ik heb je hulp nodig,' stotterde ik, onzeker zoals ik heel mijn
leven nog nooit geweest was, 'omdat het er van kan komen dat dit
dier me de kracht en de wil tot expressie ontneemt. En ik kan zelfs
de gedachte niet verdragen geen schrijver meer te zijn.'
Je moet een andere kant op,' sprak hij toen tot mij, met zijn
beangstigende wijsheid, pogend het gewicht van wat hij zei te corrigeren met een mondaine, maximaal banale woordkeus, 'als een
situatie gevaarlijk lijkt, of onwaardig. Met dit dier, welks aanwezigheid jou doet klagen, valt weinig te spotten ... ' ging hij verder: ik
hoorde zijn voortdurende taalcorrectie, en die ontroerde me; want
ik begreep dat die, net als ironie, niet iets voor hem was, kampioen
van ernst, hartstocht, strengheid van jargon ... De litotes paste hij
nu toe: het eufemisme. Aangeleerd misschien bij gelegenheid van
de talrijke contacten met letterkundigen van zijn leeftijd. Au fond,
au fond ... was het, ja, bourgeois-gedrag: gêne de waarheid te zeggen met het sublieme van de rechtstreekse uitdrukking, de behoefte
die haast tersluiks aan te reiken, nonchalant, sprekend over iets anders ...
'Het is een lintworm. En jij weet dat. Herhaling van een gevoelen wordt obsessie. En obsessie vervormt het gevoelen ... '
Hij glimlachte, de gek stekend met zijn eigen pedante toon en
bescheiden preeiserend: 'Zoals de herhaling van een woord in lita187

nieën... Herhaling die betekenisverlies is; en betekenisverlies dat
betekenis is ... Opwindend ... Ha, ha, ha!' Ik keek naar zijn lachen
in de stilte van de 'gruwel van desolaatheid', het vergeetboek.
Toen stokte zijn zielige, onschuldige, kinderlijke letterkundigenlachbui en ging hij voort, constant op het niveau van spreektaal:
'Herhaal eindeloos het woord "seks": wat betekent dat dan tenslotte? Seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks,
seks, seks, seks... De wereld wordt voorwerp van verlangen naar
seks, is niet langer wereld, maar plek van één gevoel. Dat gevoel
herhaalt zich en herhaalt tegelijk de wereld, tot het stapelend zichzelf vernietigt... Van de wereld resteert slecht de wonderbaarlijke
projectie ... Als Obsessie religie is geworden, moet worden bezien
met wie zij een paar zal vormen. Maar intussen is de Religie, die
van het Instituut, alle mogelijke huwelijken aangegaan. En daar zal
het niet bij blijven. Aan haar lust komt geen eind; en kerels dat ze
nog zal krijgen ... Tot ze er een vindt met zo'n grote dat die haar
het leven kost. Ha, ha, ha! Dat zo groot geschapen type is dan
geen grootindustrieel of eigenaar van een krantenconcern, geen
grootgrondbezitter in het Zuiden, nee, zijn rijkdommen zijn ondernemingsgeest, papieren kapitaal en multinationaal thuisland. Ha,
ha, ha! Hij is dan de redding van de wereld: die zeker niet zal regenereren met de absurd heroïsche sterfgevallen waartoe de jeugd
van de onderklasse sinds eeuwig is voorbestemd: de jongens uit
Reggio of Palermo, de Cubaanse of Algerijnse pubers, Grimau en
Lambrakis ... Hij zal haar het diepst van de hel injagen, uit alle steden van het Westen waar zij nog regeert, ten dienste van hen die
hem voorafgaan en van wie hij de historische erfgenaam zal zijn.
Het lijkt me nu voor jouw bestwil dat ik je naar een plek leid die
geen andere is dan de wereld. Verder zullen jij en ik niet gaan,
omdat de wereld eindigt met de wereld. Wat betreft de perspectieven van de Hoop (waarvoor men sterft) en de plannen van Hem
die komen zal, ik ben prematuur ten opzichte van hun wetten. Dus
ben ik niet gemachtigd je te leiden naar die twee Rijken: dat ene
van de hoop, het andere van het plan.'
'Ik heb geen keus,' sprak ik. 'Ik kom mee.' Hij keek me een
ogenblik onderzoekend aan, timide en streng, vluchtig, met vochtige ogen boven uitgeteerde wangen. Vervolgens stapte hij op, en ik
ging hem achterna.
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Dante
Anna Achmatova
(Vertaling Hans Boland)

Il mio bel San Giovanni
Dante
Een terugkeer zou niet mooglijk blijken,
Zelfs niet na zijn dood, en hij verliet
Zijn Florence zonder om te kijken,
Voor altijd. Voor hem zing ik een lied.
Fakkels, nacht, een laatste kus, de kreten
Van het noodlot, buiten; op zijn reis
Door de hel vervloekt en niet vergeten
Bij zijn omgang door het paradijs.
Maar in rouwkleed en op blote voeten
Zou hij nooit zijn trouweloze stad
Met een waskaars in de hand begroeten
En hij zou zijn heimwee nimmer boeten ...

.!IAHTE

Il mio Rel San yiovanni
Danie

OH H nocne CMepTH He BepHyncR
B cTapy~ ~nopeHQH~ CBO~.
3TOT, yXO~R, He ornRHyncR,
3TOMy R 3Ty neCHb no~.
~aKen, HOqb, nocne~Hee o6bRTbe,
3a noporoM ~HKH~ Bonnb Cy~b6hl.
OH H3 a~a e~ nocnan npoKnRTbe
H B pa~ He Mor ee 3a6hlTb,Ho 6oco~, B py6axe nOKaRHHo~,
Co CBeqoiÎ 3aJlOKeHHOiî He -nporneJi
no CBoe~ ~nopeHQHH xenaHHo~,
BeponoMHo~,

HH3KO~,

~onrox~aHHo~ ...
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Dante
Anna Achmatova
(Vertaling Kees ]iskoot)

Il mio bel San Giovanni
Dante

Na zijn dood zelfs zou hij niet teruggaan
Naar Florence, zijn stad uit vroeger tijd.
Deze keek niet achterom bij 't weggaan,
Deze heb ik dit gedicht gewijd.
Fakkel, nacht, eeen allerlaatste omhelzing,
Binnenshuis een radeloos gekrijs.
Hij zond haar zijn banvloek uit de hel toe,
En zij bleef hem bij in 't paradijs, Maar blootsvoets, in boetekleed, met 's nachts een
Brandend kaarsje liep hij niét
Door zijn stad, Florence, waar hij naar smachtte,
Door die valse, slechte, langverwachte ...

)lAHTE

fl mio gel San yiovanni
Danie
OH H nocne CMepTH He BepHyncR
B cTapym ~nopeHQHm CBom.
3TOT, yXO~R, He ornRHyncR,
3TOMy R 3Ty neCHb nom.
~aKen, HOqb, nocne~Hee o6~RTbe,
3a noporoM ~HKHI Bonnb cy~b6M.
OH H3 a~a el nocnan npoKnRTbe
M B pam He Mor ee 3a6MTb,Ho 60COH, B py6axe nOKaRHHol,
Co CBeqOH 3a~~eHHoH He npomen
no cBoel ~nopeHQHH ~enaHHol,
BeponoMHol, HH3KOI, ~onro~~aHHol ...
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De bloem*
Dante Alighieri
(Vertaling].P. Guépin)

Sonnet CCXXX
Het lukte niet hem echt er in te poten,
ik kon hem toch niet goed ertussen prangen,
al liet ik onderaan de buidel stoten,
die aan mijn pelgrimsstaf was opgehangen.
Ik dacht, ik ga maar door met onverdroten
te trachten om mijn staf te laten vangen,
en ja, toen is hij is er toch ingeschoten;
mijn vrome wensen waren goed ontvangen.
Ik heb de bloem uiteindelijk ontbladerd
en met het zaad dat springt uit mijn ressort na 't ploegen - heb ik haar geheel verzadigd.
Het zaadje van de bloem was ook gestort,
en beiderlei soort zaad is daar vergaderd,
waaruit een rijke oogst geboren wordt.

Pc' piü volte falli a'llui ficcare,
Perció che 'n nulla guisa vi capea;
E'lla scarsclla c[hral bordon pendea,
T uttor di sotto la facea urtarc,
Credendo il borclon me' far entrare;
rvla già nessuna cosa mi valea.
l\.la a la fine i' pur tanto scotea
Ched i' pur la facea oltre passarc:
Si ch'io allora il fior tutto sfogl[iJai,
E la semenza ch'i' a\'ca portata,
Quand' eb[bJi arato, si'lla seminai.
La serncnza del fior ,,'era cascata:
Arnenduc insieme si'lle mescolai,
Che malta di buon' crba n'è po' nata.

* Zie de Toelichting op de volgende pagina.
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Toelichting
De Franse Roman de la Rose is een allegorisch verhaal in meer dan twintigduizend verzen. De eerste vierduizend regels werden omstreeks I230
gedicht door Guillaume de Lorris, en veertig jaar daarna, omstreeks I270,
werd het werk voortgezet door Jean de Meun. De held van Guillaume's
gedeelte was al bijna aan het doel van zijn gedroomde reis geraakt: de
ontmaagding. Zijn voortzetter heeft er enorm veel bijgehaald in zijn meer
dan vijftienduizend extra regels. Samen vormen ze een alles omvattende
ars amandi in een combinatie van Ovidius en de hoofse liefde.
Niets voor Dante dus. Maar omstreeks I875 werd in de bibliotheek van
Montpellier een handschrift van de Roman de la Rose ontdekt met daarachter ingebonden een bewerking ervan in de vorm van een reeks sonnetten
in het Italiaans, zonder naam (de titel Il Fiore stamt van de eerste uitgever)
en zonder auteursnaam. Maar de dichter noemt zichzelf in zijn sonnetten
twee keer Durante, en Dante is daar de koosnaam van. De reeks is echt
van onze Dante; dat is bewezen door talloze parallellen.
Hoe kwam de ernstige Dante zo zedeloos? Die vraag wordt wel eens in
verband gebracht met de vraag waarom Dante in Canto 15 van de Hel
Brunetto Latini aantreft in het brandend zand dat voor de bedrijvers van
tegennatuurlijke seksuele handelingen is gereserveerd. Brunetto Latini
(1220-1294) had Florence beschaafd, niet alleen door het grootste deel van
een toen nog aan Cicero toegeschreven inleiding tot de retorica te vertalen, maar ook door het eerste deel van de Roman de la Rose te bewerken,
waarmee hij de wufte Franse cultuur in Florence introduceerde. Ik denk
dat Dante Latini in de hel aantreft, omdat homoseksuelen bekend stonden om hun tomeloze seksualiteit.
Zou Dante spijt hebben gekregen van zijn eigen zedeloosheid, en de
schuld ervoor zijn leermeester in de schoenen hebben willen schuiven?
Dante heeft in ieder geval ergens spijt van; de Infimo begint er al mee dat
hij op middelbare leeftijd de weg kwijt was geraakt. Maar Il Fiore is een
jeugdwerk. Dante maakt echter meer toespelingen op zinnelijke liefdesverhoudingen, en sommige Rime, als Cavalcando l'altrier gaan daarover. Je
kunt Il Fiore zien als 'het Oude Leven' tegenover La vila Nuova. Dante
moet trouwens ook wel eens een erectie gehad hebben; hij was per slot
van rekening getrouwd en had vier kinderen.
Het is ook interessant om Il Fiore te zien als tegenhanger van de
Commedia; alle twee zijn het lange allegorische romans. De Roman de la Rose
is een pelgrimstocht naar het heiligdom van de Natuur; de Commedia is
een pelgrimstocht naar de onstoffelijke God.
Het verhaal gaat over een minnaar die in een droom het park van
Deduit (Pret) betreedt, dat vol is met behulpzame en tegenwerkende allegorische figuren. Hij wordt welkom geheten door Bel Acceuil en tenslotte
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geholpen door Venus, maar de roos wordt bewaakt door Dangier, die
geholpen wordt door Male Bouche, (Roddel), Honte (Schaamte, de dochter
van de Rede) en Peor (Vrees); ik noem maar een paar van de personages.
Het is duidelijk dat het een wisselvallige reis wordt om het heiligdom
van de Roos te kunnen innemen.
Ik wil van de vele uitweidingen van Jean de Meun alleen de aard van
Natuur noemen, die in haar smidse ononderbroken doorwerkt om het
werk van Dood te niet te doen door nieuwe schepselen te smeden. Seks is
natuurlijk, dat is, wel heel in het kort, de les. Ik heb daar al eens over
geschreven in verband met een andere navolging van de Roman de la Rose,
de Hypnerotomachia Poliphili van Francesco Colonna uit 1499. Ik betoogde
daar dat de lof van de voortplanting (in het huwelijk) op zichzelf niets ketters heeft.
Het is echter de boertige toon die verwondert; het komische karakter
dat volgens mij ook door het onzuivere taalgebruik vol gallicismen versterkt wordt.
Dante heeft zijn voorbeeld sterk ingekort en alleen het verhaal naverteld. Het sonnet 230 dat ik vertaald heb, komt overeen met vs 21619 e.v.
van de Roman. Het beschrijft de difloratie. Het octet volgt het verhaal
getrouw; ook in de roman gaat de pelgrim met stok en geldbuidel het heiligdom te lijf. Dante beschrijft in het sextet echter de defloratie anders. En
daar wil ik tot slot bij stilstaan, omdat het difloreren, het plukken van de
bloem, een beeldspraak is die, hoe gewoon ook, gewoon niet klopt.
Daar heb ik in De Rozen welken snel heel wat over afgetobd. Ik wil daar
even mee doorgaan. Dieren houden hun geslachtsorganen hun leven lang
van geboorte tot dood. Bij planten gaat dat heel anders, daar komen elk
voorjaar nieuwe bloemen, ze worden bevrucht, en de blaadjes vallen uit
opdat de vrucht kan groeien. Het voorbeeld is de roos, die na de bevruchting uitvalt om de rozenbottel te vormen, of de spectaculair uitvallende
appelbloesem.
Het klassiek Latijnse diflorescere beduidt dit natuurlijke uitvallen van de
bloemblaadjes, voorafgaand aan het groeien van de vrucht. Het
Italiaanse niet-Latijnse diflorare, 'ontmaagden' betekent dan letterlijk 'het
doen uitvallen van de blaadjes', 'ontbladeren'. Dante gebruikt hiervoor
het woord sfogliare. Je zou dus anatomisch gezien aan het 'doen uitvallen'
van het maagdenvlies moeten denken. Het ontbladeren om de vrucht te
laten groeien ben ik in uitgewerkte vorm alleen tegengekomen bij
Erasmus.
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Sestina*
Dante Alighieri
(Vertaling Robert de Does)
In tanend licht en in de kring van duister
ben ik geraakt, en in besneeuwde heuvels,
als alle kleur teloorgaat van het lover;
maar mijn verlangen blijft voor eeuwig groen;
zó vast geworteld is 't in harde steen,
dat het daar spreekt en luistert als een vrouw.
En evenzo is deze jonge vrouw
geheel verijsd zoals de sneeuw in 't duister,
want onberoerd, zoals een blok van steen,
door 't lenteweer dat zon brengt in de heuvels
en dat hun wit doet wijken voor nieuw groen
en hen bedekt met bloemen en fris lover.
Met een guirlande om 't hoofd van lieflijk lover
verjaagt zij uit ons hart elke andere vrouw:
zó heerlijk mengt zich 't kroezend blond met groen
dat Amor toeven komt in dat halfduister,
en mij daar kluistert tussen zachte heuvels,
veel hechter dan met metselkalk aan steen.
Al poro giorno e al gran rerchio d'ombra.
son giunto, lasso, ed al bianchir de' colli,
quando si perde 10 color ne ['erba:
e '1 mio disio peró non cangia il verde,
sÎ è barbato ne la dura petra
che parla e sente rome fosse donna.

Quand' ella ha in testa una ghirlanda d'erba,
trac de la mente nostra ogn' altra donna:
perché si mischia il crespo giallo e '1 verde
sÎ bel, eh' Amor H viene a stare a l'ombra,
che m' ha serrato intra piccioli colli
piu forte assai che la calcina petra.

Similementc questa nova donna
si sta gelata come neve a l'ombra:
(hé non la move, se non rome petra,
il dolce tempo che riscalda i colli,
e che li fa torn ar di hianco in verde
perché li capre di fioretti e d'erba

* Dante speelt in de gekunstelde dichtvorm van de sextine met het veel groter veld van betekenissen
van de Romaanse woorden dan dat van hun Germaanse vertalingen. Zo betekent erba: gras,
loof, geneeskruid. Ombra: schaduw, duister. De vertaler moet kiezen en daardoor soms
andere goocheltoeren uitvoeren dan de dichter om tot een enigszins vergelijkbare vorm en inhoud
van het gedicht te komen.
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Haar schoonheid heeft meer macht dan edelsteen;
en onze wonden heelt geen kruid noch lover;
zo vlied ik voort door vlakten en door heuvels,
om te ontkomen aan zo'n schone vrouw,
want voor haar licht schermt mij geen enkel duister
van bergen, muren of van bladergroen.
Ik zag haar eens, zó schoon gekleed in groen,
dat zij liefde zou wekken in een steen,
zo lichtend als haar schaduw in mijn duister;
o was zij in een wei vol welig lover,
en liefdevoller dan de liefste vrouw,
daar ingesloten tussen hoge heuvels!
Maar eerder stromen beken naar de heuvels,
dan dat dit tedere en zo jonge groen
ontvlamt voor mij gelijk een schone vrouw;
ik zou wel willen slapen op een steen,
mijn leven lang en zwerven tussen 't lover
om van haar kleed een schim te zien in 't duister.
En als de heuvels zwarten in hun duister,
zal onder stralend groen de jonge vrouw
't bedelven als een steen diep onder 't lover..

La sua bellezza ha piu vertu ehe petra,
e '1 calpo suo non puo sanar per erba :
eh' io son fuggito per piani e per colli,
per potere scampar da cotal donna;
e dal suo lume non mi puo far ombra
poggio né mura mai né fronda verde.

l\Ia ben ritorneranno i fiumi a' colli
primo che qucsto legno molle e ycrdc
s' infiammi, come suol far beHa donna,
di me; ehe mi torrei dormirc in petra
tutto il mio tempo e gir pascendo l'erba,
sol per veder do' suoi panni fanno omhra.

10 P ho veduta già vestita a verde,

Quandunque i colli fanno piu nera ombra,
sotto un bel verde la giovane donna
la fa sparer, com' uom petra sott' erba.

si falla eh' elIa avrcbbe messo in petra
I' amor eh' io porto pur a la sua ombra:
oIld' io l' ho chesta in un bel prato d'crba,
innamorata com' aneo fu donna,
e chiuso intorno d' altissimi colli.

I97

Drie sonnetten voor Forese Donati*
Dante Alighieri
(Vertaling Ike Cialona)
I
Forese's vrouw kan van de hoest niet spreken,
en wie haar hoesten hoort met regelmaat,
zou denken dat zij komt uit verre streken,
daar waar uit ijs en sneeuw kristal ontstaat.
Zij kucht zelfs in de warmste zomerweken,
dus denk niet dat het 's winters overgaat!
Al heeft ze op haar bed een warme deken,
ik meen dat die te wensen overlaat.
De oorzaak van haar hoest en narigheden
is niet de ouderdom der sappen: zij
mist echtelijke warmte in haar leven.
Haar moeder jammert en heeft alle reden;
zij zegt: 'Ach, voor een appel en een ei
had ik haar aan graaf Guido kunnen geven.'

I
ehi udisse tossir la malfatata
moglie di Bicci vocato Forese,
potrebbe dir eh'ell'ha forse "emata
ovc si fa 'I cnstallo, in quel paese.
Di mezzo agosto la truovi infreddata:
or sappi ehe de' far d'ogni altro mese ...
c non Ie val pcrchè dormc calzata,
mcrzé del copertoio c'ha cortonese.
La tosse, 'I freddo e ['altra mala voglia
na '1 addovien per amor' ch'abbia vecchi,
ma per difetto eh 'elia sente al nido.
Piange la madrc, c'ha piU. d'una doglia,
dicendo: 'l..assa, che per fichi sccchi
messa l'avre' 'n casa del cante Guido.'

* Zie de Toelichting op pag. 200.
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II
II

Laat de gestoofde zalm je heerlijk smaken
Ben ti faranno il nodo Salarnone,
Bicci nove11o, e' pctti di starne,
en de patrijzen, Bicci, beste vent,
ma peggio fia la lonza del castrone.
maar wil voor lende van de hamel waken, (he 'I cuoio farà vendetta de la carne;
piü presso a San Simone,
want van zijn leder maakt men perkament, setal tu(henonstarai
ti procact'i de l'andarne:
e 'ntendi che '1 fuggire el mal boccrme
en dat doet jou bij San Simone raken,
sarebbe ormai tardi a ricomprarne.
nog heel wat dichterbij dan je al bent.
1Ia hen m'è detto che tu sai un'arte
Als je die lekkernijen zou verzaken,
che, s'egli è \TrO, tu ti puoi rifarc,
pcrà ch'cll'è di molto gran guadagno;
heb je je noodlot nog niet afgewend.
c fa si, a tempo, che tema di carte
non hai, che ti bisogna scioperarc;
Ik hoor dat je heel kundig schijnt te wezen
ma ben ne rolse male a' fi' di Stagno.
in iets waardoor je uit de zorgen raakt:
een stiel die je successen doet behalen
en zorgt dat je geen schulden hoeft te vrezen,
terwijl je niet je braspartijen staakt al moesten de Stagnesi 't duur betalen.

III
III

Bicci, ik weet niet wie jou heeft verwekt
Bicci novel, figliuol di non sa eui
(s'i' non nc domandasse monna Tessa)
(ik zou het Monna •Tessa moeten vragen) '
glU per la gala tanta roba hal messa
maar eten schenkt Je zulk een welbehagen ehe'a forza ti convien tórre l'altrui.
dat wat J' e zelf hebt niet de kosten dekt.
E già la gente si guarda d~ l~i,
ehl ha borsa a Iata, la dov'
Dus zij die beurzen torsen zien direct,
sappressa,
wanneer ze deze booswicht op zien dagen: diecndo: 'Questi ('ha la facci~ fessa,
e PlU\1CO ladron negh attl SUL
'Die heeft als dief al vaak zijn slag geslagen, E tal giacc per lui nelletto tristo,
want zo'n gehavend hoofd is erg suspect.'
per tema nonsia preso a lo'mbol~n>,
che gh appartIen quanto GlOsepp a
's Nachts ligt degene die men in zijn l e v e n ·
Cristo.
aan Christus' Jozef kan beschouwen Di Bicci ede' fratei posso contare .
geliik
. ~
,
che, per 10 sangue lor, del malaqmsto
UIt angst dat men hem pakken zal te beven. sanno a lor donne buon' cognati stare.
Van Bicci en zijn broers kan ik ontvouwen
dat met de opbrengst van wat zij misdreven,
zij goede zwagers spelen voor hun vrouwen.
C
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Toelichting
Deze sonnetten zijn waarschijnlijk geschreven rond I295. Dante was toen
omstreeks dertig jaar oud. Forese Donati, wiens bijnaam Bicci luidde, was
een goede vriend van Dante en een verre neef van Dante's vrouw,
Gemma Donati. Forese heeft op elk van deze drie sonnetten een antwoord geschreven, waarvan de technische en poëtische kwaliteit echter
veel gebrekkiger is. Het schrijven van een dergelijke ten;:,one, een reeks van
plagerige of zelfs soms min of meer boosaardige sonnetten was gebruikelijk in die tijd. De spotzuchtige Cecco Angolieri heeft bij voorbeeld omstreeks I303 een felle pennestrijd met Dante gevoerd, waarvan helaas
maar één ~ nogal boosaardig ~ sonnet is overgebleven, dat in de vertaling
van Dolf Verspoor te vinden is in de bundel Rauw op het lijf die in I972 bij
Athenaeum~Polak & Van Gennep is uitgekomen.
Forese Donati is in I296 gestorven en Dante beschrijft in zijn Goddelijke
komedie hoe hij hem ontmoet op de louteringsberg, op de omgang waar de
doden boeten voor hun gulzigheid. Hij zegt daar tegen hem: 'Denk aan
onze jonge jaren / Dan zullen de herinneringen aan / Wat wij tezamen
deden je bezwaren.' Van Forese's vrouw Nella, over wie hij in het bovenstaande sonnet zo onaardig schrijft, prijst hij in de Komedie, misschien met
verhulde ironie, de toewijding en de deugdzaamheid. Voor een beter
begrip van de sonnetten kunnen de volgende noten van pas komen:
Sonnet I
Vers 4. Volgens Aristoteles ontstond kristal bij hevige kou vanzelf uit
sneeuwen IJS.
De verzen 7 en 8 zijn dubbelzinnig bedoeld.
Vers IO. In de Middeleeuwen dacht men dat de lichaamssappen van de
oudere mens verkild waren en dat de geslachtsgemeenschap zowel de
man als de vrouw van die 'koude sappen' ontlastte.
Vers I3. 'Een appel en een ei', in het Italiaans fichi secchi, slaat op de
bruidsschat.
Vers I4. Deze 'graaf Guido' was waarschijnlijk een spreekwoordelijke
figuur. Hij wordt in een dergelijke context ook genoemd in Boccaccio's
Decamerone, VII 2.
Sonnet II
Vers 4. Op dit perkament werden de schuldbekentenissen van Forese
vastgelegd.
Verzen 5-6. Forese woonde in de wijk San Pier Maggiore, niet ver van de
kerk van San Simone. De gevangenis van Florence, la Burella, bevond zich
dichtbij deze kerk.
Vers I4. De gebroeders Stagnesi waren beroemde dieven die voor hun
misdaden terechtgesteld zijn. In de voorgaande vijf verzen zinspeelt
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Dante op de diefstallen en rooftochten van zijn vriend Forese.
Sonnet III
Vers 1-'2. Dante zegt dit natuurlijk om zijn vriend en diens vader te beledigen en kwaad te spreken van Forese's moeder, Monna Tessa.
Vers 5. Nadat Dante in het eerste kwatrijn zijn vriend persoonlijk heeft
toegesproken, noemt hij hem hier 'deze booswicht' en spreekt verder over
hem in de derde persoon, een afstand scheppend om nog beledigender te
zIJn.
Vers 8. Forese had een litteken op zijn gezicht.
Verzen 9- w. Weer dezelfde belediging: Jozef zou immers niet de verwekker van Christus zijn.
Vers I I. Dante laat in het origineel Cristo rijmen op tristo en malaquisto.
Later, in de Goddelijke komedie, zal hij de verheven naam van Christus
alleen nog maar op zichzelf laten rijmen.
Vers 1'2. Forese's broers heetten Corso en Sinibaldo. Het waren allebei
geen lieverdjes. Dante plaatst Corso later in de hel, waar hij door een galopperend paard aan één been over de grond heen gesleept zal worden.
Vers 14. De betekenis van dit vers is niet duidelijk. Sommige commentatoren lezen hier dat de drie gebroeders Donati hun vrouwen verwaarloosden en zich jegens hen niet als liefhebbende echtgenoten maar als koele
zwagers gedroegen. Anderen menen dat Dante het drietal van overspel
met hun schoonzusters beticht.

'20!

Ravenna*
Alexander Blok
(Vertaling Margriet Berg en Maria Wiebes)
Al wat kortstondig is en vluchtig
begroef je in de schoot der tijd.
Ravenna, als een zuigeling rust je
in de armen van de eeuwigheid.
Geen slaaf brengt nu nog mozaïeken
door de Romeinse poorten aan.
En in de koele basilieken
begint het bladgoud te vergaan.
Het vocht heeft met zijn trage kussen
het ruw gewelf verzacht waarin
de groene sarcofagen rusten
van menig monnik en vorstin.
Koel en vol schaduw zijn de zalen
waarin de stille dood verkeert,
opdat de zwarte blik van Galla,
ontwakend, niet de steen verteert.

Bcë, 4TO MHHyTHO, Bcë, 4TO 6pBHHO,

OT MBAnBHHblx no63aHI1i1 Bnarl1

noxopOHHna Tbl B BBKax.
Tbl, KaK MnaABHBI1, Cnl1Wb, PaBBHHa,
y COHHOi1 BB4HOCTI1 B pyKax.

HBlKHBB rpy6bli1 CBOA rp06HI1I1,
rAB 3BnBHBIOT capKocjlarl1
CBflTblX MOHaXOB I1l1apl1l1.

Pa6bl CKB03b pl1MCKI1B BopOTa
ylKB HB BB03f1T M03aHK.
111 AoropaBT n030nOTa
B CTBHax npoxnaAHblx 6a311m1K.

6B3MonBHbl rpo60BbiB 3anbl,
TBHI1CT 11 xnaABH I1X nopor,
4T06 4BpHbli1 B30p 6nalKBHHoi1 rannbl,
npocHyBWI1Cb, KaMHfI HB npOlKBr.

* Galla Placidia

892-450), dochter van de Oost-Romeinse keizer Theodosius 1, werd bij een
bezoek aan Rome in 4IO gevangen genomen door de Visigoten; ze trouwde in 4'5 met de Gotische
koning Athaulf. Na diens dood trouwde ze in 417, in Ravenna, met de nieuwe keizer Constantius
IJl. Er werd voor haar een mausoleum opgericht in Ravenna. Ook Theodorik, de Gotische koning
van Italie; en Dante zy'n in Ravenna begraven.
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Vergeten, uitgewist de sporen
van oorlogsdaden, bange strijd,
opdat Placidia's stem, herboren,
niet zingt van 't leed van vroeger tijd.
De zee heeft zich ver teruggetrokken,
door rozen is de wal omzoomd,
opdat in 't graf vorst Theodorik
niet van de storm des levens droomt.
De wijngaarden, het volk, de kerken 't is één groot graf hier overal.
Slechts 't koperen Latijn der zerken
klinkt als een fier bazuingeschal.
Slechts bij de meisjes van Ravenna
is in de stille blik het leed
om de verdwenen zee te herkennen,
die men voorgoed verloren weet.
's Nachts, 't adelaarsprofiel geheven,
zijn blik naar de vallei gericht,
zingt Dante's schim van 't Nieuwe Leven,
van alles wat nog voor mij ligt.

BoeHHoi'Î 6paHI-I 1-1 061-1Abl
3a6blT H CTepT KpoBaBbli'Î cneA,
4T06bl BocKpecwHH mac nnaKHAbl
He nen CTpaCTeH npOTeKWHX neT.

nl-lWb B npl-lCTanbHOM 1-1 TI-IXOM B30pe
paBeHHCKHX AeByweK, nopoi1,
ne4anb 0 HeB03BpaTHOM Mope
npOXOAI-IT P06KOH 4epeAoi1.

,QanëKO oTcTynl-lno Mope,
1-1 p03bl 04enl-lnH Ban,
4To6 Cnflllll-lH B rpo6e TeOAopl-lX
o 6ype IKI-I3HI-I He Me4Tan.

nl-lWb no H04aM, CKnOHflCb K AOnI-lHaM,
BeAfi BeKaM rpflAYllll-IM C4eT,
TeHb ,QaHTa C npocpl-lneM Opnl-lHblM
o HOBOH )K1-I3HI-I MHe noeT.

A BI-IHOrpaAHble nycTblHI-I,
AOMa H mOAI-I - Bcë rpo6a.
nl-lWb MeAb TopIKecTBeHHoH naTblHI-I
noeT Ha nnl-lTaX, KaK Tpy6a.

2°3

Aan Dante*
Michelangelo Buonarotti
(Vertaling Peter Verstegen)
Vanuit de hemel is hij, in den vIeze,
na 't zien der hel, en ook de berg der vromen,
in de aanschouwing Gods teruggekomen,
om ons tot licht te zijn als wij hem lezen.
Blinkende ster die, met vergeefse stralen
het nest verlicht heeft waar ik ben geboren;
was hem als prijs de wereld zelf beschoren,
't was niets: slechts God kan hem zijn loon betalen.
Ik spreek van Dante en zijn veel versmade
gedicht bij 't volk dat zijn formaat miskent en
dat juist de besten nooit met eer belaadde.
Ach, was ik hem! Moest ik als balling leven
en had ik, met zijn lot, ook zijn talenten,
ik zou er 't grootst geluk op aard voor geven.
Dal ciel discese, e col martal SilO, poi
ehe visto ebbe l'infemo giusto e 'I pio,
ritorno vivo a contempiare Dia,
per dar di tutto il vero lurne a noi.
Luccnte stella, che co' raggi suoi
fe' chiaro a torto el nido ave nacqu'io,
né sare' '1 premio tutto il mondo rio;
tu sol, che la creasti, esser quel puoi.

Di Dante dico, che mal conosciute
fur I'opre suo da quel popoIo ingrato
che solo a' iusti manca di saiute.

Fuss'io pur lui! c'a tal fortuna nato,
per l'aspro esilio suo, co' la virtute,
dare' del rnondo il piu feliee stalO.

* Nlichelangelo, een Dantekenner, schreif c. 1545 - zeventig jaar oud - twee gedichten ter ere van
Dante. Hierboven staat het eerste; het tweede is vertaald door Frans van Dooren (Michelangela: Sonnetten, 1986). Beide gedichten behoorden tot het werk dat Michelangelo had
bestemd voor de drukpers. Michelangela zou ook honderd tekeningen hebben gemaakt voor de
Divina commedia, voor elk canto één, die verloren zijn gegaan bij een schipbreuk op de zeeroute van Civitavecchia naar Livomo.

2°4

Aan Dante*
Guido Caualcanti
(Vertaling Peter Verstegen)
Talloos veel malen ga ik bij je aan
en vind je boordevol lage gedachten,
die - zucht ik - jouw voorname geest misstaan,
doordat ze je talent totaal ontkrachten.
Jij placht voor mensen op de vlucht te slaan,
die je, als onuitstaanbaar, vaak verachtte,
maar liet je zo in liefdesverzen gaan
dat ik met smart op hun verschijning wachtte.
Niet langer durf ik, door jouw lage leven,
te tonen hoe je werk mij steeds beviel;
niet langer kom ik bij je in persoon.
Lees vaker dit sonnet, let op de toon,
dan zal de geest die jou heeft voortgedreven,
vertrekken uit je laaggezonken ziel.
10 vegno '1 giorno a te 'nfinite volte,
c trovoti pensar troppo vilmente:
allor mi dol de la gentil tua mente
e d'assai tue virtu, ehe ti son toltc.
Solevanti spiaccr persone molte,
tuttor fuggivi l'annoiosa gente;
d'amor parlavi si coralemente
ehe tutte Ie tue rime avci ricolte.

Or non ardisco, per la vil tua vita,
faf mostramento ehe tu' dir mi piaccia,
né v('nga 'n guisa a te ehe tu mi veggi.
Se '1 presente sanctto spessi leggi,
10 spirito noioso ehe ti caccia
si partirà da l'anima invilita.

* Dante noemde Guido

Cavalcanti in Vita nuova zijn beste vriend, maar hier lijkt Cavalcanti
zijn circa tien jaar jongere collega ongezouten de waarheid te zeggen. In v. 7 is de emendatie
gevolgd die in 1962 is voorgesteld door uonardo Vitetti: d'amor in plaats van di me, vooral
gelet op v. 8 (letterlijk: 'dat ik al je rijmen heb verzameld'); tutte Ie tue rime kan dan betrekking hebben op de gedichten over Beatrice, circulerend in handschrift ('hun verschijning') en verzameld in Vita nuova. Cavalcanti's gedicht dateert van voor 1300, het jaar waarin hij stierf Het
is verleidelijk om Dante's pensar troppo vilmente 'boordevol lage gedachten', la vil tua vita
JOuw lage leven' en anima invilita 'laaggezonken ziel' in verband te brengen met het allegorische 'duistere woud' waaruit zijn reis door hel, louteringsberg en hemel, beschreven in de Divina
commeclia, hem moest bevrijden. Overigens blijft het een kwestie van speculatie waarop
Cavalcanti met het driemaal herhaalde vil heqt gedoeld.

'2°5

De reis terug
Seamus Heaney
(Vertaling Jan Eykelboom)
Larkins schim verraste mij. Hij citeerde Dante:

'Het daglicht week, de schemering verscheen
Die alle aardse schepselen bevrijdde
Van dagelijkse zorgen; ik alleen
Moest mij' op de beproeving voorbereiden
Van deze reis en van het medelij
En er was niets veranderd, waar spitsuur-bussen
De afgematten en belasten door de stad droegen.
Ik had een wijze koning kunnen zijn die uittrok
Bij de kerstverlichting - behalve dat het
Meer voelde als de voorspelde reis terug
Naar de binnenlanden van het alledaagse.
Nog mijn oude zelf. Toe aan een borrel.
Een negen-tot-vijf-man, die poëzie had gezien.'
TheJourney Back
Larkin's shade surprised me. He quoted Dante:

'Daylight was going and the umber air
Soothing every creature on the earth,
Freeing them from their labours everywhere.
I alone was girding myself toface
The ordeal qf my joumey and my duty
And not a thing had changed, as rush hour busses
Bare the drained and laden through the city.
I might have been a wise king setting out
Under the Christmas lights - except that
1t felt more like the forewarned journey back
fnto the heartland of the ordinary.
Still my old self Ready to knock one back.
A nine to five man who had seen poetry.'
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Twee gedichten
Olrif Lagercrantz*
(Vertaling Bertie van der Mey)

Terugkeer
Vandaag teruggekomen van mijn bezoek aan de hel.
De hyacinten op de vensterbank waren gegroeid,
het jonge hondje had het eindelijk geleerd,
groei in het hele huis.
Maar wat moet ik beginnen.
De stad van ellende murmelt achter me,
het sterke geslacht der onzaligen
slingert zijn vervloekingen in de richting van god.
Ik drink licht.
Men voert mij kussen en duivenwoorden.
Maar mijn honger wordt alleen maar groter.
Na het brandende pek, de slangen,
de gloeiende graven, de vergulde loden pijen,
had ik een brood nodig dat zich door duizend sterrenstelsels uitstrekte.
Er zit alleen maar lucht in het voedsel tegenwoordig.
Áterkomst
Átervände i dag fran mitt besök i helvetet.
Hyacinterna hade vuxit i fönsterkarmen,
hundvalpcn hade äntligcn lärt sig,
det vaxtc i hela hemmet.
Men vad skall jag ta mig till.
Sorgestaden sorlar bakom mig,
de osaligas starka släkte
slungar sina förbannelser mot gud.
Jag dricker ljus.

:\Ian matar mig med kyssar och dm·oord.
~Icn

min hunger bara växer.

Efter det brinnande beekct, ormarna,
de glbdande gravarna, de förgyllda blykäporna
behbvde jag ett brod som sträckte sig genom tusen galaxcr.
Det är bara luft i maten numcra.

* alof Lagercrantz (19II) is een veelzijdige persoonlijkheid: dichter, romancier, literatuurwetenschapper, journalist, biograaf. Hij debuteerde als dichter in 1935. Hij was lange tijd cultureel
redacteur en later hoofdredacteur van het dagblad Dagens Nyheter. Hij publiceerde verschillende essaybundels over lyriek, schreif biogrqfzeën van Stig Dagerman, Agnes van Krusensijerna en
August Strindberg, en studies over Joyces Ulysses en de Divina Commedia van Dante. Zijn
Dante-boek verscheen in 1964 onder de titel Fran helvetet til! paradiset (Van de hel naar het
paradys) en is in o.m. het Amerikaans en Duits vertaald.
Bertie van der Meij hed! dit jaar de Nijhqff-prijs voor vertalingen gekregen.
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Op 't midden
Op 't midden van de levensweg verkeerde
ook ik, en door de onderwereld heb ik
gezworven met de Meester aan mijn zijde.
De pasmunt van de deernis droeg ik altijd
los in mijn zak en vrekkig was ik niet.
Een vader, in de oven met zijn kind,
zei fluisterend: 'Diep ademhalen, schat!'
en beiden zegen neer. En in mijn bloed
werd die dag een vermoeidheidsgif gespoten.
Vuur loeide in de schoorsteen en ik braakte
een offerschaal met bloed en tranen vol.
Maar telkens als de Leider me naar diepten
van smarten meegevoerd had ~ daartoe bood
de tijd dikwijls gelegenheid ~ dan zagen
wij, terug op aarde, weer haar heerlijkheid
en sterren straalden aan het firmament.
Een twijfel knaagt aan mij. Ik heb gezocht
tussen de afgrond en het sterrenheer
een punt waar duivenpoten kunnen rusten.
Maar enkel hier, in diepste radeloosheid,
enkel in deze oven is een plek
die draagt. Ik hoor een stem vanbinnen die
een wachtwoord roept: 'Diep ademhalen, schat!'

Pil halva banan

Pa halva banan av var lcvnads van dring
var oeksa jag och genom underjorden
har jag med Mästam vid min sida vandrat.
Medkänslans växelmynt har aldrig saknats
i mina fiekor och jag var ej sniH.
I ugnen stod en fader med sitt bam
och viskade: . Min älskling, andas djupt!
och bäda 'jonk til! golvet. I mitt blad
insprutades ett trötthetsgift den dagen.
Jag kräktes medan elden rot i pipan
en offerskaJ med blod och tarar fuU.
Men varje gang som Ledarn förde mig

tiU dessa smärtans djup . en möjlighet
därtiU bjöd tiden ofta - atervände
tiU jorden vi och sag dess härlighet
och himlens s~ärnor lyste över oss.
Ett tvivel gnager mig.Jag har forsökt
at! meUan avgrunden och stjärnors här
en vilopunkt for duvans fötter finna.
~Ien endast här, i djupaste fórtvivlan,
i smärtans ugn ctt faste finns som bär.
J ag hör en röst, den ropaf inom mig,
et! lasenord: - Min älskling, andas djupt!

208

De Ontmoeting
Jan Lechon*
(Vertaling Arent van Nieukerken)
Vandaag na een in eenzaamheid doorwaakte nacht,
In 't zilvren maanlicht, door een vreemde bries gedreven,
Ben 'k in Ravenna - wie had mij daarheen gebracht?Ontwaakt en met mij kwam een droomgezicht tot leven.
Vanuit een open raam klinkt zacht een stille fluit,
De zoele wind vervult de zware lucht met geuren Ik ging, een ruiker om mij van mystiek geluid,
De hemelkoepel gloeit met wemelende kleuren.
'0 gij die hunkert, vraagt! Uw bede zij verhoord!'
Ik sloot mijn oogleden als onder Gods gefluister,
Hoorde een vreemd gesuis dichtbij, het water ruiste er,
En later, op een brug, zag 'k Dante aan die boord.
'Mijn meester! 0 zijt gij dat, maar waarom zo bleek?
Een wonderlijk vertoon van onraad slijt uw wangen.
Ik kwam om het geheim van uw gelaat te ontvangen.
Schenk mij de raad waarom ik radeloos U smeek.'
Was hij het, was 't de maan of 't water dat verklaarde
- ik viel terwijl 'k mijn hoofd in beide handen sloot -:
'Geen hemel is er en geen hel, afgrond noch aarde,
Slechts Beatrice leeft. Maar zij is lang reeds dood.'
DZlslaj n0Cl:!. samotnlt sp~zoni\ bezsennle,

"~dziecle wyslucham t~skniEtcy, wi~c proscie!"

Po promieniach ksu~.i:yca, jaklms dzlWnym tChmemem, Jak przez Boga zaklfilty przymkncttem powiekl _
Sam me Wlem, jak si~ nagJe ocknëttem

w Rawenme

I tylkom jakis dziwny poslyszat szum rzeki,

I z dawno utfilskmonym spotkalem zwidzemem.

A p6i:nlej, p6i:mej Danta ujrzatem na moscIe.

Przez otwarte ktos okno grat clcho na tlecle

"Tyi:es te,

I wlatr lekkl won przym6s1 dusz~célr upoJn~ -

I czemu takl dZlWny mepok6J CIÇ zarzy?

Jak w mistycznym w

niet szedlem wplé\tany bukiecie,

Pad nieba wylskrzoné\ kopu1é\ dostojné\.

tv,

On to rzekl, czy rzekl

Padtem,

g/ow~

ksu~i.yc,

czy wada to rzekia

ukrywszy fE;lkami oblema:

'Nie ma nieba ni zIemi, otcllfani m plekte,
Jest tylko Beatrycze. I wfasnle Je] me ma.

m6j mistrzul Dlaczego tak blady

Przychodzç ci~ ublagaé 0 sekret twej twarzy
NIC nie wiem Zablëtdzilem I prosz~ twej rady·

'" De Poolse dichter Jan Lechon (1899-1956) behoorde tot de Skamaader-groep die na de Eerste
Wereldoorlog actiif was.
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Omaggio a Dante
Nasos Vqyenás*
(Vertaling Hero Hokwerda)
De rust is weergekeerd hier. Geen toestanden
meer. Duivels relaxen in een laag as,
knippen hun nagels of halen op hoe het was,
die goede oude tijd. Een zachtpaarse, getande,
verder bolronde maan begint aan een duikvlucht
om in de bijna ingezakte zwavelstroom te doven.
De vlammen zijn geluwd. Uit het pekbesmeurd lover
zwermen telkens al zingend naar de lucht
zwarte engelenscharen (ginds galmt het helle heir
Gloria in excelsis largo of andante),
terwijl een achterblijver op zijn hurken defeceert
verscholen achter een barse buste van Dante.

Omaggio a Dante
TMpa e-t VQlt "UUla € öc;:, 1CáTW. raÀfjVT}.
0\ ötá:l5oÀot ava7raÛOVTCn O"TllV 7faX€1.á cn6áÀll.

'AÀÀ01. xó1Souv ra v6xtO' TOUt;.

Ou,Uoûvrcn

TOl

'AllOl

71"0'.\1.&. Mia ,Ufijg O"elftv11

oöov 1hlT1Î,

OÀOC1TpóyyUÀT'j, fSourÓ'€1. Kat uBtlV €L
(110 CE(JTÓ OE1&<f>t 7rQU ÊX€1 axeöóv K01fáIJE\.
cjJlóyEt; Xa'uTllMO"Q'v. A7r6 11"1 (J(J6)J1.éva 6&<11}
7rÓTE-7rÓTE lI"ET06v rpayouÖfdvTaç o"J.l.1ivT}

0\

jla6pf.oJv ayyÊÀ6>v (ay&.U.. OVTCn Ta epÊ:B"
JU. Ta !lEv ut' urm t;" (JE largo tl andante),
evCl Eva.; Kct9t (176c; - nou tÊJ.LEl VE - arpoöeû€L
71'î (ft.) a1fó /-Lt Q' El.o<Tup'; lI"POTOJ.L1Î TaU Dante.

* Van Nasos V(!)'enás, in 1945 geboren in Drama, Noord-Griekenland, zijn in het Nederlands
verschenen Biografie en andere gedichten (Amsterdam 1990) en Barbaarse oden
(Groningen 1997), beide in de vertaling van Marko Fondse en Hero Hokwerda. Bovenstaand
gedicht is geschreven en vertaald voor de openingsavond van Poetry International in juni van
dit jaar.
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Ego dominus tuus*
WE. Yeats
(Vertaling Jan Eykelboom en Peter Verstegen)
Hic
Op het grijs zand naast de ondiepe stroom
Onder jouw windgestriemde oude toren,
Waar nog een lamp brandt naast het open boek
Dat Michael Robartes hier liet, loop je in het
Maanlicht, het beste deel van 't leven al
Voorbij, toch teken je magische vormen,
Betoverd door niet stuk te krijgen waan.
Ille
Geholpen door een beeld roep ik mijn eigen
Tegendeel aan, roep alles op wat ik
Het minst in handen had, het minst bekeek.

Hic
Ik zou mijzelf wel vinden en geen beeld.
Ego dominus luus
Hic. On the grey sand beside thc shallow strcam
Vnder yOUf oid ~ind-beaten tower, where still
A lamp bums on beside the open book
That Miehael Robartes Ic ft, you walk in the moon,
And, though you have passed the best oflife, still trace,
Enthralled by the unconquerable dclusion,
Magieal shapes.
By the help of an image
I eaU to my Qwn oppositc, summon all
That I have handled least, least looked upon.
lIle.

Hic. And I would find myself and not an image.

* Het gedicht stamt uit 19I5; de Latijnse titel ('Ik ben uw meester') ontleende reats aan Dante's
Vita nuova III (waar een 'heer angstwekkend om te zien' dit in een droom tot Dante zegt); hic
(deze) en ille (gene) vertegenwoordigen reats' objectieve en subjectieve kant; 'jouw windgestriemde
oude toren' is reats' eigen woontoren, TIoor Balfylee; ~lichael Robartes is een fictiif personage;
Lapo en Guido zijn de dichters Lapo Gianni en Guido Cavalcanti met wie Dante bevriend was;
de 'rots met ramen! En met een deur' Ve1wijst waarschijnlijk naar de te7npels in Petra, Jordanie;'
'die trap bestijgen, bitter brood te eten' verwijst naar Paradiso 17 v. 58-9.
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Ille
Onze moderne hoop; bij 't licht ervan
Stuitten wij op het kwetsbaar, zacht bewustzijn
En onze hand verloor haar nonchalance;
Of wij nu beitel, pen, penseel verkozen,
Wij kritiseren slechts, scheppen maar half,
Verward, timide, leeg en gegeneerd,
Zonder het kalm gezicht van onze vrienden.
Hic
Toch heeft de opperste verbeeldingskracht
Der christenheid, van Dante Alighieri,
Zo in de hoogste graad zichzelf gevonden
Dat hij dat hol gezicht van hem voor ons
Bewustzijn sterker opgeroepen heeft
Dan dat van Christus.

lIle. That is our modern hope, and by its light
\Ve have lit upon thc gentle, sensitivc mind

And lost the aid nonchalance of thc hand;
vVhether we have chosen chisel, pen or brush,
\Ve are but crities, Of but half create,

Timid, entangled, empty and abashed,
Lacking the countenance of our friends.
And yet
Hic.
The chief imagination of Christendom,
Dante A1ighieri, sa utterly found himself
That he has made that hollow face of his
More plain to the mind's eye than any face
But that of Christ.
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Ille

Vond hij echt zichzelf
Of was de honger die zijn wang uitholde
Een honger voor de appel aan de tak
Die 't onbereikbaarst was? En is dat spookbeeld
De man die Lapo en die Guido kenden?
Hij maakte, denk ik, van zijn tegendeel
Een beeld dat een versteend gezicht kon zijn
Dat neerstaart op het paardenharen dak
Van bedoeïenen uit een rots met ramen
En met een deur, of dat half uitsteekt tussen
Mest van kamelen en het ruige gras.
Hij viel de hardste steen aan met zijn beitel.
Bespot door Guido om zijn liederlijk leven,
Gesmaad en smalend, en gedreven tot
Die trap bestijgen, bitter brood te eten,
Vond hij het onvermurwbaar recht, vond hij
De hoogste vrouw ooit door een man bemind.
Hic
Toch zijn er mannen die hun kunst creëerden
Zonder tragische strijd, de impulsieven
Vol levensvreugde die op zoek zijn naar
Geluk en zingen als ze dat ook vinden.
And did he find himself
!lIe.
Or was the hunger that had made it holJow
A hunger for the apple on the bough
Most out of rcach? And is that spectral image
The man that Lapo and that Cuido knew:
I think he fashioned from his opposite
An image that might have been a stony face
Staring upon a Bedouin's horse-hair roof
From doored and windowed diJT, or half upturned
Amang the coarse grass and thc camel.dung.
He set his chisel to thc hardest stone.
Being mocked by Cuido for his lecherous lifc,
Derided and deriding, driven out
Ta climb that stair and eat that bitter bread,
He found the unpersuadable justice, he found
The most exalted lady loved by a man.

Hic. Yet surely there are men who have made their art
Out of no tragic war, lovers oflife,
Impulsive men that look for happiness
And sing when they have found it.

21 3

Ille

Niet zingen, want als je de wereld liefhebt,
Dan dien je die met daden, je wordt rijk,
Krijgt invloed, bent een graag geziene gast,
Ook als zo iemand schrijft of schildert, is het
Een daad: strijd van de vlieg in marmelade.
De redekunstenaar bedriegt zijn naasten,
De sentimentalist zichzelf; terwijl
Kunst maar een kijk is op de werkelijkheid.
Welk werelds deel gunt men de kunstenaar
Die wakker werd uit de commune droom
Dan leeg vertier en wanhoop?
Hic
Evengoed
Erkent men grif dat Keats de wereld liefhad;
Denk aan zijn doelbewust geluksgevoel.

lUe.
No, not sing,
For those that love the world serve it in action,
Grow rieh, popular and full of influenec,
And should they paint or write, still it is action:
The struggle of the fly in marmelade.
The rhetorician would deceive his neighbours,
The sentimentalist himself; while art
Is but a vision of reality.
'Vhat portion in thc world can the artist have
Who has awakened from the comman dream
But dissipation and dcspair?

Hic.
And yet
No one de nies to Kcats love of the world;
Rememher his deliberate happiness.
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Ille
Er is geluk in zijn soort kunst, maar wie
Weet wat hij dacht? Wanneer ik aan hem denk,
Zie ik een schoolknaap met gezicht en neus
Gedrukt tegen de ruit van een snoepwinkel,
Hij is toch in zijn graf gezonken zonder
Bevrediging van zintuigen en hart,
En schreef - omdat hij arm was, ziek, onwetend,
Gespeend van alle luxe in de wereld,
Stalhouderszoon zonder veel educatie Het weligst lied.

Hic
Waarom laat jij de lamp
Aan, eenzaam naast een open boek,
En schrijf je letters zomaar in het zand?
Stijl vind je door hard werken en goed zitvlees
En door het imiteren van de meesters.

Ille. His art is happy, but who knows his mind?

I see aschoolboy when I think of him,
vVith face and nose prcssed to a sweet-shop ,",vindow,
For certainly he sank Înto his grave
His senses and his heart unsatÎsfied.
And made - being pOOf, alien and ignorant,
Shut out from all the luxury of the world,
The coarse-bred son of a livcry-stable keeper Luxuriant song.

Hic.

Why should you leave the lamp
Burning alone beside an open book,
And trace these characters upon the sands?
A style is found by sedentary toil
And by the imitation of great masters.

21 5

Ille
Omdat ik naar een beeld zoek, niet een boek.
Zij die met hoogste wijsheid kunnen schrijven,
Bezitten slechts hun blind, verbijsterd hart.
Ik roep de raadselige aan die ooit
Over het nat zand zal gaan langs de stroom,
Die 't meest op mij lijkt, als een dubbelganger,
En die van al wat zich verbeelden laat
't Meest anders blijkt, immers mijn tegen-ik,
En die, staand naast die letters, alles wat
Ik zoek onthult, en het fluistert alsof
Hij bang is dat de vogel die zo luide
Nog voor zonsopgang korte kreten slaakt,
Het meevoert naar godslasterlijke mannen.

11k. Because I seek an image, not a book.
Those men that in their writings are most wise
Own nothing but their blind, stupefied hearts.
I eall to the mysterious one who yet
Shall walk the wet sands by the edge of the stream
And look most like me, bcing indeed my double,
And prove of all imaginabIe things
Thc most unlikc, being my anti-self,
And, standing by these characters, disclose
All that I seek; and whisper it as though
He were afraid the birds, who cry aloud
Their momentary cries beforc it is dawn,
Would carry it away to blasphemous men.
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en dat doe ik nu, met als uitgangspunt het slotdeel van het gedicht. De hel
dus.' Hier had horen te staan: ' ... Al jaren was ik van plan hem en mezelf een
nieuwe kans te geven. Het slotdeel van het gedicht leek mij het ideale uitgangspunt, maar ik begrijp, in de Balie over de Paradiso te spreken zou onelegant zijn. De hel dus.' De redactie biedt Kees Verheul haar excuses aan.

Voorwoord
Het vertaalde deel van dit nummer is gewijd aan de Jiddische literatuur. In Nederlands proza - met Wim Reilingh en L.H. Wiener - is
erop geanticipeerd door Klaus Siegel, die een chassidisch verhaal
heeft bijgedragen. Ook enkele vaste medewerkers van Light Verse
hebben zich door het thema laten inspireren, terwijl de rubriek
bovendien gedichten van Itzik Manger bevat. In Nederlandse poëzie
werk van elf dichters, onder wie Bernd Bevers, L.F. Rosen en
Menno Wigman. In Essay geeft Shlomo Berger een helder overzicht van de geschiedenis van de Jiddische letteren.
Het Jiddisch was in de jaren '30 van de afgelopen eeuw de
voertaal van elf miljoen Europese joden; alleen al in Polen verschenen 175 Jiddische kranten en tijdschriften. Nu is het Jiddisch als
levende taal vrijwel verdwenen: op twee na zijn de zestien
Jiddische auteurs in dit nummer sinds lang overleden. Maar de
literatuur is gebleven en beleeft momenteel een reveil, zoals blijkt
uit het toenemende aantal vertalingen - in Nederland vooral dankzij de Jiddische Bibliotheek van Uitg. Vassallucci.
In Vertaald proza vestigen we de aandacht op een verrassend fragment van Jakob Glatstein dat een kritisch beeld geeft van een
Nederlandse assimilant in de ogen van een Poolse jood, op Peretz'
schetsen van een ~tetl zoals het echt was, zonder de idealisering die
naoorlogse beschrijvingen vaak kenmerkt, op het huiveringwekkende beeld dat Lamed Shapiro geeft van een pogrom, en op het verhaal van Nobelprijswinnaar Isaac Bashevis Singer, de eerste
Nederlandse vertaling van deze auteur uit het Jiddisch (in plaats
van het Engels). In Vertaalde poëzie figureert Glatstein opnieuw met
een opvallend lang en levensblij gedicht. Van een grote dramatische kracht is het lange gedicht van Abraham Sutzkever, wiens
poëzie al een rol speelt in Klaus Siegels verhaal. Ook Berinski en
Rochl Kom zijn opvallend aanwezig. Gastredacteur Willy Brill,
die voor veel vertalingen tekent, zorgde ook voor verhelderende
noten. De laatste bladzij van dit nummer bevat een verklarende
woordenlijst.
Redactie

voorgaan,
voorgaan,
voorgaan,
voorgaan,
voorgaan,

Mein Gott, wie schön ...
Wim Reilingh
Ik liet haar voorgaan, het pleegrote halletje door naar de kamer.
'Welkom in mijn nachtmerrie,' zei ik. Ze haalde haar schouders
op.
Je woont beter dan ik,' zei ze. De onttakeling van het interieur
scheen haar niet op te vallen. Het autolawaai was op dit late uur
minder frequent dan overdag, maar daar stond tegenover dat wát
er langskwam met verdubbelde kracht zijn bronstige dronkenschap
op het gaspedaal uitleefde.
Ik maakte koffie en zocht naar een grammofoonplaat die een
beetje kleurde bij de atmosfeer die ze binnenbracht. Het werd
Marlene Dietrich: '!eh bin von Kopf bis Fuss ... ' Terwijl het koffiezetding pruttelde rolden we kussens over de vloer, maar ineens
ging ze rechtop zitten en mompelde: 'Misschien kan ik toch beter
naar huis gaan ... '
Dat verwonderde me na alle moeite die ze zich aanvankelijk
had getroost om bij me binnen te komen.
'Van mij magje,' zei ik. 'Maar waarom?'
Ze keek me peinzend aan, terwijl ze met haar onderlichaam
traag tegen me opreed. Ze zat een hele tijd met gesloten ogen te
wiegen op het versluierde geneuzel van Marlene.
'Ik wil me wel voor je uitkleden,' zei ze uiteindelijk, 'maar ik heb
maar één borst ... '
'0,' zei ik. Er viel weinig aan toe te voegen. Het was haar plotselinge verlegenheid die me met stomheid sloeg, niet het feit op
zich. Sinds ik eens een vriendinnetje had gehad met zulke grote dat
ze er een volwassen man mee kon neerslaan, vond ik boezems
hoogstens nog onpraktisch en in geen geval onmisbaar, maar dat
kon ik haar op dit moment moeilijk gaan uitleggen. Voor het eerst
voelde ik méér voor haar dan gewone genegenheid. Ik betastte
door haar trui heen haar borsten.
'Déze is het,' zei ik, terwijl ik kneepjes gaf in haar linkerborst.
Ze knikte.
'Wie doet daar nou moeilijk over?' vroeg ik.
'Misschien had je wel gerekend op twéé.'
'Het had wel voor de hand gelegen, maar ik zou wel een enor5

me zak zijn als ikje dáárom liet gaan. Je bent zo mooi, lieve schat.
Dacht je soms dat ik je alleen dáárvoor in mijn huis had gelaten?'
Ik had haar lieve schat genoemd. Tegelijkertijd schoot me die
regel uit Der Rosenkavalier te binnen: 'Mein Gott, wie schön und gut
sie ist.'
Terwijl we, nog gekleed, met alleen losgeritste gulpen en omhooggeschoven truien over de grond rolden, probeerde ik me vergeefs de melodie te herinneren. Uiteindelijk gaf ik het op en neuriede onder het tongzoenen mee met het minder etherische, maar
ook wel toepasselijke 'leh weiss nicht, zu wem ich gehöre.'
Ik vergat de koffie. Geleidelijk aan, zonder haast, ontdeden we
elkaar van onze kleren. Gewoonlijk vond ik het esthetischer als een
meisje bij het uitkleden haar T-shirt of trui aanhield (ook al omdat
de onderkant dan des te naakter leek), maar omdat zij daar ongetwijfeld de verkeerde conclusie aan zóu verbinden, begon ik met
haar trui uit te trekken. Ik was niet nieuwsgierig naar die geamputeerde borst, maar werd er evenmin door afgeschrikt, ook al was
mijn enige referentie de misdadige schoonmoeder uit Turks Fruit,
die er een wanordelijke massa 'aangeharkt vlees' had zitten. Misschien had Wolkers ook nog nooit een afgezette borst gezien toen
hij dat schreef; in elk geval klopte het niet. Wat ik zag was een glad
oppervlak waar een flauw zichtbare ritssluiting overheen liep. Ze
ging er met haar vinger langs en wees het punt aan waar het
patroon veranderde, omdat daar een royaal naaiende chirurg het
karwei had overgenomen van een man die met minuscule steekjes
werkte.
T oen ik die siliconenborst eenmaal los in mijn hand had, vroeg
ik me af hoe ik hem zo trefzeker had kunnen aanwijzen, want het
Was een perfecte imitatie. Niettemin, zo los van het lichaam, een
kwallerig en wezenloos geval. Ik speelde er wat mee en legde hem
toen in haar bh op tafel, zonder erbij stil te staan dat ik nogal surrealistisch bezig was.
Ze was zo heet en sappig dat het niet in me opkwam om haar
mee naar bed te nemen en ik de pijn in mijn rug van het keiharde
beton onder het versleten tapijt voor lief nam. Pas tegen een uur of
vijf, toen ik mijn ogen niet meer kon openhouden, stelde ze voor
om te gaan slapen. Toen bleek ook dat het inderdaad een kluizenaarsbed was dat ik had, want er was geen sprake van dat we er
naast elkaar in konden liggen. Ik gunde haar de plaats tegen de
muur en bracht zelf de rest van de nacht half hangend in een
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onrustige halfslaap door. Ze bleek te snurken. In het begin vond ik
dat vertederend, maar op den duur werd het hinderlijk en probeerde ik er een eind aan te maken door behoedzaam in haar neus
te knijpen. Om zeven uur barstte buiten de hel los van een kolossale machine waarmee de sloot achter het huis werd uitgebaggerd.
Misschien dat ik toch nog was ingeslapen. De herinnering aan de
afgelopen uren was warrig en lawaaiig, maar ik moest toch een
zekere staat van bewusteloosheid hebben bereikt. Ik besefte dat ik
alleen in bed lag toen ze uit de douche kwam en zich met nat haar
over me heen boog.
'Het is elfuur,' zei ze. 'Ik moet straks weg.'
Ik kwam moeizaam uit bed. Van vertedering ineens geen spoor
meer. Ik voelde me beschaamd en opgelaten. Een flinke hoofdpijn
had ik ook nog. Het koffiezetapparaat stond nog aan, met de
onaangeroerde pot bijna kokend op het plaa~e. Ik zette het uit en
deed nieuwe koffie in de filter. In de voorkamer brandde het licht.
Het reject-mechanisme van de grammofoon had niet gewerkt en
de naald was blijven hangen op het eind van de draaiende plaat.
De versterker had ik uitgezet, dát wel.
De voorkamer werd smoezelig beschenen door het harde zonlicht dat door de kieren van de gordijnen scheen. Ze zei: 'Als ik
geweten had dat je zoveel inkijk had, was ik hier vannacht niet in
mijn nakie gaan liggen.'
Ik schoof de gordijnen open, zodat de kamer in zijn volle troosteloosheid kwam te liggen. Het geraas onder mijn raam was als
vanouds. De vorige nacht had ze geen aandacht besteed aan mijn
interieur, maar nu zat ze geïnteresseerd rond te kijken. Mijn schilderijen stonden allemaal met hun gezicht tegen de muur. Ze
scheen te discreet om te vragen of ze ze mocht zien en zelf had ik
niet de moed om ze spontaan te tonen. De hoog opgestapelde
dozen met boeken ontsnapten aan haar belangstelling, wat me in
elk geval de helse vraag bespaarde of ik ze allemaal gelezen had.
Ik schonk koffie in en stak mijn eerste sigaret op.
je hebt veel grammofoonplaten,' zei ze.
Ik knikte, maar wist er niets relevants aan toe te voegen.
je houdt van opera ... '
Ja,' zei ik. Ze deed zo haar best om het gesprek gaande te houden, maar ik voelde me als verlamd met dat houten hoofd onder
dat hatelijke ochtendlicht. 'Ik luister er niet veel meer naar. Het is
7

hier zo'n herrie.'
'Ik blijf het een leuke flat vinden.'
Ik schudde mijn hoofd.
Ik smeerde een paar boterhammen voor haar, die ze zwijgend
opat. Zelf hield ik het bij koffie en sigaretten. Er wilde me nog
steeds geen enkele zinnige opmerking te binnen schieten. Toen ze
haar brood op had, kwam ze naar me toe en kuste me op mijn
voorhoofd.
'Het was een leuke nacht,' zei ze.
Uit haar tas haalde ze een notitieblokje en schreef haar adres
voor me op. Ik was er niet van overtuigd dat ik daar behoefte aan
had, maar schreef toch uit beleefdheid mijn naam, adres en telefoonnummer in haar lerarenagenda. Om kwart voor twaalf ging ze
de deur uit met lauwe kussen en een gemompelde afscheidsgroet.
Toen ik haar onder mijn raam door zag lopen, zag ik ineens weer
hoe mooi ze was met de zon op haar rode haar en het glimmende
skai van haar zwarte jas. 'Mein Gott, wie schön und gut sie ist.' Ik
kreeg het raam niet open, anders had ik haar teruggeroepen en
aangeboden om een eind met haar op te lopen, al was het alleen
om de indruk van norsheid die ik gemaakt had uit te wissen.
Ik keek haar na tot ze uit het gezicht was verdwenen en ging
daarna terug naar bed. Toen ik wakker werd voelde ik me minder
dof, maar dat zeurende schuldgevoel omdat ik haar misschien in
haar lief- en goedheid had gekwetst was er alleen maar sterker op
geworden. Uit een stuk tekenpapier sneed ik een kaar~e waarop ik
dansende meisjes met paraplu's tekende en schreef:

Liifmeive,
Onder ons gezegd en gezwegen, ik ben meteen weer naar bed gegaan toen je
weg was. Ik was liever met je meegaan. Je liep zo eenzaam de straat uit, maar
ik was te katterig voor initiatieven rif wandelingen.
Liifs·
Ik deed het nog dezelfde middag op de post. Als ik dat niet had
gedaan, zou ik haar waarschijnlijk nooit hebben teruggezien. Dat
kaar~e vond ik na haar dood terug in een aan mij gewijde map,
die versierd was met har~es.

8

Het keppel~e van Emmeloord
Klaus Siegel

Wie asqj kenn fjch lustig sain,
As varschtert sennen maine Wegn?
As ijch dermon mijch ohn ijhr schrIjn Ponem,
Wie asoj kenn ijch lebn?
fjch ess un trink un schlqf bai Nacht,
Nor main Har:::, ist mir vartracht. I
Wie dat laatste zetje in de rug ontbeert om zich van kant te maken,
hij bezoeke, indien mogelijk bij druilerig weer, de Koninginnemarkt te Emmeloord. Voor het oog ontrollen zich taferelen, waarbij vergeleken Goya's Los desastres de la guerra of een AVRO-documentaire over een gecombineerde open hart- pancreasoperatie,
becommentarieerd door Ria Bremer, in het niet zinken. De Lange
Nering, de ongeveer drie kilometer lange winkellintworm van Emmeloord is zelfs op een zonnige lentedag een tot diepe mistroostigheid leidende ellende-allee.
De verkoopknaller van dit jaar waren handbeschilderde dakpannen: wuivende beertjes en aapjes wisselden als design heide- en
weidelandschappen af. Ook uiteenlopende boeketten van nauwelijks herkenbare bloemen bleken een geliefd onderwerp. Om de
twintig meter zat wel iemand met dit product van huisvlijt op de
grond. Alle dakpannen hadden een topic gemeen: in grote onbeholpen krulletters was soms leesbaar, soms minder duidelijk het
woord Welkom! te onderscheiden. Eén kraam was al vrijwel los,
maar die vormde dan ook het middelpunt van een kring rolstoelpatiënten die trots naar hun eigen voortbrengselen keken. Ook de
stichting Het Btjaarde Paard, die zich ten doel stelt 'het manegepaard
dat zijn leven lang heeft geploeterd een onbezorgde oude dag te
bezorgen', was met een uitstalling aanwezig. De leden boden niet
alleen alle mogelijke onderdelen van automotoren te koop aan,
maar ook bromfietszadels en zelfs kon je een rustiek beschilderde
melkbus winnen door in een met zaagsel gevulde emmer naar een
lootje te grabbelen. En dan vergeet ik nog bijna de overvloed aan
reeds in de herfst met vooruitziende blik gebonden droogboeketten.
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Voor gokpaleis Fair Play weerklinkt muziek: een als Elvis Presley
geklede jongeling zingt, zichzelf op een Yamaha keyboard begeleidend te midden van vier forse luidsprekers Bye-bye Love, Bye-bye
Happiness gevolgd door Wake up, Little Susie. Voor hengelsportcentrum De Natuurvriend staat een Turkse neringdoende wiens schattige
dochter~e verlegen de voorbijgangers baklava aanbiedt. Dat lusten
de Emmeloorders wel.
Langzamerhand murw geworden slenterde ik verder door de consumptiehel toen onverwacht mijn aandacht werd getrokken door
een kleine uitstalling op een blauw kleed. Eigenlijk was het minder
de negotie die mijn belangstelling opwekte dan wel de verkoopster.
Onder een cascade van gloeiend koperrood haar hurkte een jonge
vrouw op de grond. Ik kon haar gezicht niet zien, maar toen ik me
vooroverboog om een blik op haar koopwaar te slaan keek ze naar
me op. Een paar groene toverogen bestudeerden me. Ze lichtten
op toen ze me zagen; ik zou bijna zeggen dat de vrouw me herkende. Ik was er zeker van dat ik haar nooit eerder had gezien en even
zeker was ik dat ik moest maken dat ik wegkwam, want er was iets
in die smaragden blik dat me, al was het maar voor een moment,
de grote blauwe sterren van Miriam deed vergeten, die me twaalf
dochteren schonk. En ik houd niet van verwarring.
Ik maakte me uit de voeten. Maar al gauw weigerden die voeten
dienst, het leek wel of mijn zolen aan de grond vastkleefden. Vervolgens maakten ze rechtsomkeert.
Ik kwam opnieuw voor de koperrode cascade terecht, de onbekende richtte andermaal haar esmerauden blik op mij en haar lokken gleden opzij. Deze keer lagen er lachrimpel~es om haar ogen.
'Dus toch, ik voelde het wel?' zei een zilveren stem. Ik duizelde
door de klank. Toen ik bij mijn positieven kwam merkte ik dat
mijn blik op de snuisterijen gericht was. Je hoefde geen kenner te
zijn om te constateren dat deze uitstalling afweek van de rest van
het Emmeloordse aanbod. Veel lag er niet; alles paste waarschijnlijk in de weekendtas die achter de curiositeiten lag. Ik zag bijvoorbeeld een knijpkat, een vloeischommel en een doosje met twaalf
Faber anilinepotloden. Het pièce de résistance echter werd gevormd door een elektrisch theelich~e met rode micarui~es, aan het
snoer hing zo'n oude half bakelieten, half porseleinen stekker. Mijn
aandacht werd getrokken door een boekje met Hebreeuwse letters.
Ik pakte het op. Het was geschreven door Abraham Sutzkever en
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bevatte poëzie ontstaan in het getto van Wilna. Ik had nog nooit
van de dichter gehoord. Later heb ik een gedicht voor mezelf vertaald. Het luidde als volgt

Executie 1942

Ik graaf een gat zoals ze me bevalen
en uit de aarde tracht ik troost te halen.
Daar tref ik met mijn spa een wormpje klein,
mijn hart slaat een slag over van de pijn.
Mijn schop verdeelt het, maar wat wonder, zie!
Doorkliefd worden 't er twee en dan zelfs drie.

Ik steek weer toe: van drie worden 't er vier.
Schiep ik soms al dit nieuwe leven hier?
Nu straalt de zon weer in mijn dof gemoed.
zij sterkt mij en een nieuw geloof doet me goed.
Zo'n nietig wurmpje overleeft de houw.
Ben ik soms minder? Nee, 't geldt ook voor jou!
De vrouw was naast me komen staan, ze geurde licht naar kaneel.
Ik wilde dat ik de moed had hard weg te lopen. Ze had met me
meegelezen. 'Toepasselijk zo vlak voor de vierde mei!' zei ik in een
poging door cynisme afstand te scheppen.
'Verheven eenvoud!'
'Simplistische vereenvoudiging!'
Ze deed of ze niet doorhad dat ik met mijn kinderachtige sneer
probeerde me aan haar betovering te ontworstelen. 'Zegt de naam
van de schrijver u iets?' Ik haalde onverschillig mijn schouders op.
'Sutzkever was al voor de oorlog een belangrijke Jiddische dichter.
In het getto ging hij in het verzet. Zijn gedichten hebben iets heel
bijzonders. Marc Chagall beschouwde hem als een vriend, zelfs als
een broer. U moet toch toegeven dat de zuiverheid van het gedicht
erg veel weg heeft van Chagalls kunst?'
'Zo had ik het nog niet gelezen,' zei ik, verzoenender dan ik van
plan was. Kreeg ze me dan toch te pakken?
II

'Sorry, ik heb me nog niet voorgesteld, ik heet Binah Lipin. '
'Binah, net als de hemelse moeder in de Sohar. Binah, de tegenhangster van de gnostische oermoeder Sophia, bedacht door de
afgunstige heren kabbalisten?' zei ik, in een poging mijn verwarring achter verheven taalgebruik te verbergen.
'Wat dacht u hiervan?' De raadselachtige Binah pakte een keppel~e van de grond en gaf het mij in handen. Het was inderdaad
bijzonder mooi. Zwart fluweel overdekt met verftind gouden en zilveren borduursel waartussen rode blauwe en doorzichtige stukjes
geslepen glas flonkerden. Ze schitterden ondanks het donkere weer
zo vrolijk dat ik me afvroeg of het misschien echte stenen waren.
'Lijkt het u wat?'
'Ik heb al keppel~es voor alle gelegenheden, blauwe satijnen,
zwarte van fluweel, blauw-witte van kunststof... Wat vraagt u ervoor?'
'Voor degene die het past, is het gratis.'
'Dat meen je niet, meid!' zei een grof gebouwde kerel naast me
en zette het kapje op zijn hoofd. Dat wil zeggen, hij wilde het op
zijn grote kop wurmen. Maar hoe hij ook trok, het lukte hem niet.
Het leek wel of de vrome hoofdbedekking plotseling met glas was
gevuld, of dat een sterk elektromagnetisch veld het onmogelijk
maakte. De man vertrok zijn gezicht in een grimas en wierp het
ding ver van zich af. Het belandde echter met een elegante boog
opnieuw in mijn handen. Ik draaide het besluiteloos rond. De man
maakte dat hij wegkwam terwijl hij angstige blikken achter zich
WIerp.
'Probeer maar!' raadde de onbekende. 'Wie weet?'
Ik had het natuurlijk nooit moeten doen, maar ik zette het ding
op mijn hoofd. Het paste of het voor mij was geschapen.
Pardoes scheurde het wolkendek open en een brede garve zonnestralen verspreidde een gouden schijnsel over een deel van de
Lange Nering. De gezichten van de verkopenden klaarden op bij
het horen van een hymne die uit de hemelen weerklonk en ik werd
doorzinderd van een intens geluksgevoel. Tenminste iets van dien
aard mag je toch op z'n minst verwachten van een wonderbaarlijk
schedelkapje. Maar niets van dit alles. Het enige dat er gebeurde
was dat ik een licht gezoem in een van mijn oren meende te
bespeuren, alsof er een vliegje in verdwaald was.
Ik wilde het ding teleurgesteld afzetten, maar het lukte niet. Het
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leek wel vastgeplakt. Binah ging voor me staan en ik voelde hoe
twee stevige borsten tegen mijn bovenlijf werden gedrukt terwijl ze
het keppel* met een schroefbeweging van mijn hoofd verwijderde. '0 Miriam, jij die me twaalf dochteren hebt geschonken, waar
ben ik aan begonnen,' jammerde iets in mij.
'Zo, dat is gelukt,' zei Binah. 'Ik geloof dat u het ook zelf kunt
afzetten als u maar uw linkerhand gebruikt. Probeer het maar!'
'Ik dankje zeer! Overigens, mijn naam is Jonathan Suikerman.'
'Dag Jonathan, aangenaam. Ik denk dat ik maar eens ga inpakken.'
Och nee toch, ging het door me heen. Maar toen zei ze tot mijn
opluchting:
'Wat dacht je ervan om samen een kopje koffie te drinken in De
Ploegschaar?
'Hmm,' reageerde ik voor de vorm dwarsdrijverig, 'wil je echt
niets voor dat keppel~e?' Ze schudde haar koperrode krullen dat
de vonken er vanaf vlogen. 'Stom, maar ik geef me gewonnen, tenminste als ik mag betalen.' Ze knikte.
Met een paar grepen stopte ze haar spullen in de weekendtas,
rolde het kleed op en stopte het tussen de hengsels. We moesten zo
ongeveer de hele Lange Nering af om De Ploegschaar te bereiken. Ik
keek of de mensen naar ons gluurden, maar iedereen zat als Job in
zijn eigen ellende verdiept op het natte plaveisel.
'Ik vind je eigenlijk meer het type voor een mand,' merkte ik op
om de stilte te doorbreken.
'Help me liever dragen, dat ding is zwaar.' Ik pakte een hengsel
en hoopte dat ik geen kennissen zou tegenkomen.
'Ik vind jou anders ook geen type om op Koninginnedag in
Emmeloord de rommelmarkt te bezoeken.'
'Hm ... Miriam - dat is mijn vrouw - en ik huren permanent een
schuur op het erf van een boer in Brandeburen in Gaasterland.
Sinds hij de loods van ramen heeft voorzien noemt hij hem recreatiebungalow. Het ding is primitief, maar ruim. Je hoeft er geen
praa~e te maken met je buren zoals in Holiday Parcs of zo. We
wonen in Amsterdam en vonden dat onze kinderen - Miriam heeft
me twaalf dochteren geschonken - recht hadden op buitenlucht.
'Een fatsoenlijke vrouw doet, volgens rabbi Eliahu, wat haar
man begeert,' zei Binah dubbelzinnig.
'Vandaag ben ik er tussenuit geknepen. De koeien van de agrariër moeten geregeld kalven en dan moet ik helpen. Gisteren was
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het weer zo ver, de boer bonsde op de schuurdeur en deelde mee
dat hij de volgende dag weer een beroep op me wilde doen. De
J uliana XVI...'
'Dan snap ik nog niet waarom je niet naar Lemmer ging, dat
ligt toch dichterbij!'
'Lemmer, je weet niet wat je zegt! In Lemmer is de bezetting
nooit opgeheven. Integendeel, er logeren nu twee Duitsers op één
Lemmenaar. Op Koninginnedag zetten ze het, vlaggetjes zwaaiend en met oranje petjes op, al tegen tweeën op een schreeuwen.
"Ein Oranienbitter, Herr Ober!' Weerzinwekkend. Trouwens, ik vind
Emmeloord eigenlijk ook niets voor jou, hoe kom jij hier zo terecht?'
'Dat is in een, twee, drie zinnen verteld. Mij werd opgedragen
daar te gaan zitten tot er een man voorbijkwam, die niets in
Emmeloord had te zoeken en dan zou dat keppeltje hem precies
passen ... '
Je maakt grapjes!'
'De waarheid is vervelend, daarom zijn er maar weinig mensen
die haar kunnen verdragen. Niemand gelooft een waarheid die
niet met een leugen begint.'
Binah was niet alleen mooi, maar gaf ook blijk van een voor
haar jeugd verbazingwekkende wijsheid. Miriam help me! Ondertussen waren we bij De Ploegschaar aangekomen, we vonden een
plaatsje en dronken koffie.
Ik zei: 'Nu is het jouw beurt mij te vertellen hoe je aan dat keppeltje komt.'
'Dat keppeltje was van mijn grootvader Werner Lipin. Hij gaf
het me kort voor hij stierf, met de opdracht om het te zijner tijd "mijn oog zou hem niet zien, mijn oor hem niet horen, maar mijn
hart zou hem herkennen" aan iemand cadeau te doen. Die iemand
ben jij dus. Ik heb er wat markten mee afgesjouwd.' Ze zuchtte
diep.
'Wat was die grootvader, een rabbijn?'
'Het tegendeel! Hij was een acteur, naar men zegt tot 1941 de
grootste Nathan van hetjiddische Theater in Duitsland.'
'Het Jiddische Theater in Duitsland. Dat meen je niet!'
'Klinkt onwaarschijnlijk, maar in Nazi-Duitsland gebeurden de
meest onwaarschijnlijke dingen. Hij heeft het kapje speciaal voor
de rol van Nathan der Weise laten maken en er familiejuwelen in
laten verwerken. Moest hij plotseling vluchten, dan had hij iets
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kostbaars bij de hand, dat zich in contanten liet omzetten. Hij gokte juist dat zijn omgeving zou denken dat het toneeljuwelen waren.
Hij beweerde bij hoog en bij laag dat het keppeltje voor hem als
mezoezàh had gewerkt. Grootvader Werner Lipin was bijgelovig en
had het liefst de hele deurpost met de mezoezàh en al als een geweer
over zijn schouder geslingerd en door de oorlog meegedragen. Hij
was ervan overtuigd dat het keppeltje hem door de nazitijd heen
had geholpen.'
'Stop eens even, die steentjes zijn echt?'
'Het zijn robijnen, blauwe saffieren en briljantjes.'
'Maar dat kunje toch niet zomaar weggeven!'
'Ik geef het kapje niet weg, ik geef het door. Ik kan het helemaal
niet weggeven, want ik heb het nooit bezeten. Ken je trouwens die
geestige pirk'!J owes 2 uit de Mie~jna die speciaal op deze situatie
slaat?' Ik had geen idee welke zegswijze ze bedoelde en schudde
van nee.
'''Een mens kan vier eigenschappen bezitten. '\Tie zegt: het mijne is van mij en het jouwe is van jou - die heeft een middelmatig
karakter. Wie zegt: het mijne is van jou en het jouwe van mij - die
is een doorsnee mens. vVie zegt: het mijne is van jou en het jouwe
is van jou - die is een heilige. Wie echter zegt: het jouwe is van mij
en het mijne is van mij - die is een booswicht." ,
We lachten om de oude wijsheid en ik zei: 'Dan ben jij dus een
heilige, maar zo zie je er niet uit ... ' Ik bloosde ondanks mijn jaren,
en zij sloeg haar ogen neer en roerde in het kopje, waarvan ze
maar één slok had genomen. 'Mag ik je een glas wijn aanbieden?'
kreeg ik er met moeite uit. Het besef dat we nu spoedig uiteen zouden gaan deed pijn.
'Liever maar niet, maar ik vind het aardig van je aangeboden,
Jonathan.'
Ze mocht niet opstappen en in een poging haar vertrek tegen te
houden zei ik op vragende toon: 'Dat Jiddische Theater waaraan
je opa was verbonden, ik vraag me nog steeds aL Tot I94I?'
Voor ze verder kon tegenstribbelen wenkte ik de ober en bestelde wijn. Hij bleek beter drinkbaar dan de koffie. Ze begon te vertellen.
'Mijn grootvader zat bij de toneelsectie van de ]üdische Kulturbund
Baden-Württemberg. Toen in de Kristallnacht van 9 op IO november
1938 de synagogen in brand werden gestoken vonden de nazi's het,
gek genoeg, niet goed dat de joodse theaters ophielden met hun
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opvoeringen. 1he show must go on. Het diende natuurlijk om zand in
de ogen van de buitenwereld te strooien.'
'Nooit geweten, stapelgek!'
'Er was nog iets aan de hand. De hoge partijbazen vochten
intern om de macht. De partij had een Sonderbeaziftragter Reichskulturverwaltung - wat een titel! - aangesteld. Die kerel moest de cultureel
actieve joden in het Duitse Rijksgebied in de gaten houden en ze
in de gewenste richting duwen. De man heette Hans Hinkel en hij
was wat blij met dit baan~e, want al was hij lid no. 287, hij was al
jaren buiten spel gezet doordat hij in de machtsworsteling tussen
Goebbels en Rosenberg op het verkeerde paard had gewed. Een
paar jaar voor de Kristallnacht was hij door Goebbels weer in genade aangenomen en je begrijpt hoe hij zijn best deed om zijn organisatie, de Reichsverband der ]üdischen Kulturbünde in Deutschland, op de
been te houden. Dat betekende dat hij niet de loopgraaf in moest
en met allerlei interessante figuren mocht omgaan die voor 1933
tot de elite hadden behoord. Grootvader Werner kon de naam van
dat orgaan op een manier uitspreken die je deed vrezen dat hij
ieder ogenblik kon gaan braken.'
'Tja, een acteur! Hoe kon dat allemaal?'
'Onbegrijpelijk, hè?' Opa speelde stug door en het joodse publiek deed of er niets aan de hand was. Dat wil zeggen, je moest
van tevoren tegen overlegging van een niet-ariërverklaring je
kaar~es en het programmaboekje komen ophalen. In het programma stond te lezen: "We verzoeken de leden van de Joodse Cultuurbond niet opzichtig met de auto voor te komen rijden en ook in
optreden, kleding en houding er rekening mee te houden dat we
deel uitmaken van een in nood verkerende gemeenschap." Zoals
gezegd, mijn grootvader speelde door tot '40 of '4I, eerst bleven er
enige stoelen leeg, toen hele rijen en tenslotte zaten er nog maar
een paar moedige mensen in de zaal.'
Ik zag door de ramen rijen doorweekte mensen voorbijkomen,
de meeste zuchtend onder vuilniszakken met koopwaar. Ze hapten
in kroketten, de eerste teleurstelling was uit hun gezicht verdwenen
om plaats te maken voor een 'volgend jaar is er weer een Koninginnemarkt' .
Je grootvader speelde de hoofdrol in Nathan der Weise?' Ik was
bang dat Binah was uitgepraat.
'Hij heeft me op een keer vergeelde knipsels uit de ]üdische
Rundschau en andere kranten laten zien, die hem grote lof toezwaai16

den. Grootvader speelde Nathan op een unieke manier. Maar vanwege Lessings ideaal van tolerantie zagen de bruine autoriteiten
erop toe dat het nauwelijks werd opgevoerd in 'hun' theaters.'
'Ik ken het stuk. En ik ben ook blij dat het niet werd opgevoerd.'
Binah keek me verschrikt aan.
'De Duitse joden moeten anderhalve eeuw lang hun hoop hebben geput uit een idée-fixe. Misschien is het een van de redenen
dat ze nooit in verzet zijn gekomen. Niet dat Lessing er iets aan
kon doen, maar elke gedachte van verdraagzaamheid is het Duitse
volk vreemd. Deutschland, Deutschland über alles, weet je wel?'
'Grootvader Werner Lipin was ook een Duitser. .. Maar waarschijnlijk heb je gelijk. Die wijze en sympathieke jood te spelen kun
je ook uitleggen als assimilatie.' Haar rake uitleg maakte me aan
het schrikken: ze was niet alleen beeldschoon.
'Wat bedoel je?'
'Mijn opa wilde IOO% Duitser zijn, IOO% jood en probeerde het
onmogelijke te verdedigen. Gelukkig raakte hij niet helemaal zijn
verstand kwijt. In zijn visie paste niet de gebruikelijke finale, waarin de christelijke tempelridder, de jood Nathan en sultan Saladin,
de muzelman, elkaar in de armen vallen en het stuk zelfs een happy end heeft met een op handen zijnde bruiloft. De spelers verdwijnen opgewekt en feestelijk van de planken. Grootvader speelde
Nathan zo dat hij eenzaam en somber op het lege, donker wordende toneel achterbleef. Hij liet hem moedeloos naar zijn gebedslessenaar sloffen en zijn handen ten hemel heffen. Of dat uit berusting was of in diep godsvertrouwen liet hij over aan de interpretatie
van zijn publiek.'
'Hij was liberaal?'
'Ik denk dat hij eigenlijk niets was. Vreemd hè, dat Addenom
uitgerekend mijn opa, al dan niet onder bescherming van dat keppel~e, de oorlog liet overleven. De oorlog die hij als een straf van
de Ene zag.'
'''Als er ergens ter aarde slagen vallen, wordt het volk Israël
zonder mankeren getroffen," heet het in de Midrasj, maar wat je
grootvader betreft: je kent vast wel die troostende uitspraak van het
sanhedrin? "Het volk Israël blijft het volk Israël ook al heeft het
gezondigd." ,
'Dat vind ik aardig van je, Jonathan.' Ik kon dankbaarheid in
haar ogen lezen en kreeg het benauwd.
Om me een houding te geven nam ik mijn toevlucht tot de Tal17

mud. "Werp geen steen in de bron waaruit je je dorst hebt gelest.'"
'Zo ken ik er nog een paar, maar deze is beter!' Ze liep om de
tafel heen en gaf me een zoen. Toen ze weer zat zei ze: '''Vel de
boom niet die jou schaduw schenkt.'"
Je hebt me zoëven geveld. Maar nu serieus. Ik vind Nathan een
rotstuk.'
'Hoe dat zo?'
Ik gaf mijn visie op het stuk: 'Het idee van tolerantie, zelfs van
filosemitisme dat Lessing predikt is gebaseerd op list en bedrog.
Dat verhaal van die drie ringen is afschuwelijk: een machtig burger
ligt op zijn sterfbed. Om hem zijn drie zonen. Hij heeft ooit één
ring geërfd met een opaal die de geheime kracht bezit de drager
geliefd bij God en de medemens te maken. Bovendien wordt hij
het hoofd van de machtige familie. Hij durft geen van drieën teleur te stellen en daarom heeft hij er twee nep-ringen bij laten
maken. In zijn lafheid tegenover zijn zonen heeft hij ze zo laten
maken dat zelfs hijzelf niet weet wat de echte is. Dan sterft hij en
alle drie de zonen blijken even geliefd bij God en de medemens.
Ze talen er niet eens naar het hoofd van de familie te worden.
Zwendel of niet? Ergo je mag niet tegen het jodendom zijn, niet
tegen de islam en niet tegen het christelijke geloof. Die drie zonen
moeten toch zo schijnheilig als wat zijn geweest! Maar ach, het zal
in die tijd inderdaad wel heel anders gespeeld zijn. En in het
Jiddisch, dat betekent zo al relativeren. Ik heb er maar een enkele
opvoering van gezien. Toen we, dat wil zeggen, Miriam, de twee
oudste dochters en ik, na de voorstelling thuiskwamen barstte de
hel los. Anders dan de sultan voelden wij ons bedonderd.' Het ontging me niet dat ik Binah met mijn verhaal irriteerde.
'Kom, ik moest maar eens opstappen,' zei ze.
'Wat jammer nou,' zuchtte ik. De inkleding van mijn bedroefdheid klonk niet erg overtuigend. Ik bracht Binah naar haar auto. Ik
voelde me belachelijk toen ik, het ene hengsel van haar tas vasthoudend, naast haar liep. Ze haalde een sleutelring voor de dag en
klikte op een of ander dinge~e. Even lichtten de schijnwerpers van
een kobaltblauwe auto op. Ze stapte in en gooide de tas op de achterbank. Het raam in het linker voorportier schoof geluidloos open.
Ik hoorde terwijl de auto zich in beweging zette haar 'Nou ajuus
dan, Jonathan!' zeggen. Ze zwaaide heel even met haar arm, maar
keek niet meer om. Ik zag nog net hoe haar koperrode krullen in
de luchtstroom golfden en kuierde mistroostig naar mijn eigen
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auto. Nadat ik achter het stuur was gekropen dacht ik te voelen dat
het keppel~e in mijn zak even bewoog, het was niet meer dan een
korte ruk, maar toen ik me die avond uitkleedde ontdekte ik een
rode vlek tussen lies en rechterbovenbeen. Je kon het uitleggen als
een allergische reactie.
We bleven nog even in Brandeburen tot de gemeentelijke reinigingsdienst in Amsterdam de ergste sporen van het vijf-mei-vreugdebedrijf zou hebben opgeruimd.
Onze straat leek er deze keer redelijk te zijn afgekomen. Ik
opende de voordeur. Geen drollen of voetzoekers op de mat. Dat
viel mee. Voordat we de koffers de trap op sjouwden, bekeek ik de
post. Meestal lagen er rekeningen of de bekende blauwe of groene
enveloppen. Ook dat viel mee. Ik scheurde de giro-omslagen open.
'Loop toch eens door, Jonathan,' zei Miriam, 'ik sta al de hele tijd
met de koelbox in mijn hand.' Ook de derde giro liet geen negatief
saldo zien. Integendeel. Onder 'Nieuw saldo in euro's' las ik
4.538.092,10. Je went nooit aan die nieuwe geldsoort. Ik keek verder. Onder bijgeboekt bedrag stond 10.000.318,6]. 'Ha, we zijn
rijk, Miriam,' lachte ik, 'die rotcomputers, nu kan ik weer gaan
bellen!' Ik tikte het nummer van de klantenservice van de Postbank
in, en nog een en nog een. Eindelijk niet die ingeblikte, maar een
menselijke stem.
'Wat mag de Postbank voor u doen?'
'\;Vat mag ik voor de Postbank doen? Het is weer eens zover: er
is een astronomisch bedrag op mijn rekening bijgeboekt. Ik vind
dat vervelend. Het is niet voor de eerste keer.' De stem vroeg me
op strenge toon mijn gironummer op te biechten. Ik bekende.
Toen vroeg ze me mijn geboortedatum; ook daar kwam ik voor
uit. Waarvoor was dat nu weer nodig? Het bleef een tijd stil en
toen vernam ik een andere stem. Van een man deze keer.
'Meneer Suikerman, heeft u al onder naam/omschrijving gekeken. Op regel 6 van bladnummer 3 van volgnummer 12 vindt u de
oplossing.' Ik deed zoals me was opgedragen en las: 'St Expl Ned
Staatsloterij Trekking 30 april Bij IO.ooo.ooo.oo.'
'Een vergissing zeker!'
'Geen vergissing. We doublechecken alle bedragen boven de
miljoen. U heeft de extra prijs van de Koninginnedagloterij gewonnen. Onze felicitaties, meneer Suikerman. We raden u contact
op te nemen met onze afdeling effecten, telefoon 4003003.'
'Ik ga nu eerst maar de loterij opbellen, of het allemaal klopt.
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Wat een ellende! Zegt de Prediker niet: "Rijkdom brengt meestentijds niets dan ellende voor de bezitter mee"?'
'Ik zou het niet weten. En wat de staatsloterij betreft, die heeft
ons een speciaal nummer van hun telefonische hulpdienst voor
winnaars gegeven. Noteert u even: 0900-3004002.' Ik gehoorzaamde en schreeuwde mijn nood uit naar Miriam, maar die hoorde me
niet of wilde me niet horen omdat ze nog met de was bezig was. Ik
belde naar Den Haag.
Wat een ellende. Wie eens van geld houdt, kan er nooit genoeg
van krijgen, zegt de Prediker ook. En het is mijn eigen schuld. Ik
ben er nog steeds van overtuigd dat het De Ene niet welgevallig is
als de mens fortuin probeert te verwerven door zich aan een kansspel over te geven.
Het geval wil echter dat Miriam een zuster heeft wier man met
vooruitziende blik al voor de oorlog een veilig heenkomen in
Brazilië zocht. Jaren geleden begon ze te zeuren dat ze Simcha zo
graag nog eens wilde terugzien. 'Hoe kan ik dat betalen, Miriam,
al die meiden zitten nog op school of ze studeren!' Ik moest dan
maar zo'n automatisch lot op de staatsloterij nemen. 'Vijfentwintig
gulden per maand, dat kunnen we best opbrengen, ik ga wel een
keer minder naar de kapper.'
Toch had ik moeite me erbij neer te leggen. Ik keek de 6I3
geboden na die Mozes uit de hand van]ahweh ontving, de Ir van
Koning David, de 6 vanJesjajah, de 3 van Mischa en het ene van
Habakuk. Niets! Ik stelde mijn hoop voor de eerste keer tevergeefs
op RAMBAM, de door mij hoogvereerde rabbi Mosche Ben Maimon, die het aantal geboden weer tot I3 verhoogde. Niets! Ik stribbelde nog steeds tegen. 'En we doen toch ook mee aan de
Amandelloterij van het Joods Nationaal Fonds.' Dat was waar.
Maar dat stond ook onder de leiding en de zegen van rabbijnen.
We hadden al eens een briefopener gewonnen in de vorm van een
sjofàr met de tekst: 'Blaast op de bazuin op nieuwe-maans-dag'. Ik
zocht verder in de schrift en eindelijk vond ik iets. 'Miriam, lees
eens wat er in Jozua staat: "Gij zult niet één lot hebben".' je bent
onmogelijk,]onathan, je rukt de passage uit z'n verband: wat staat
er verder?' Dat had ik ook wel gelezen, maar door de nobelheid
van mijn intenties was mijn misleiding het proberen waard. Er
stond inderdaad méér: "Gij zult niet één lot hebben, maar het
bergland zal u ook toebehoren."
jonathan, ik wil mijn zuster nog een keer zien voor ik sten.'
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Wat begin je daar nu tegen? We doen nu maandelijks mee, maar
verliezen er natuurlijk dik op. Tot 30 april dan. Zeggen ze niet dat
rijkdom een hart vlugger hard maakt dan kokend water een ei?
Hoe moet dit aflopen? Ik ben een tevreden mens, en zoals gezegd,
ik houd niet van verwarring in mijn hart. Is er grotere rijkdom
denkbaar dan deze door een Miele schoongezogen woning, een
vrouw met sierlijke kleine voeten en een groot hart, onze twaalf
dochteren en een baan, die je niet vermoeit?
Het gesprek met de Staatsloterij in den Haag. Aardige meevoelende mevrouw die vertelt dat ze de ervaring heeft dat je dit soort
ingewikkelde zaken beter niet via de telefoon kunt afhandelen. Of
ze langs mag komen? Liefst morgen.
'Als het niet te lastig voor u is, graag na kantoortijd, ik heb vandaag al een extra dag vrijaf moeten nemen.' Ze had flexibele werktijden, stelde ze me gerust.
Nu was het zaak Miriam op de hoogte te brengen. Hoe voorzichtig ik het ook deed, ik kon haar niet bijbrengen wat ons voor
een ramp boven het hoofd hing. Ze raakte buiten zinnen.
'Ben je dan helemaal vergeten watJoseph Klatser en zijn gezin
overkwam toen hij rayon-chef werd bij de HEMA?'
'Wat klets je nu weer?'
'Eerst moest er een nieuwe bank komen, maar die paste niet in
de woonkamer. Ze kochten een huis in Almere. De bank paste er
in. Maar nu moest de tuin worden aangelegd, een snellere auto
gekocht en zo ging het maar door. De Klatser~es komen om in de
schulden!' Het lukte me niet haar te overtuigen. 'Dat geld komt
niet zomaar uit de lucht vallen. Er is magie in het spel.' Toen
biechtte ik haar, me hoedend iets over de bekoorlijkheden van
Binah te verraden, de geschiedenis van het keppel~e op.
De sinistere achtergrond van onze rijkdom maakte haar niet
angstig. 'Zeg Jonathan, als een keppel~e ons al dat geld in de
schoot heeft geworpen, dan zit Beëlzebub er niet achter, we hebben dan te maken met godzalige joodse hocus-pocus. Mag ik het
eens zien?' Ik haalde het voor de dag en ze bekeek het van alle
kanten, kreten van verrukking slakend. Het sterkte haar in haar
overtuiging dat we met witte magie te maken hadden. Maar het is
een goede vrouwen ze begreep dat rijkdom me ongelukkig zou
maken. 'Laten we een half miljoen houden, dan kan ik Simcha
opzoeken en houden we een appel~e voor de dorst over.'
Ik begreep dat er niets anders opzat dan dat ik me erbij neerlegde.
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De volgende avond kwam mevrouw Diederiks van de Staatsloterij. Ik legde haar uit dat we alleen maar een half miljoen wilden
hebben.
'Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, mevrouw Suikerman, en bent u het met uw man eens?' Miriam knikte bij de
reactie op de tweede vraag iets minder enthousiast. 'Ik moet u
helaas mededelen dat de eigendom van het bedrag al op u is overgegaan. Teruggave is juridisch niet mogelijk, dat heeft te maken
met schenkingsrecht en andere ingewikkelde wetten inzake bezitsoverdrach t. '
De volgende dag zat er een meneer van Wesselius, of Fortis of De
Generale. We konden er niet uit wijs worden. Hij klapte zo'n draagbare computer open en begon te tikken.
'Volgend jaar verdwijnen uw zorgen als sneeuw voor de zon.
dan krijgen we de nieuwe belastingwet van Vermeend. Dat betekent dat er ieder jaar 4% belasting van het bedrag wordt geheven
en dan slinkt het vanzelf.'
'Niet ideaal, maar dan ben ik er in vijfentwintig jaar tenminste
vanaf; ik ben dan drieëntachtig.'
'Ho, ho, zo vlug gaat dat niet, samengesteld interest werkt ook
omgekeerd. Het duurt dan toch, even kijken' - hij was weer op z'n
toetsenbord bezig - 'zesendertig jaar.'
'Dan zou ik vierennegentig zijn. Dat haal ik nooit.'
'Ik zie nog meer problemen, vrees ik. Op wat voor soort rekening wilde u die 9 1 /2 miljoen eigenlijk storten?'
'Gewoon.'
'Een interestvrije? Dan gaat Vermeend niet heffen. Burgers met
religieuze of ethische bezwaren tegen rente krijgen een compensatie respectievelijk vrijstelling gelijk aan de 4% heffing op kapitaal.'
Hij beloofde nog eens terug te komen.
Miriam bezocht haar zuster, het appeltie voor de dorst hoefde niet
te worden aangesproken. Op zekere dag trof ik Miriam stralend
aan toen ik van mijn werk kwam. Het huis was gevuld met de
heerlijkste geuren en er stond wijn op tafel. We aten en dronken en
ik wist natuurlijk waarmee ze zo meteen voor de dag zou komen.
Jonathan, je wordt voor de achtendertigste keer opa.' Maar het
pakte anders uit.
Jonathan, ik heb de oplossing gevonden.'
'De oplossing waarvoor?'
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'N ou, voor al dat rotgeld. '
'Vertel op.'
je zei toch dat er echte stenen op het keppel~e zaten.'
'Klopt. Er zitten briljanten, saffieren en robijnen op.'
'Wat dacht je ervan als we elf precies dezelfde keppel~es laten
maken, compleet met de stenen en zo. Net zo als in dat stuk van
de drie ringen dat we toen hebben gezien.'
God-vergeef-me, wat moet ik van dat mensje houden dat ik niet
meteen de deur uit ben gelopen.

Noten
I Bekend Jiddisch liedje met de volgende tekst: 'Hoe zou ik vrolijk kunnen zy'n, als ik my'n weg
versperd zie? / Denk ik aan haar liiflijk gezicht, hoe kan ik dan nog leven? / Ik eet en drink en
slaap 's nachts weliswaar, my'n hart echter is helemaal van slag.'
2 spreuken van de vaderen.
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Atlantis
L.H. Wiener
Als zij na het laatste afscheid in de jachthaven van Muiderzand
voor de laatste maal van boord is gegaan, voel ik onder het teruglopen naar mijn schip, hoe stroef mijn adem komt en hoe een
begin van zwaarmoedigheid bezit van mij wil nemen. Gelukkig zie
ik net bijtijds een vlinder, die mijn aandacht op heilzame wijze
weet vast te houden.
De melancholie, men wordt ermee geboren en er is geen medicijn; geen beter althans dan de zelfbeheersing en het verzet.
Koningswater helpt, maar niet teveel en niet altijd.
Vlinders helpen ook, vooral als men ze ziet.
Het betreft een krachtig en groot exemplaar van de soort die wordt
aangeduid met de benaming Atalanta: schitterende witte stippen
en rode strepen op zwartfluwelen vleugels en een bekende verschijning in mijn Zandvoortse jeugd. Hij fladdert in grillige cirkels om
mij heen en het begint me op te vallen dat hij wel merkwaardig
lang in mijn buurt blijft. Hij nadert mijn gezicht soms zo dicht dat
ik zijn lange voelsprieten en harige snuit duidelijk kan zien. Tot
vlakbij de boot blijft zijn vrolijke vlucht me begeleiden en ik begin
te hopen dat zijn gedrag nog doelgerichter is dan het al lijkt en hij
het voornemen heeft om als opstapper met mij mee te varen.
Waarom niet?
Maar als ik de motor start en het schip los gooi is hij plotseling
weg.
Jammer is zoiets.
De volgende ochtend blijkt de wind naar het Oosten te zijn
geruimd en ligt de Archimedes niet meer in de luwte van het eilandje
waar ik gisterenavond in de vallende duisternis voor anker ben
gegaan. Om halfacht word ik wakker door de bewegingen van het
schip, dat zich in het knobbelige water sjorrend en sleurend van
zijn ketenen tracht te ontdoen, terwijl de kort aangelijnde rubberboot als een ongeduldige hond met zijn neus tegen het achterschip
ligt te porren. Het is alsof beide me manen ook deze plek zo spoedig mogelijk te verlaten. Mijn schip een paard, mijn dinghy een
hond.
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Schepen moeten varen, dat is een eeuwenoud devies, waarvan ik
de geldigheid niet wil betwisten, maar schippers, hoe is het met
hen gesteld? Hoe is het met hen gesteld als zij na het ankeren een
half uur lang met hun kop in een handdoek hun zegeningen gaan
zitten tellen?
Ik steek mijn armen naar voren en konstateer tot mijn opluchting dat ik al mijn vingers nog naar believen in iedere gewenste
richting kan bewegen. Ook mijn ogen doen het weer. Alleen mijn
knieën mis ik nog en de inhoud van mijn hoofd voelt aan als smeulend veen.
Langs elektroniese weg raadpleeg ik het weerbericht, dat er niet
om liegt: een lagedrukgebied boven Frankrijk wordt in de avond
boven het Zuidelijk deel van de Noordzee verwacht en voert een
onweersstoring mee met kans op hagel en zware windstoten. Daarmee ligt mijn bestemming vast: Hoorn, een veilige bijna halfwindse
koers met een uitwijkmogelijkheid naar de haven van Edam,
mocht die onweersstoring zich plotseling ontwikkelen tot een zogeheten 'kanaalrat', een zich razendsnel formerende storm, die binnen drie uur hier kan zijn en met een windkracht tien of meer
dood en verderf kan zaaien over mijn zo geliefde en gehate ijsselmeer.
In een uitbundige zon werkt de Archimedes zich met een snelheid
van bijna vijf knopen door de woelige deining van het Markermeer, op weg naar zijn thuishaven Hoorn, in een wind die in de
boeken omschreven staat als: een frisse bries, overeenkomend met
windkracht vijf op de schaal van Beaufort. Het rif dat ik aanvankelijk nog gestoken had heb ik weer weggehaald. De fok is volledig
uitgerold. De gangboorden glinsteren in het buiswater.
Wat een vrijheid!
Wat een beteugelde kracht!
Ik zuig mijn longen vol met lucht en sluit mijn ogen.
Als ik me niet zo slecht voelde, zou ik me heel goed voelen.
Ik passeer Pampushaven aan stuurboord en het aloude forteiland
zelve aan bakboord. Laat mijn blik langs sluitingen en verstaging
dwalen om te kontroleren of alles goed staat en afdoende geborgd
is. Dan zie ik een afdruk van haar voet op het luik dat toegang verschaft tot het onderdekse besturingsmechanisme van mijn schip.
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Een luik dat grotendeels schuil gaat onder een mahoniehouten zitplank die ik overdwars op het achterschip heb laten monteren. Een
poosje staar ik naar de vage kon tour, een laatste teken dat zij ooit
aan boord was en opnieuw doemt een begin van zwaarmoedigheid
op. Als ik de voetafdruk met mijn hand wil uitwissen raak ik iets
zachts aan dat opdwarrelt en door de wind wordt weggeblazen.
Het is de vlinder, meer als verstekeling dan als opstapper, maar
wel degelijk aan boord. Ik zie hoe hij wapperend danst vlak boven
het puntige water. Door een felle vlaag wind verandert hij even in
een klein en zwart silhouet dat ik nog maar met moeite kan waarnemen, maar dat weer groeit en kleur krijgt nadat het hem gelukt
is mijn boot dichter te naderen. De afstand helemaal overbruggen
kan hij echter niet. En ineens schiet door mij heen dat zijn tuimelend gedwarrel niets anders is dan een onmachtig worstelen en zijn
pogingen mijn boot te bereiken een gevecht tot overleven. Een
gevecht dat hij in de turbulentie achter de boot zienderogen moet
opgeven.
Het is maar een vlinder, mompel ik, terwijl ik de lijn waarmee
mijn rubberboot vastzit tot het uiterste vier. Even lijkt hij daardoor
op het houten achterschot te kunnen neerstrijken, maar hij wordt
er eenvoudig vanaf geblazen en verdwijnt uit het gezicht. Zo snel
als mijn handelingen het toestaan vier ik nu beide schoten uit tot
de zeilen licht beginnen te klapperen en de boot iedere voortgang
verliest. Ook de versnelde luchtwervelingen veroorzaakt door de
spleet tussen de zeilen zijn nu opgeheven.
Meer kan ik niet doen.
En waarachtig, juist op het moment dat ik grootzeil en fok moet
aanhalen om niet helemaal dwars te vallen, zie ik hem in de verte
weer aankomen om zich even later, zij het ternauwernood, aan
een der bakstagen vast te klampen.
Voorzichtig vang ik hem in de kom van mijn handen en plaats
hem onder de buiskap, veilig uit de wind, op de deksel van het
kompas, waar hij van vermoeidheid scheef wegzakt.
Ik blijf bij hem staan en noem hem mijn naam.
Hij zegt dat hij Atlantis heet.
Ik zeg dat dat me niet verbaast, maar veel gevoel voor humor
heeft hij niet.
26

Ik vraag wat zijn bestemming is.
Hij antwoordt Hoorn.
Ik zeg dat treft dan goed.
Hij zegt dat zij daar op hem wacht.
Ik vraag is ze mooi.
Zeldzaam, zegt hij.
Misschien valt dat gevoel voor humor nog wel mee.
Ik stel de zeilen opnieuw af op maximaal rendement en vervolg
mijn tocht in Noordelijke richting. Vier uur later, als ik onder de
hoge bomen in de haven plaatsneem op mijn mahoniehouten zi~e,
zie ik boven het water twee vlinders dansen. De ene iets forser dan
de andere, maar beide even vitaal en geestdriftig. Het is een dartel
koppel, dat buitelend en tuimelend langzaam uit het zicht verdwijnt, in de richting van het naburige dorpje Schelfhout.
Op mijn kompas is niets te zien.
Ook niet waar ik heenga.
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Quitte
L.H. Wiener
Post boeit mij.
En de meeste brieven die ik ontvang maak ik dan ook met een
zekere gretigheid open.
Een mengeling van angst, hoop en verwachting.
Zelfs rekeningen kunnen mij opwinden. Sterker nog: ik ken weinig handelingen die mij een groter genoegen schenken dan het voldoen van een rekening. Een rekening vereffenen is het delgen van
schuld.
Hoe hoger het bedrag, hoe groter de voldoening.
Maar toen ik vandaag in de post de naam van een zekere afzender
achter op de envelop las, bekroop mij direkt een gevoel van naderend onheil.
De brief was afkomstig van een zeer begaafde oud-leerling, met
wie ik na zijn glanzende eindexamen kontakt gehouden had. Iets
bond ons, al is nooit ter sprake gebracht wat. Enkele keren per jaar
belde hij me op en maakten we een afspraak. We speelden dan een
partijtje schaak, waarbij ik steevast machteloos van het bord werd
weggevaagd, we bespraken zijn vorderingen en ik zorgde ervoor
dat hij een gezond bord eten at, want hij was student.
Zijn vorderingen verliepen overigens stroef, om het zacht uit te
drukken.
Na verloop van tijd staakte hij zijn studie en trachtte hij in zijn
onderhoud te voorzien als nachtportier in een Haarlems hotel.
Aanvankelijk had ik nog gehoopt dat deze situatie van tijdelijke
aard zou blijken te zijn, tenslotte veranderden veel studenten van
studierichting, maar naarmate de maanden verstreken konstateerde ik hoe een langzame, maar zekere neergang zich in zijn leven
voltrok.
Ik zag hem van lieverlede vereenzamen, merkte dat het Casino
greep op hem begon te krijgen en hield hem voor dat een lieve
vriendin was wat hij nodig had, al gold dat vanzelfsprekend voor
de meeste mannen. Maar lieve vriendinnen zijn schaars en worden
nog schaarser als men steeds meer gefascineerd raakt door het
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effekt van de psychedeliese paddestoel of het opzuigen van lachgas
uit een ballon, of het huren van mobiele dames.
De eerste keer dat hij geld van me wilde lenen betrof het een
gering bedrag, dat ik hem met enige aarzeling overhandigde. Het
ging mij daarbij niet om het geld, eerder om het perspektief Om
de voortekens. Hij bespeurde mijn skepsis en verzekerde me dat
het een eenmalig verzoek betrof. Heus, hij had zich al vrijwillig bij
Holland Casino's gemeld met de opdracht hem uit zelfbehoud de
toegang tot hun zalen te ontzeggen.
Die regeling bestond.
Een gaver voorbeeld van repressieve tolerantie was niet denkbaar.
Maar nadat ik de brief had geopend werden mijn sombere vermoedens, zoals te doen gebruikelijk, bevestigd.
Het ging ditmaal om een bedrag van duizend gulden. In vier of
vijf maanden terug te betalen. Het gokvirus had toch plotseling its
ug!J head weer opgestoken, las ik. En hoewel het entree-verbod bij
Holland Casino's nog steeds van kracht was, waren er tegenwoordig zoveel gelegenheden waar men roulette kon spelen dat hij toch
weer gezwicht was voor de verleiding. Zeer vernederend, dit briefje, maar of ik hem toch misschien uit de brand wilde helpen. En
dan een even verontschuldigend als belastend slot: 'Als je dit hele
gedoe niet ziet zitten, moet je niet aarzelen om gewoon néé te zeggen; even goeie vrienden. I won 't bear a grudge against you at all.
Aan zijn Engels lag het niet.
Wat moest ik doen?
Niet geven natuurlijk.
Hij was een speler geworden en dus was iedere belofte loos.
Het meest waarschijnlijke was nog dat hij die duizend gulden
rechtstreeks op rood of zwart zou zetten. Terugbetalen in vijf termijnen? Maandenlang sappelen? Tegenover een enkelvoudige
kans van quitte of dubbel? Ik zou het wel weten. En daarom juist
moest ik zijn verzoek afwijzen. Voor ons beider bestwil.
Anderzijds: hij deed een beroep op mijn vriendschap en vertrouwen, dat hij nog nimmer had beschaamd.
Wèl geven dus en gokken op zijn wilskracht?
Een netelige kwestie ...
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Ik onderging de tegenstrijdige aandrang om een bepaalde handeling tegelijkertijd wel èn niet uit te voeren. En dat is ondoenlijk.
Vergelijkbaar bijvoorbeeld met een poging om in dezelfde serie
bewegingen zowel naar voren als naar achteren te lopen, hetgeen
in de werkelijkheid onmogelijk is en slechts uit te beelden op het
witte doek, door animatie of trukage. Zo herinner ik mij de scène
uit een Amerikaanse film waarin een minnaar zich losmaakt van
een vrouw met wie hij niettemin de liefde blijft bedrijven. Men ziet
hem uit zichzelf treden, opstaan en weggaan, terwijl hij toch het
bed niet verlaat. Een sublieme weergave van het schisma tussen
gevoel en verstand, hetgeen in dit geval ook mijn dilemma was.
Enerzijds was ik van mening dat ik een uit nood geboren verzoek
niet zomaar mocht afwimpelen, anderzijds wilde ik onder geen
beding een naïef geloof hechten aan de onbetrouwbare beloftes
van een afgegleden gokker.
Even kwam bij mij op hem het bedrag maar te schenken, om
daarmee verlost te zijn van de dreigende ergernis van woordbreuk,
uitstel en gedraai, maar duizend gulden is een bedrag dat men
geeft aan organisaties als Greenpeace of Artsen zonder grenzen, niet aan
een gesjeesde student met gokproblemen en een neiging de werkelijkheid te ontvluchten.
Goede raad was duur.
Duidelijker had de volksmond het zelden geformuleerd.
Ik zette nu al mijn denkkracht in om een oplossing te vinden voor
dit akelige probleem, dat inmiddels de proporties had aangenomen
van een hardnekkige uitdaging. De kern van de zaak leek neer te
komen op de volgende vraagstelling: hoe kon ik aan geld komen
waarvan het verlies mij niet zou deren?
Neutraal geld moest het zijn.
Echt geld weliswaar, maar vrijgemaakt.
Zwart geld of wit, daar kwam het niet op aan.
En toen, in een flits, besefte ik dat wat mij te doen stond al vanaf
het allereerste moment in mijn brein had gesluimerd.
Zo heb ik mij vanavond voor een kort bezoek gemeld bij Holland
Casino te Zandvoort.
Eigenlijk ging ik niet voor mijzelf en toch ook weer wel.
Hoe moet ik het zeggen?
3°

Niet alles is gemakkelijk uit te leggen.
Op een moment dat mij gunstig voorkwam, maar waarop vermoedelijk tegelijkertijd in de wereld drie kinderen van de honger
omkwamen, terwijl er elders vier geboren werden, plaatste ik een
rechthoekig stukje plastik op de speeltafel, terwijl ik enkelvoudige
zinnen begon te prevelen als:
Quitte of Dubbel.. .
Rood ofZwart. ..
Alles of Niets ...
Aan de kassa was dat stukje plastik duizend gulden waard, maar
het had geen zin meer om me aan de kassa te vervoegen, want
even later was dat stukje plastik weg.
Ik begaf mij naar de bar en dronk daar, gewoontegetrouw, twee
glazen bier in vier minuten.
Bij thuiskomst begon ik aan een briefje.
De aanhef luidde: Beste Kerel ...
Maar na het eerste woord: Sorry ...
Moest ik even wachten voor wat rust.
Soms trillen mijn handen meer dan anders.
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gedichten
gedichten
gedichten

Twee gedichten
Bemd Bevers

Dagelijkse kost
Lopend door het park naar de supermarkt
en weer terug langs je stappen door het park.
De kreten van pluimvee achter je lachend.
In het huis van de wasbeer slingert de autoband
als een klok. Het konijn, wonend op zijn keutelberg,
eet dag en nacht. Onder de brug de scholen vis,
stilstaand als kleine grijze onderzeeërs, wachtend op
orders om uit de varen. Aan boord pokert de bemanning,
geeuwt, schrijft brieven naar huis, luistert naar
gitaarmuziek. Je duwt de zonnebril omhoog en kijkt
naar de tijd. Temperatuur II graden, wind west, zuid-west.
Rammelend passeert de werkdag op vierentwintighonderd
wielen. De gemeente metselt haar doorkijkjes dicht,
zet een prijs op de toekomst.
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*
De slootkant stond in lichterlaaie,
je hart sprong hoger dan je benen volgden!
Brandend als dor gras maar wil branden in
oktober, altijd in oktober komt de geur
van dat kruid terug.
Hoe kalm de dunne rook steeg, als sigarenrook
op een zondag in de staalblauwe lucht in oktober,
ze zongen één lied die twee, ze doen het nog.
Hoe vrolijk takken en twijgjes knetterden, knakten en
kronkelden in de hitte van het vuur, hoe snel
de rode tonge~es niet langs de zwarte hellingen renden
van dat miniatuur-Pompeï!
De kleine rivier beneden nam hun spiegelschrift mee
door de weilanden en de duizenden verkoolde lijkjes
van zijn bewoners in hun glimmende gevleugelde jasjes.
Hoe groot mijn angst dat de wind één enkel vonkje
mee omhoog zou voeren, steeds verder omhoog
tot boven het bos ... De heimelijke teleurstelling
dat het niet gebeurde.
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Drie gedichten
Paul Hermans
Mijn langbeleden uiterlijk
je zag eraan voorbij.
Je raakte mij in streken aan
die ik al niet meer kende.
Daar speelde zich een jongen af
in tomeloze velden, een mens
nog lang geen sterveling
zong in het lichtverbogen graan
En vogels groeiden er aan bomen,
een talrijk soort van kleine spreeuwen
die snel naar paars en groen
konden verschieten
als zij maar zouden willen.
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*
En op een markt verschrikten ons
de resten van fazanten
niet om hun dood, maar om
de uitgestrektheid van hun halzen
hoe oneindig ver zij daar
naar onderen voorbij de tafels
hingen.
Ontstellend was de milde rust
waarin zij het begaven
alsof geen onderscheid meer was
tussen hun willen en de doffe hagel
geen wind die zich ternauwernood
om dit verwezen lichaam
vlijen kwam.

*
Tegen de schoongewassen lucht
klonk het lachen van kinderen als:
kleurige knikkers
tegen wit porselein.
Het rood van een meidoorn
bleef zo mooi in gebreke
dat het niets anders
dan de weemoed kon zijn.
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Twee gedichten
Liesbeth Lagemaat

Wraak van Penelope
Het is geen vallen, eerder een duifgrijs kantelen,
een schuiven, klokken in de keel. Hartstochten
raken blauw in deze mist, oktoberland. De ochtend, ja.
Ze zou zichzelf ozograag zien als een Uiterst Bevallig
Grieks Zuil~e, een Kariatide mag ook, de tong van steen.
Brokkelwerk: dat lukt dus nooit. Attributen genoeg, maar
welke te kiezen? De schapevoe~es van Hiëronymus,
een losse pijpekrul, een rozeknop als mond? De
herfstsonate prikt belegen wijsjes in 't binnenhoofd.
Het komt gewoon omdat het haar ontbreekt aan garen,
weefgetouw. Haar vingers bewegen zich als 't ware
los in deze ruimte, ze denken dat ze maar wat speelt.
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Medusa revisited
'Stenen heb je,' zegt het meisje, 'in oneindig
veel variëteiten.'
Maar natuurlijk zijn ze bang. De liefde is
een monster zonder hoofd, een walgelijke
kooi voor twee, of meer, geparfumeerde kraaien.
Stof en veren en gekras van schorre kelen in een
ruimte die zichzelf uitriep tot kathedraal.
Raamwerk, de ochtend. Invalide licht, eenzaam en
oud. De grove korrel van de huid, en erger nog:
de scherf die een gedachte was. Het helpt niet,
om haar lippen dicht te naaien, met een
speelgoedschildje van bronsgekleurd plastic
valt weinig af te weren. Het lijf, het bed, een
witte kist. Raamwerk, de avond en Lolitablauw,
zoals de schaduw van het oog. Natuurlijk zijn ze
bang. Sterf dan met de ijskoude wind op je tong.
Een held? Ja, met een buik van porselein.
'Mijn armen,' zegt het meisje, 'zijn antennes. En
geen ontroering in de vingertoppen. Ik ben niet
meer dan een fragiel skelet, een chemische verbinding
met mezelf, en donkerpaarse haat is de formule
die ik draag. Maar als je wil, mag je mijn
botten kussen, mijn zwevende rib, dit heiligbeen.
Stenen heb je,' zegt het meisje, 'in oneindig veel
variëteiten. Ikzelf prefereer het blanke marmer, dooraderd, rode lijnen. Karmozijnrood, om precies te zijn.'
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Barbieren
Gustaaf Peek
Behoedzaam laveerde men toen langs het
snijpunt van verkeerd verlangen. De messen
werden opnieuw gekruist, de handen
onwennig na jaren bovengrondse ledigheid
veegden de lustige lokken weg met een kwast
doordrenkt van oude verf (nooit genoeg ver~
oude ogen dwarrelden over de menigte
getooid met beluisde onschuld (scheer de hoer!).
Tot de riem van het eigen onvertrouwen
weer opgehangen werd, de haren
zonder herinnering aan hun hoofden
ne~es in een donkergestikte hoek.
Maar de stoel houdt goed zijn warmte vast
de schaar ligt ongeduldig in zijn lade.
Ons rest niets dan het wakkere sluimeren
om na een tijd van enthousiast ontberen
het metaal te hanteren, opgelucht.
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Geloof at 4
Eva Reisel
Het pad, platgetreden door
pelgrims en kamelen
- ten overvloede door mij ook maar
eens begaan leidde naar een stenen trap.
Deze treden te bedwingen
steen voor steen en stap voor stap.
Ach, mijn scepsis los te laten,
niet te klimmen maar te 'stijgen',
óp te gaan als door
een grote hand getild.
Rondom kleurde rood.

Ik koos te gaan de weg
waarlangs de wetten kwamen,
omhoog.
En ik, hoogtevrezer, verloor de
angst voor diepte.
En ik, zonder scepsis, werd
lichter bij iedere steen.
De zwaartekracht ten spijt en
'als door een grote hand getild'
zoals ik had verlangd, gewild ...
Zo ging het, moeiteloos.
Bovenop, de onvermijdelijke koeken-zopie, wat tenten,
kokend water op het vuur.
- Het uitzicht half. Een Bedoeïen geeft mij een deken.
Of ik thee wil, wil hij weten.
Ik vraag hem naar zijn naam:
'Ik ben Moussa,* aangenaam.'

* Moussa = Mozes
4°

Drie gedichten
L.F. Rosen
Dubbelportret
Het geschrevene en het ongeschrevene
zijn een ongemakkelijk paar.
Wanneer men het geschrevene probeert,
rijdt het ongeschrevene
er van achteren op aan.
- Boem, ho, wie was hier het eerst?! (En omgekeerd.)
Maar hoe luid zij ook elkaar
het eerste geboorterecht betwisten,
dan wel in een dodelijk zwijgen
elkaar de rug hebben toegekeerd,
een innerlijke band kan niet ontkend.
Zoals tussen de broeder en
broedermoordenaar.
Of de vioolkist
en zijn viool.
Want ooit (daar komen de onderlinge
banden weer) vallen zij
samen zoals kist en moordenaar,
en maken eender geluid
zoals broer en viool.
Hoe men het ook wendt of keert,
het ene zonder het andere probeert,
tenslotte tekenen ze voor elkaar.
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Tektonisch
Zijn voeten maken slurpgeluiden in
de waterige sneeuw. Zacht neuriënd
komt hij tot stilstand voor een bord.
Zijn ogen glijden uit over de letters.
Hier is het dan dat het vuur en het ijs
elkaar ontmoeten. Hij probeert zijn oude
gezangen om verzoening af te dwingen.
Zijn maskers kletteren tegen zijn
kuiten. Dan loopt hij de hoge hal
binnen. Een massief blok ijs wrikt zich
los uit de menigte, nadert de Afrikaan,
trekt een wenkbrauw op en ontbloot
een ijstand. Neusgaten vernauwen zich:
Zij zijn de poorten van het noorden.
Maar de Afrikaan laat zich niet
scheiden van zijn maskers.
'Me sorry man. Me just ein bisschen kalt ... '
Dakloze woorden.
Buiten breidt zich het ijs verder uit.
Gletsjers kruien richting Afrika.
Zij snuffelen reeds aan zijn grenzen.
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De klokken
Het vlees en de geest zijn ongelijksoortige
klokken. Hoor ze tikken. Hoor de paukeslagen.
- De klok die ons met zijn galmend slagwerk
naar de concertzalen roept,
en met vinnige, naaldachtige
wijzers ons wijst op boeken en ontdekkingen:
de stormlampen van de geest.
- De klok die ons met zijn tijdbomachtig
getik opwacht op elke straathoek
en met wulps slingerende, vreemd gekartelde
wijzers ons wijst op de vlamachtige
verschijningen van het vlees.
Niets hebben ze gemeen
dan dat ze ons leren klokkijken,
in verwarring brengen
en onophoudelijk tikken.
Onophoudelijk tikken.
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Twee gedichten
7ham Schrijer

Een weten*
Hij meet het schorre zingen,
legt het neer in notenschrift,
telt voedselvluchten, jongen
en in gebraakte botrestanten
lettergrepen dier en tijd.
Hij meet gebied, de dichtheid,
niet de drift, het grof genot
van bij de aarde weg te klimmen,
te drijven op een boos en
buitensporig plan, de ijle kop
bij het slaan van prooien.
Hij schouwt, slaat exemplaren
in de ringen, maakt scherpe
drukken van een klauw, berekent
van een staartpen buigbaarheid
en breken
en houdt niet op een rover
op A-4 te dwingen en laat hem los
en blijft hem nabespreken.

* Met dit gedicht won 1hom Schrijer de VU-Podium Poëzieprijs 2000 van de Vrye Universiteit
in Amsterdam.
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Forensen
Zoals wij dagelijks van tijd
dat uur herhalen, de vreemde
innigheid, de achtertuinen
en gezichten.
Van taal de woorden langs
de rand, het zwarte landschap
van de krant, het routineuze
groeten.
Van spel de pose, spiegelspel,
het woordenloze zeggen.
De toon van onontkoombaarheid,
de trage halteplaatsen.
Wel denken wij op dagen dat er
woorden breken langs perrons
aan kopstations, aan overmatig
arriveren, aan een blindgemaakt
retour.
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Neurose
Jaap Tempelman
De rivier die ik zie is nooit de rivier
die ik zag toen ik jong en vermetel
ervan droomde na een periode van
droogte aan haar oever te staan.
Het toeval waarheen een bospad loopt
heeft niets van doen met de nieuwsgierigheid waarmee ik elke zijweg
hield voor een wenk van het doel.
Noch is de vrouw die ik vandaag
bemin zij naar wie ik 's avonds
met een grage hand verlangde
terwijl zij ruiterlijk mij bezat.

Het rijk dat in de hemel was
past mij en elke afstand
tot de aarde meet de mate
van mijn gekte en geluk.
Een eendagsvlieg komt niet verder
dan honderd meter in drie jaar
lees ik vandaag nu de rivier
tot blinkend goud vervalt.
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Feest in Amsterdam *
Jas Versteegen
De mannen drinken bier, wijn, limonade
uit witte bekertje, waarmee het plein
bezaaid ligt, en mijn vriend en ik, wij waden
door krakend plastic naar een baldakijn
vol pin-up boys in felle lichaamstint,
ontspannen neergevlijd op tropenstranden,
het blonde haar gekamd door zomerwind
of stug en piekerig, de ogen brandend
van iets dat fotograaf en tijdschriftbaas
voor zwoel of streng oflustopwekkend houden.
Beneden hen gaan broodjes leverkaas,
patat en bruingebrande kippebouten
de schragentafel over. Roch pakt geld,
maar kent de waarde van de munten niet.
Ik heb de kwartjes in zijn hand geteld,
ik heb gezegd hoeveel de gulden biedt
aan leeftocht voor een feest in Amsterdam.
Er is een knaagdier in zijn buik gekropen:
hij heeft niet meer gegeten sinds vannacht
en gaat een puntzak Vlaamse frieten kopen.
Het is het onaanzienlijkste gedicht:
een twintiger wiens haar en schouders nat zijn
staat met een minivork, bij druilend licht,
in zijn ontbijt te prikken op een stadsplein,
om vier uur in de middag. Niemand leest
zijn lippen of zijn ogen, en het lijkt
of hij een living statue is geweest:
het einde van de werkdag is bereikt,
een eerste spierbewegen dient zich aan,

* In

een voorqJgaand gedeelte van dit verhaal in versvorm (zie De Tweede Ronde, zomer
raakte de buitenlandse jongen Roch gewond aan zijn hand. Het hier gepubliceerde fragment begint aan het slot van een botenparade door de Amsterdamse grachten. Een impressie van
die parade verscheen in Hollands Maandblad (juni/juli 2000). Wieland is bevriend met de
ik-persoon.
2000)
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beperkt nog, om de lege maag te vullen,
en de passanten zien hem niet meer staan.
Een dag lang werpen zij hun offerguldens
en losse knopen, pepermuntjes, peuken
- een sigaretteneindje in de hoed
ligt aarzelend en ongemerkt te smeulen
te midden van de gaven, en het wroet
zich brandend in het afgeleefde vilt,
zodat een sliertje rook opstijgt langs been,
buik en gezicht, en een neusvleugel trilt:
het standbeeld niest, kijkt speurend om zich heen,
verstart opnieuw, voelt warmte aan zijn voet,
ziet iemand wijzen, blikt dan naar beneden,
waar nu een klein maar vinnig brandje woedt,
schrikt, aarzelt geen moment, neemt stante pede
een even ferm als onverwacht besluit:
niet doven, want die vlammen zijn voor mij,
en kinderen kijken hun ogen uit,
gooien snoepwikkels in het vuur, en hij,
het beeld, staat morgen in de ochtendkranten,
vereerd, lijkt het, door winkelend publiek maar wordt hij mens, 's avonds, zijn de contanten
geblakerd van de straat geraapt en piek
voor piek geteld, dan lost hij glamourloos
en lijdzaam zwijgend in de massa op,
vergeten nar, clown zonder trukendoos,
van hoofd tot voeten goudgeverfde pop,
geschikt om weemoed op te projecteren
als men naar huis loopt door de lauwe stad.
Roch strijkt met beide handen langs zijn kleren
en voelt de snijwond schrijnen in zijn palm.
Een Rode-Kruispost bij de Opera
laat schrammen, striemen, sneden tot zich komen.
Een dokter vraagt Rochs personalia.
Zijn paspoort, zelfs naar feesten meegenomen,
getuigt, verklaart, vat samen in getal
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en woord, in uitgebeende poëzie
die levenslang haar kracht behouden zal:
het is de kleine feitenlitanie
die zegt dat hij nu achtentwintig jaar is,
Slaaf, ongehuwd. De arts leest en noteert,
en als hij met zijn formulieren klaar is
vraagt hij om de gewonde hand, probeert
een hoekje van de pleister op te lichten,
heeft beet en scheurt dan in een wrede haal
het plastic van het vlees. Rochs ogen schrikken
zich dicht, zijn jonge-kraaiepoten staan
als onbeschreven regels in de huid,
en drupt de jodium, dan is er ook
een korte schok, een hortend keelgeluid,
een zuigend inhaleren zonder rook,
een grimlach en een ongezegde vloek.
De telefoon gaat over in mijn jas
en ik hoor Wieland in een zee van stemmen
vertellen van de kroegen waar hij was,
dat hij bij café Cox een bitter lemon,
brood en gesmoorde venkel had besteld,
de rekening vroeg bij de thee, en schrok
omdat zijn beurs met creditcards en geld
gestolen bleek, dat iemand had gedokt
voor hem, een man die Alexander heette
en nu met hem likeur dronk in De Jaren.
Hij praat en praat. Roch heeft zijn pijn verbeten
en weggeslikt. Door dunne regen varen
verlate boo~es als de arts verband
afrolt en, cirkels door de lucht beschrijvend,
zorgzaam de lichtgewonde onderhand
omzwachtelt. Wieland zegt: De buien drijven
De Jaren vol. Roch, met een hoofdknik, dankt
de dokter, die hem maant om op te passen
en gaas meegeeft. Bij Wieland hangt een damp
van eten, alcohol en natte jassen.
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Nu dat de wolken op ons zijn gevallen
en niets te hopen valt van hogerhand
dan klokslag vijf en verdere getallen,
van uur tot uur oplopend tot de rand
van deze dag, nu staan wij aan de deur
die toegang geeft tot honderden gesprekken,
een ruime woordvolière, fel van kleur,
vol substantieven die de aandacht trekken,
zingend of rauw, fladderend door de lucht,
partikels als de bodemscharrelaars
die niemand ziet, en steeds het vreemd gerucht
van adjectieven, groen of geel of paars,
inheems of gisteren geïmporteerd.
Hier in De Jaren stijgt een stilte op
die ergens bij de ronde lampen zweeft:
daar kan het hoogste woord niet tegenop.
Wieland en Alexander, bij de ramen,
glimlachen naar elkaar en dan naar ons.
Het vriendelijke spervuur van de namen.
Roch die, verbazingwekkend, zwijgt en fronst,
zijn linkerhand biedt, mij laat zeggen wie
hij is, hoe hij zijn wond heeft opgelopen,
toont met een blik van lichte ironie
zijn rechterhand, beregend en halfopen;
als zit hij in de schouwburg geeft hij woord
en beeld vrij spel, de miezerige grappen
die hij verdraagt zolang hij ongestoord
kan toezien en tot slot niet hoeft te klappen.
Hij schrikt, want Alexander pakt zijn pols
en legt met zachte dwang de rechterhand
voor zich op tafel, buigt dan liefdevol
en drukt zijn lippen op het wit verband.
Een ober vraagt: 'Wilt u er iets bij drinken?'
Als Roch zijn arm teruggetrokken heeft,
gelach van gasten ons niet meer omsingelt
en er een stilte dreigt te vallen, geeft
5°

Wieland zich moeite vrolijk te verhalen
van zindering en hartstocht in de stad:
leermannen zwermend door de filialen
van Albert Heijn; een roze bubbelbad
vol ontucht voor het Koninklijk Paleis;
heren in berenpakjes zonder billen;
studenten, keurig in driedelig grijs,
colbert en wangen strelend op het stille
Begijnhof; naakte jongens aan de ketting,
als roze zwijntjes door de Leidsestraat
gedreven met het zweepje van een strenge,
gezette meesteres; een Aziaat,
rank, blote borst en voeten, in maillot,
die bij de Munt een Chrysler had besprongen,
net voor het stoplicht, en een roekeloos
ballet gedanst had op de auto, zonder
muziek, tot aan het Weteringcircuit;
gestreepte vlaggen aan de grachtenpanden
en leren maskers in een galerie;
zilveren ringen aan verzorgde handen
en rode lippen en slow-motion zoenen;
stoombaden die hun deuren sloten ('Vol')
en vuurwerk in de parken en plantsoenen.
Wielands verhaal, gedrenkt in alcohol,
klinkt als prelude op een lange nacht.
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Munch
Nico Weber
I
Is het een dag geleden of een week
dat hij een echtpaar naar de plek zag kijken
waar niets te zien was in het vreemde licht
dan een verwarrende verlatenheid,
een leegte, zinderend achter een hek -of moet het nog gebeuren, wordt hij gek?
Ontmoet hij ook de griezel nog die hem
de laatste tijd komt storen in zijn dromen
en hem, net voor het allerzoetste nadert,
met kreten uit zijn bed jaagt - zo chaotisch
dat hij zich afvraagt: schreeuwde hij of ik?
Hoe zou hij dit een ander moeten zeggen,
bestaan er woorden voor, in welke taal?
Met die gedachten is hij opgestaan
en om ze te vergeten ging hij weg,
het pad op waar geen mens is te bekennen,
de stad in, zoekend naar vertrouwde buurten.
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II
De hitte overvalt, snijdt en vertekent
de ruimte van een oude esplanade,
verstikt een bijna ingeslapen hof,
ontzielt de schaduwen van binnenplaatsen betovert en ontgoochelt in een zucht
de lucht die hij wel inademen moet,
het licht dat hij niet meer ontwijken kan.
Uit grachtwater, de werven en de toren,
ziet hij de vlekken voor zijn ogen spatten.
De huizen gloeien en de straten draaien
in lichterlaaie weg, worden decor:
karton dat schroeit, papier dat vlam zal vatten
als as zal opwaaien of het nog leeft.
Hij komt aan het doodstille, grijze plein
waar in het midden, uit een siermotief,
sneeuwwitte kiezels spiegelen, weerkaatsen
als smeltwater in zon: een lichtfontein,
doorzichtig en onmogelijk massief.
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III
Er is geen richting meer om te ontsnappen.
De zon staat op haar allerhoogste punt.
Op dit uur leiden alle wegen naar
andere pleinen in hetzelfde licht.
Het kan niet, toch begint het omgekeerd:
de nagalm van geluid dat nog moet komen
schraapt diep in de omliggende bebouwing,
wordt sterker: of een hand met stalen nagels
een teken in een schoolbord krassen zal.
Wat vierkant was, verschijnt in ronde lijnen.
De dingen suizen, gonzen van verval,
weerkaatsen iets wat hij niet kan begrijpen wat net nog op een plein leek, valt hem aan.
Hij weet niet of hij zelf begint te schreeuwen,
waar het geluid vandaan komt en hij drukt
zijn handen op zijn oren. Hij staat stil
en snakt naar adem. Dan weerklinkt de gil.
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Twee gedichten*
Menno Wigman

Ergens was het zomer
Duizend geuren en geluiden geleden,
lang voor ik als een keizer
uit mijn moeder werd gesneden en druipend
aan het licht werd uitgeleverd,
hoorde ik een stem mijn komst bespreken.
Dat ik blond zou zijn en Mark zou heten,
Birthe, Lies of Bart, niets stond
nog vast. Maar buiten hing een rode zon
te bloeden, er droop een geur van
bang geluk uit de seringen en de avondkrant
zag wit van Vietnam. - Ik weet van niks.
Ik heers en zeil en schop
in mijn volmaakt gevoerde envelop.
Nooit val ik samen met een naam.
Nooit spoel ik panisch in het daglicht aan.

" Deze gedichten maken deel uit van de bundel Zwart als kaviaar, die in januari
schijnt by' uitgeverij' Bert Bakker,
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ver-

Kliniek bij maanlicht
Koud de hemel, koud de daken, koud
de als een HamIet opgekomen maan.
Daaronder een gebouw waar dagelijks
geboorte struif wordt weggemaakt.
Geen gevelsteen is tot een frons in staat.
Geen dakgoot lispelt een kindernaam.
Alleen jijzelf die in de blauwe maan
het staren van een blik ontwaart.
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gedichten
gedichten

Drie gedichten
Tom Bezemer

Villanelle
Nogal verknipt, dat lijkt me zonneklaar:
Hij is nog lang niet op haar uitgekeken
Hij doet het enkel en alleen met haar
Dag in dag uit, al meer dan dertig jaar
En geen moment voor ander moois bezweken
Nogal verknipt, dat lijkt me zonneklaar
Wat saai, wat saai, zo lang al bij elkaar
Zijn trouw aan haar is permanent gebleken
Hij doet het enkel en alleen met haar
Ach ja, hij hoort nu eenmaal bij die schaarse mensen zonder schuinsmarcheerdersstreken
Nogal verknipt, dat lijkt me zonneklaar
Nochtans is hij ook onberekenbaar:
Een scheiding wordt door hem niet snel ontweken
Hij doet het enkel en alleen met haar
Valt niettemin op mannen. Geen bezwaar
Zo'n kapper kan een fors taboe doorbreken:
Nogal verknipt, dat lijkt me zonneklaar
Hij doet het enkel en alleen met haar
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Onvrijwillig
Een oude vrijster was ze, niet vrijwillig
Het minpunt bleek haar uiterlijk te zijn
De mannen lieten haar dus onverschillig
Gedwongen weliswaar, want minnepijn
\'\Tas het (hoe zedig, deugdzaam, ingetogen
Fatsoenlijk, kuis, ordentelijk en rein
Zo'n vrouw van zware zeden ook mag ogen)
\Vaaraan zij in haar binnenkamer leed
Slechts zinnenprikkelend was haar vermogen
Dus werd zij door een knappe kale neet
(Zo eentje uit haar stoutste meisjesdromen)
Charmant en zeer deskundig uitgekleed
Hij hielp haar van haar centen af te komen
Zo werd ze toch nog serieus genomen
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Bachjaar

'2000.

Een nabetrachting

't Is huilen, zei men, bittere tranen schreien:
Het muzikale offer van het jaar
Brandt op het altaar van drogisterijen
Klavierconcert naast drop en nagelschaar
Persoonlijk ben ik voor zo'n brancheverbreding:
Bist du bei mir (met badschuim wonderschoon)
Ik zie het als een vorm van dienstverlening
Pijnstiller? De Matthäus Passion
Valeriaan of Goldbergvariatie
Eén inlegkruisje - grote terts in G)

Air de cologne - echt of imitatie
Vier zeven elf - een nieuwe B\VV
Bachs Kruidvatvariaties kregen status
De koppelverkoop had zowaar iets vrooms:
Mag ik van u die doos met kerstcantates?
En doe maar zeven dennengeurcondooms
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Markus 28 : 29 - 31
Hendrik Jan Bosman
'Zoon des Almachtigen?
Alfa en Omega?
Christus Pantokrator?
Chotspe is dit!
Ondanks die titels (een
Toffelemonenstreek!)
Ben Ik toch meer een
Gesjochtene Jid.'
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AbrahamJoseph Swalff (1745-1819)
Frits Criens
Het potsenmaken was zijn handelsmerk
De humor van zijn witzen met hun clou
Van schmalz of zottigheid was Mokums-joods
Hij poetste schoenen voor een halve sou
Of ventte vis en hij verkocht desnoods
De duivel nog zijn eigen pis voor bier
Met hem was nooit een marktdag tam of doods
Passant en klant vond bij zijn kraam plezier
Want zijn charmant geschmier was ijzersterk
Hij gaf zelfs poerimkranten uit zowaar
En schreef, in 'tJiddisch, rijmpjes en verhalen
Zat nimmer stil, en daarom is het raar
Dat men zijn schuilnaam 'Slome Duikelaar'
In later tijd als 'sukkel' ging vertalen
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Zeeuwse zeevruchten
Kees Jiskoot*
I.

Hojo

Een Zeeuw die nooit van Faraday
of Franklin had gehoord,
koos tijdens storm en onweer zee
met liters drank aan boord.
Een Zeeuw. Zijn lijfspreuk, ergo,
was Luctor et Emergo.
Een leeuwenhart, hoe meer hij dronk,
voor niets en niemand bang,
en boven alles uit weerklonk
zijn liederlijke zang:
- wie vreest, met God en jajem,
gedonder op de majem?
Met jacht en al is hij vergaan,

ondanks die spreuk van hem,
zo overmoedig als profaan:
ik worstel en ontzwem.
Wie kijkt dan ook, 0 Zeeuwen,
de zwemkunst af van lééuwen!

* In het Lustrumnummer van De Tweede Ronde (zomer 2000) stond op p. I06 het gedicht
'Verborgen leed' van Kees ]iskoot, over Wim Duisenberg. In r. 2 was een drulfout geslopen. In
plaats van 'neuroot' had er moeten staan: 'euroot'.
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2.Qq.
Als huisarts ging ik dikwijls naar de hoeren.
Voor dit, voor dat; steeds qualitate qua.
Terneuzen ... havenstad ... dus ga maar na,
meer deernen heb je daar dan in Hoog-Soeren;
die kunnen toch ook ziek zijn, net als boeren?
De boom in met uw ranzig oh la la!

3. Idylle in Kamperland
Men onb
De helft van al die lamme~es
- de mannetjes, de rammeties -,
zal, voor door 's mensen mond te gaan,
aan 't slagersmes te gronde gaan.
Als ooi is 't leuk een lam te zijn,
maar wat een ramp een ram te zijn.

4. Zoutelandelijk
Veel bloot - en binnen handbereik.
Maar áls ik dan de hand eens reik,
dan roepen, zeer vijandelijk,
wel zes of zeven man gelijk:
- Wat doet die smeerkees, schandelijk!
Waarna ik maar de krant inkijk,
of met mijn blik het strand bestrijk,
waarmee ik een ontmande lijk
die voor een hoogst aftandse sjeik
de harem hoedt, afstandelijk.
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Aan de Gast
Marieke van Leeuwen
drie dagen heb ik mij voorbereid;
de fijnste wijnen voor u uitgezocht
het hele huis een grote beurt gegeven
de duurste specerijen ingekocht
de jodenkoeken en het brood gebakken
de kokosmat met 'welkom' uitgeklopt
de beste krenten in de pap gedaan
de houten plinten met parfum gesopt
de laatste luizen uit mijn pels geknepen
het spinrag met de ragebol bestreden
en nauwelijks was ik met boenen klaar
of u kwam op uw ezel voorgereden
maar nee, geen enkel dankwoord voor mijn zwoegen
alleen wat geilen met mijn luie zus
geen 'Martha, meid, wat is dit overheerlijk'
ik werkte mij bijkans het lazarus
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Twee gedichten
lt:;::ik Manger*
(Vertaling WïllY BrilU

Hagar verlaat Abrahams huis
De dageraad gloort in het venster,
al driemaal kraaide de haan,
buiten hinnikt het paardje,
klaar om op weg te gaan.
Hagar staat droef en zwijgend,
in haar armen haar kleine kind,
haar ogen dwalen nog één maal
door het huis waar zij heeft bemind.
De voerman sjachert intussen
met Abraham over de prijs:
'Zes stuivers meer, reb Abram,
er gaan er toch twee op reis.'
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Het paard schraapt met zijn hoeven,
als zegt het: Gaan we nou haast!
Ik zal u bewijzen, heren,
op de weg ben ik de baas.
'Huil niet, Ismael, klein~e,
dit is ons lot op aard,
zo is het gedrag van de vaderen
met hun lange, vrome baard.'

lC'1'~

1'11 1'1 ell'~ "7l)l-7)1~ '11~
: 1'17 cv' llV11 I)1C"'~t! El'C
,')lCp)l1 t! ,cm~t! " ,13 El1";"
.''1'111''88 "113 111' 1111)11'0

CJI1111P't!S ,~ e'c e't!1I' "l1~'c
! P)I lt! : ElrtlVIlVl e;llwc '11
,11" ,11"11 1"K 1'11 ;V11 Ilt!
.1V11 t! p;~ Ill'V; IVO '11
,VIlt!1l ;P';IIVOII" ,1l1l"1 1"".
,1l')lII't!J 1'111' 11111 1'11 'nt!
n1Jlj ,~ 1'1 1"~ 'nt! Elll
.""l1J VO"D Vllll7 ,~ El'El

* Itzik Manger (19°1-1960) werd geboren in Roemenië als zoon van een kleermaker. Hij schreif
aanvankelgk Duitse poeZie en werd sterk bei'nvloed door Rilke. In 1918 begon hij in hel Jiddisch
te schrijven. Veel van zijn verzen zijn op muziek gezet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleif
hg' in Londen. Daarna woonde hij enige tijd in Israèl en overleed daar. Zijn humoristische
Choemesj- en i\f!egille-liederen zijn met succes voor het toneel bewerkt.
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Zij ziet zich al eenzaam en ver weg
op een station staan eenmaal,
ze snikt, er druppen tranen
omlaag in haar Turkse ~jaal.
'Hagar, genoeg nu gejammerd,
ga je nog, ja ofte nee!'
En Hagar neemt haar reiszak
naar de wachtende wagen mee.

)lOltl'l'tlD ti 1'111' "1 OVI 'I
;tllPtlll l'O)l1D lil"" I! ~'1K
I'V'1l )I"K Il)lS';~ 'I 11K
.?I!II' II1"P')lO C)I' I'K 1"11!

Daar staat hij met zijden keppel,
reb Abram, de vrome jood 'mamalief, voelt hij tenminste
mijn smart en mijn bittere nood?'
Een knallende zweepslag: hortsik!
Voor haar ogen, betraand en triest,
glijden de huizen van 't sjtetl
langzaam weg in het niets.
En Hagar roept tot getuige
de hemel en de aard:
'Zo is het gedrag van de vaderen
met hun lange, vrome baard.'
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Eva brengt Adam de appel
In het gras ligt Adam de Eerste,
en spuugt naar een wolk aan het zwerk;
de wolk verzoekt hem op smekende toon:
'Beste Adam, laat dat, jij vlerk!'
Maar Adam steekt zijn tong naar hem uit:
'Bèh, schapenwolk, laat me begaan.'
Opnieuw vliegt een dunne fluim naar omhoog:
'Daar heb je er nog een, pak aan!'
De wolk veegt het speeksel van zijn gezicht
met zijn poot en roept vol nijd:
'Dat ligt maar te niksen de hele dag,
toonbeeld van lamlendigheid!'
Adam, de eerste mens, lacht zich krom,
hij lacht met zijn mond wijdopen,
maar daar komt uit de appellaan,
moeder~e Eva gelopen.
'Eva, mijn eega, waar ben je geweest,
waar ben je geweest, mijn kind?'
'Ik ben naar het pruimenlaan~e gegaan
en heb er gepraat met de wind.'
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'0 nee, jij was niet in de pruimenlaan,
wat jij me vertelt is niet waar.
Want je lijfje geurt heerlijk naar appels en
naar appels geurtje haar.'
"t Is waar, ik was in de appellaan,
ik vergeet zo gauw wat ik doe.
Je hebt goed geraden, Adam, mijn man,
een lang leven wens ik je toe!'
'Wat heb je gedaan in de appellaan,
Eva, mijn gouden kind?'
'Ik heb zo leuk met de slang gepraat
over 't verbod dat ons bindt.'
De appel siddert in haar hand
en glanst scharlakenrood;
de hemel hult in schaduwen
de hartstocht en de dood.
Adam, de Eerste, huivert verhit;
een raadsel blijft het hem
hoe zij hem zo kan betoveren
met de zoetheid van haar stem.
En bevend steekt hij zijn handen uit.
Adam, om 's hemels wil!
De nacht hult beiden in duisternis
en verder zwijgen wij stil.
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Gedicht
Drs. P

Het heeft een eigen, sterke melodie
En de allure van een wereldtaal
Als voorbeeld noem ik nu New Vork maar even
Daar is het manifest, vooral verbaal
(Ook wordt er trouwens heel wat in geschreven)
Wie oplet, merkt al in een ogenblik
Hoezeer het met de landstaal is verweven:
Shlep, klutz, dreck, shmaltz, het achtervoegsel -nik
Big deal, sa what, get lost, erYC!Y!, could be ...
En als een wijsneus aankomt met Foucault
Wordt sceptisch opgemerkt: 'Foucault Shmoucault'

7°

Drie gedichten
Patry Scholten *

Lagune-restaurant Harderwijk
De glazen wand naast onze dis is rond en
dolfûnen kronkelen zich langs de ruit.
Ze lachen ons voortdurend toe of uit
en kijken elke hap uit onze monden.
Twee hebben ademloos de slaap gevonden;
een ma en kalf met speelse Disneysnuit.
Torpedo's die op veilig staan, hun kruit
te nat om zelfs een haring te verwonden.
Een jong werd tijdens het diner geboren.
Het gleed naar buiten, zomaar tussendoor en
het zoute water kleurde zacht oranje.
Beschaafd vermaak tijdens een goed diner.
Het kleinlje zwom wat schuw met moeder mee.
De eigenaar trakteerde op champagne.

* Patty Schollen ontving op I juli 2000 de Kees Stip Prijs voor Light Verse. Kees Stip overhandigde haar de prijsbeker en sprak het volgende gedicht uit: 'Je zag mij als je voorbeeld. Nooit bleif
armer I Een voorbeeld achter bij' wie 't eenmaal koos. I En rijker: Patty, jij maakt voorbeeldioos
I Het lichte vers veel lichter en veel warmer. '
7I

Nachtvlinders
Die motten van de nacht, zijn ze volleerd
in bloemen zoeken die 's nachts opengaan?
De rups heeft zich voor twee tegoed gedaan.
De vlinder vast vaak, in zichzelf gekeerd.
Ze zijn niet zo frivool als men beweert.
Met saaie, vaal verschoten mantels aan
willen ze aldoor vliegen naar de maan.
In zonlicht worden ze tot stof verteerd.
Voor wie de nacht gekozen heeft, is licht
een raadselbol waarin hij op wil branden.
Terwijl wij schemeren, vliegt hij gericht
naar vuur of lamp. Ik ga op vlinderjacht
- een vederlicht gefladder in mijn handen en stuur hem veilig naar zijn zwarte nacht.
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Joris
Hij is de Tweede Ronde harlekijn
(zo heet een witte kat met zwarte vlekken)
en slaapt of zit zich geeuwend uit te rekken
in Mulliner's, tussen de glazen wijn.
Het is de kater van de kastelein
die wij uit mus- en muizendromen wekken
met praten, lachen, vurige gesprekken
over Ovidius, Bloem, Gertrude Stein.
Zo menig boek dat hem bij 't dromen hielp:
'OfMice and Men' heeft hij met smaak verslonden,
'De Ortolaan', de 'Mus' van Hanlo (~ielp).
Een spierwit oor vlagt uit; hij is ontwaakt.
Er is in zee een coelacanth gevonden!
Hij droomt weer verder. Hoe zo'n visje smaakt.
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Swueerbreden
Peter van den Tillaart
.dneksim rethcidreizelp sla em loev kI
dreetatsnoceg ki beh tierdrev njim toT
.treedraaw eizëop n'm snem neeg tsaah tad
?tnelat njim roov nielk et dnalredeN sI
,dreeborpeg tohcsroO naV jib teh beh kI
;dneweg paR samohT ne udreP tot em
:tneuqesnoc kjilnjip saw raatnemmoc nuh
'.dreecilbupeg sno rood tein tdrow krew wU'
?lew nethcideg ~im nem treedraaw raaw raaM
deibeglaat tad maan slem eh ni tgil raaW
?teineg esre V thgiL nav gnikloveb ed raaw
.lëarsI ni edgidnie thcotkeoz njiM
,teiz u slaoz ,tsket njim si evlahreD
.teirvI t' ni gnilatrev roov raalksap la
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gedichten

Jiddisch: een wereldliteratuur
Shlomo Berger
(Vertaling Robert Lemm)
Jiddische auteurs beweren regelmatig dat er in hun taal een 'wereldliteratuur' is geschreven. Die claim stoelt gewoonlijk op twee
elementen. Jiddisch-sprekenden woonden, en wonen nog steeds,
over de hele aardbol en daarom vindt men in alle vier de windstreken Jiddische literatuur. Dit houdt ook in dat het Jiddisch niet
beperkt is gebleven tot één afgebakend domein en tot het vastomlijnde repertoire van gevoelens en gewaarwordingen van één enkele
natie. Het Jiddisch kan kwaliteiten van alle landen in zich opnemen. Daardoor is zijn literatuur niet alleen joods, maar kosmopolitisch; ze heeft iets voor en over joden te zeggen enerzijds, en anderzijds over de 'wereld'. Het nadeel dat Jiddisj-sprekenden niet over
een eigen territorium beschikten, dat men een volk was met een
eigenaardige geschiedenis, werkte voordelig op de letteren. Inderdaad, sinds de vroegste tijd van haar bestaan, in de dertiende eeuw,
heeft de Jiddische literatuur zich vanuit haar Germaanse centrum
voordurend uitgebreid over West- en Oost-Europa, het Middellandse Zeegebied, het noordelijk en zuidelijk deel van het Amerikaanse continent, Zuid-Afrika en Australië. Wie door Sol Lipzins
History rif Yiddish Literature bladert, komt vanzelf in aanraking met
een joods leven (vaak naar Oost-Europees voorbeeld) dat alle
werelddelen inkleurt. Men vindt er de ontmoeting van Jiddischsprekende joden met plaatselijke culturen en achtergronden: een
Argentijnse jood kan schrijven over de pampa en het leven van de
gauchos; in Zuid-Afrika wordt hij geconfronteerd met de rassenkwestie; in Australië heeft hij met de inheemse bevolking te maken
en in het westen van de Verenigde Staten met de cowboys. Het
joodse leven strekt zich dus over de meest uiteenlopende contreien
uit, zodat zijn literatuur een mondiaal aanzien heeft.
De geschiedenis van de Jiddische literatuur laat ook de specifieke
kenmerken van de joodse geschiedenis zien. Zij valt, grosso modo,
in drie perioden uiteen. De eerste bekende Jiddische tekst, één
enkele versregel in een gebedenboek uit Worms (1272), hoort tot het
zogeheten 'oud:Jiddisch', dat geschriften omspant tot en met de
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vijftiende eeuw. Daarna komt het 'West:Jiddisch'. Voor de literaturen van beide tijdperken geldt dat ze zijn geschreven in een taal die
sterk door het Duits is beïnvloed en zich vanuit het Duitse taalgebied heeft verspreid, een gebied dat de joden Asjkenaz noemden.
West:Jiddisch werd normgevend voor de stijl van de Jiddische literatuur en vond ingang in teksten die verschenen in Amsterdam,
Venetië, Krakow en andere steden. Naar het zich laat aanzien,
ging het de drukkers er bij de stijl niet om wereldliteratuur te propageren, maar vooral om een zo groot mogelijke hoeveelheid boeken te verkopen over de hele Azjkenazische diaspora. Daarbij
huurden zij correctoren in wier taak het was de teksten van plaatselijk dialect en jargon te zuiveren. Niettemin is de specifieke geaardheid van de Jiddische literatuur als 'wereldliteratuur' ook in het
vroegste stadium onmiskenbaar. Naast boeken die zijn gebaseerd
op de Bijbel en bijbelinterpretatie, gebruikten Jiddische auteurs
genres van niet-joodse literaturen en, wat belangrijker is, zij vertaalden proza en poëzie uit verscheidene Europese talen in het
Jiddisch. De vertaalactiviteit zou een belangrijk communicatiemiddel blijken in de latere geschiedenis van de Jiddische literatuur.
Tegen het eind van de achttiende eeuw begon er een nieuwe
periode in de Jiddische literatuur, die volledig verschilt van de eerste twee. De groeiende kloof tussen het gesproken Jiddisch in \\1 esten Oost-Europa maakte de West:Jiddische stijl onbegrijpelijk voor
de Oost-Europeanen, zodat lokale auteurs en uitgevers een nieuwe
stijl tot ontwikkeling brachten die op het Oost-Europese dialect was
gebaseerd en door het hele lezerspubliek kon worden begrepen.
Bestsellers in het West:Jiddisch werden bewerkt en heruitgegeven,
zoals in het geval van de Tsenne-Renne, het bijbelcommentaar voor
vrouwen van circa r600. Tezelfdertijd groeide er in Oost-Europa
ook een nieuw soort Jiddische literatuur. Dat gebeurde onder invloed van twee machtige moderniserende stromingen in de Joodse
Europese geschiedenis, de ene van religieuze, de andere van seculiere aard. De opkomst en het succes van de Chassidische beweging, wier leiders uitblonken in preken en voorbeeldige vertellingen, dienden als een nieuw model voor het narratieve proza. Dat is
bijvoorbeeld te zien in de mayses, mystieke verhalen van rabbi
Nachman van Bratslav. De pogingen van verlichte joden om het
Oost-Europese jodendom uit zijn onwetendheid te halen door het
verspreiden van moderne, op algemene ontwikkeling gerichte boeken in het Jiddisch werd een tweede, belangrijke stimulans voor het
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scheppen van een Jiddische literatuur in Oost-Europa. Die OostEuropese elementen van de Jiddische literatuur namen in populariteit toe en kregen een steeds duidelijker beslag. Dit gebeurde mede
onder invloed van het gegeven dat de West-Europese joden, die
door de ideologie van de Verlichting en de emancipatie waren
gevormd, het Jiddisch inruilden voor de plaatselijke talen. Bijgevolg
verdwenen de drukkers van Jiddische literatuur uit de oude uitgeverscentra (zoals Amsterdam), naarmate het aantal afnemers in
West- Europa daalde. Tegen het eind van de negentiende eeuw
was de omschakeling (van auteurs, lezers en uitgevers) van het
Jiddisch van West naar Oost volledig. Afgezien van wat bestsellers
had het moderne Jiddisch de komende honderd jaar geen belangstelling meer voor het bestaan van zijn historische westers-linguïstische en literaire componenten. Pas aan het begin van de twintigste
eeuw, toen het Jiddisch studie-object werd voor zijn eigen gebruikers, begonnen geleerden oog te krijgen voor de 'verloren geschiedenis' van het Jiddisch tot aan de negentiende eeuw, en zij herformuleerden de link tussen de oude en de nieuwe Jiddische literatuur.
De wijdverbreide en algemeen aanvaarde opvatting volgens welke
het Jiddisch exclusief tot het Oost-Europese jodendom behoort, is
onjuist. Dat neemt niet weg dat de geschiedenis van de moderne
Jiddische literatuur een avontuur is met opmerkelijke resultaten, die
een afzonderlijke bestudering alleszins rechtvaardigen. Het OostEuropese shtetl (een klein armoedig dorp) en het overlevingsmechanisme van zijn bewoners vormen van die literatuur een onderdeel
dat alom waardering vindt. De ironische en relativerende manier
van vertellen, de rake grappen, de typering van het achtergestelde
maar vitale sociale milieu zijn treffend. De 'post-shtetl' -literatuur
van het stedelijke en industriële leven, die minder bekend is, geeft
een eerste aanzet tot realisme, naturalisme en modernisme binnen
de Jiddische literatuur. Die laatste en nog andere trends kwamen
ook tot bloei in New York, waar dichters en romanciers de tradities
van de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur van Engeland
en andere Europese landen absorbeerden. De daarmee gepaard
gaande vervreemding van hun religieuze achtergrond leidde tot
een literatuur waarin de moderne mens en zijn geestelijke crisis
centraal staan. Een criticus merkte op dat deze Jiddische schrijvers
hun traditie gebruikten als springplank bij hun 'creatieve verraad'.
Hun werk gaf de Jiddische volks cultuur een modernistische inslag.
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Deze trend heeft zijn wortels echter in de Westjiddische literatuur, en ook al bestaat er een afstand tussen West- en Oost:Jiddisch, beide putten uit dezelfde overlevering. Alvorens daarom de
veelgeprezen moderne fase onder de loep te nemen, loont het de
moeite de eerste toe te lichten, die een aantal algemene waarheden
over de Jiddische taal en haar literaire corpus aan het licht brengt.
De hele geschiedenis door, tot aan de Sjoa, kende de spreker van
het Jiddisch met enige algemene ontwikkeling, en kende dus iedere
Jiddische auteur, Jiddisch en Hebreeuws. Men was thuis in beide
literaturen, althans voorzover het de Bijbel en de rabbijnse exegese
betrof. Aangezien de woordenschat van het Jiddisch zo'n tien tot
vijftien procent Hebreeuwse woorden bevat (zogenaamde hebraïsmen), blijft de band van de Jiddische cultuur met het Hebreeuws
onverminderd van kracht. Bovendien zij daarbij opgemerkt, zoals
vele geleerden en kritici hebben aangetoond, dat zelfs de lage klassen, mensen zonder opleiding, de grondbeginselen van het Hebreeuws kenden, al was het alleen maar omdat ze het gebedenboek
moesten kunnen lezen. Alle Jiddisch-sprekenden hadden een hoge
achting voor de heilige taal van de Bijbel, en het Jiddisch had, tot
aan begin-twintigste eeuw, in al zijn vormen, een tweederangspositie binnen het joodse culturele systeem. Een aanzienlijk deel van de
literatuur betrof zaken die met religie te maken hadden; en ging het
over profane dingen, dan werden de Jiddische aanpassingen meestal begrepen binnen de culturele Hebreeuws:Jiddische sfeer.
Binnen die trend verdienen vooral 'non-fictionele' werken vermelding: gebeden- en studieboeken, verhandelingen over ethiek (populaire raadgevingen op zedelijk vlak, godsdienstige vermaningen),
biografie, autobiografie, geschiedenis en dergelijke. Hoezeer ook
beïnvloed door middeleeuwse Germaanse epiek en haar stilistische
kenmerken, de verschillende Jiddische dichterlijke bijbelcommentaren (Shmuel buch, Melochim buch, Doniel buch) blijven duidelijk Joods.
Deze gevallen zijn daarom onthullend, aangezien ze als een vroeg
blijk van Jiddische literatuur in de vijftiende en zestiende eeuw
(waarin men 'zuiver' Jiddische woorden poogde te schrijven en zoveel mogelijk hebraïsmen vermeed), de joods culturele context
zorgvuldig in stand houden. Fictioneel proza en poëzie volgden
hetzelfde schema, al doen zich gevallen voor waarbij auteurs en
vertalers van de norm afweken om uiteenlopende redenen als onwetendheid en gebrek aan poëtisch vernuft.
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De lijst van Westjiddische werken bestrijkt alle nuances van het
spectrum: van hoogdravend tot folklore, van poëzie tot proza;
romans, ridderverhalen, toneel, biografie en autobiografie. Onder
de hoogtepunten vinden we een Jiddische versie van een Italiaans
epos, Buovo d'Antona (in het Engels bekend als Bevis qf Hampton), voltooid door Eliah Levita aan het begin van de zestiende eeuw. Deze
Eliah was een beroemde Hebreeuwse grammaticus, die rijmschema
en metrum van aan het Italiaans ontleend ottava rima hervormde,
zodat het soepeler aansloot bij het Jiddische vocabulaire; een verzameling volkse en exemplarische verhalen uit de rabbinale en de
legenden-literatuur, het Mayse Buch (Bazel, I602); het 'Levensverhaal' van Glikl, de autobiografie van een zeventiende-eeuwse joodse vrouw; geschiedenisboeken die werden geschreven en gepubliceerd in het Amsterdam van de zeventiende en achttiende eeuw,
waarvan er een, Sheerit Israel, tot de twintigste eeuw populair bleef
onder de joden van Oost Europa. Het 'literaire bedrijf bracht boeken van allerlei soort uit, want er was een gretig lezerspubliek dat
ze aanschafte. Binnen deze bedrijvigheid verdient vermelding dat
het hier niet alleen ging om een paar geniale auteurs. Men moet
ook de rol in aanmerking nemen die vertalingen uit het Hebreeuws
en andere talen op deze ontwikkeling hebben gehad. Dat de gebruikers van het Jiddisch openstonden voor het Hebreeuws, hun
'moedertaal', alsook voor de andere talen in hun omgeving, voedde
een nieuwsgierigheid die noodzakelijk is voor welke literatuur dan
ook. Het lezen respectievelijk vertalen van die literaturen gaf de
Jiddische schrijvers een impuls om hun eigen taal te vernieuwen.
De relatie Hebreeuws:Jiddisch staat ook aan de wieg van de moderne Jiddische literatuur. De steeds grotere afstand tussen Westen Oost:Jiddisch maakte geen einde aan die relatie, maar gaf haar
een nieuwe vorm. Oude gevoeligheden kregen een nieuw kader en
een nieuwe context. Dit is vooral belangrijk wanneer men het gegeven in aanmerking neemt dat twee van de meest invloedrijke werken uit het begin van de negentiende eeuw, die de verdere rol van
het Jiddisch bepaalden, van chassidisch-religieuze oorsprong waren. Ze verschenen in ISIS. Deze chassidische vertellingen, 'Lofprijzing van de Besjt' en 'De verhalen', beide van rabbi Nachman
werden tegelijk ook in het Hebreeuws gepubliceerd als eerbetoon
aan de stichter van de Chassidische beweging (Baal Sjem Tov, bijgenaamd de 'Besjt') en zijn kleinzoon (Nachman). Beide religieuze
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leiders gebruiken het Jiddisch voor het vertellen van verhalen en de
bereidheid van hun volgelingen om deze teksten in het Jiddisch te
publiceren legitimeerde het gebruik van die taal en gaf de auteurs
van toekomstige generaties een stilistisch werktuig in handen.
De 'vertelling' was essentieel voor de eerste generatie van Jiddische
schrijvers. De reactie van het publiek bracht sommige auteurs ertoe
zich aan korte romans te wagen. Het seculiere element stond hierbij op de voorgrond, al was het getemperd door een moreel kader.
De moderne Jiddische literatuur begon met een explosie van pulp.
Onder invloed van de filosofie van de Verlichting begon een tweede generatie auteurs in het Jiddisch te schrijven in plaats van het
Hebreeuws, en zij werden de voorlopers van de Hoog:Jiddische
literatuur zoals we die sindsdien kennen. Het legendarische jaar
van het Jiddisch was 1864, toen Sholem Abramowitz, ook bekend
onder zijn pseudoniem Mendele de Boekverkoper, zijn eerste
roman in het Jiddisch publiceerde, Dos Klayne Mentchele. Hij was een
verlichte persoon, een Maskil in het Hebreeuws, en in zijn zoektocht naar publiek had hij besloten in de volkstaal te schrijven. De
Hebreeuwse kring van auteurs en lezers was toen nog klein en elitair, en de massa's stonden zoals gewoonlijk ver af van de ontwikkelingen in de nieuwe, moderne wereld. In het Jiddisch schrijven
betekende rekening houden met twee fundamentele vragen: hoe
vindt men lezers die bereid zijn literatuur te lezen, en hoe brengt
men die lezers ideeën bij die bijdragen tot een verbetering van hun
smaak. Mendele de Maskil wilde vooral de onwetendheid bestrijden, zoals die bestond onder de chassidim en andere religieuze
groeperingen; tegelijk echter trok hij ten strijde tegen de pulp-literatuur. Jaren lang zwoegde hij voor de ontwikkeling van een literaire stijl in het Jiddisch die de toets van 'hoge literatuur' kon doorstaan, en wat hij tot stand bracht heet 'der Nusekh', ofwel de
Versie, die door Jiddische en Hebreeuwse auteurs zou worden
overgenomen als uitgangspunt voor de 'correcte' literaire manier
van schrijven. Naast deze bezigheid maakt Mendele ook een begin
met realistisch proza en sociale satire. Hij beschrijft de Natuur:
planten en bloemen, vogels, de blauwe hemel, de zon en de horizon. Binnen het puur verhalende genre, dat door de chassidische
literatuur was opgekomen, introduceerde hij het gebruik van de
monoloog als het voornaamste stijlmiddel. Zowel de chassidim als
Mendele maakten gebruik van vormen van mondelinge literatuur,
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met de bedoeling daardoor de afstand tussen verteller en lezer te
overbruggen. Door de lezer een verhaal voor te leggen, zonder
hem aan het handje te nemen, probeerde Mendele diens aandacht
te trekken, terwijl hij tevens trachtte de lezer door zijn kritiek
bewust te maken. Sjolom Aleichem, de tweede 'klassieke auteur',
nam dit idee over, evenals de derde grootheid van de Jiddische literatuur, 1.L. Peretz. Peretz ging nog een stap verder door aanscherping van een kritisch realisme enerzijds, terwijl hij anderzijds aan
het traditionele chassidische verhaal, zij het met romantische trekken, vasthield. Hij schreef over de 'kleine man' en doorspekte zijn
verhalen met quasi-socialistische waarden.
Alle drie de stichters waren, in wezen, Maskilim of Verlichte personen. Alle drie schreven zowel in het Hebreeuws als in het Jiddisch
(Sjolom Aleichem overigens alleen in zijn jeugd.) Alle drie stonden
kritisch tegenover de Joodse maatschappij van hun tijd. Alle drie
verluchtigden hun kritiek met satire, grappen en een grote dosis
ironie. Die houding is cruciaal voor de Jiddische literatuur rond het
begin van de twintigste eeuw. Uit verscheidene statistieken in
Rusland en Polen blijkt dat de Joodse wereld van Oost-Europa snel
veranderde. In 1897 beweerde achtennegentig procent van de
joden dat het Jiddisch hun moedertaal was. In 1917 beweerde
tweeënnegentig procent hetzelfde, maar slechts vierenzeventig procent zei het als omgangstaal te gebruiken. In de provincie bleven de
meesten trouw aan het Jiddisch, maar in de grote steden groeide
het aantal joden dat helemaal geen Jiddisch kende. Dus de drie
klassieken schreven, naar het schijnt, voor een wereld die aan het
verdwijnen was. Hun literatuur weerspiegelt het verleden, gesitueerd in een wereld die zij verafschuwden, maar zij gaven de schuld
daarvoor niet aan de arme joden, die in hun ogen slachtoffers
waren van de historische omstandigheden. Hun succes bij het
lezerspubliek komt voort uit hun vaderlijke kritische benadering.
Zij waren als het ware familieleden die het recht hadden zich aan
de situatie te ergeren.
De generaties die op de drie reuzen volgden, zagen zich in toenemende mate geconfronteerd met steeds minder veeleisende lezers.
Het Jiddische 'literaire bedrijf breidde zich uit in het laatste decennium van de negentiende en het eerste van de twintigste eeuw.
Naast Kiëv, Minsk en Vilnius, fungeerde toen Warschau als literair
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centrum. Daar verschenen de meeste kranten en weekbladen, daar
had je de uitgevers, en daar ontstond een klimaat dat een nieuwe
impuls gaf aan wie de avantgarde-schrijvers zouden worden. Het
publiek reageerde niet positief: de oudere lezers waren gewend aan
de traditionele meesters en hun literaire conventies, terwijl veel jonge mensen geen Jiddisch meer lazen of de modernistische aanpak
afwezen. Die nieuwe, moderne, grootsteedse auteurs moesten hun
eigen wereldbeeld scheppen, maar dat gebeurde in de marge. Het
vinden van publiek bleek moeilijk. Rebelse jongens zochten hun
modernistische opvattingen elders te slijten. Velen van hen beschouwden de Hebreeuwse literatuur als revolutionair, terwijl ze
het Jiddisch van hun ouders en grootouders als achterhaald afdeden. Desondanks kwamen er, tot in de jaren dertig, in bovengenoemde centra veel Jiddische literaire activiteiten van de grond. De
initiatiefnemers waren bijna geheel vervreemd van de godsdienstige
overtuigingen van de vorige generatie. Ze propageerden liberale en
communistische denkbeelden en bekenden zich tot de sociaal-geëngageerde, naturalistische literatuur van Zola, alsmede het experimentele proza en de expressionistische poëzie in het kielzog van
westerse modernisten. Men schreef over de vernietiging van het
joodse leven in de sjted en benadrukte de positie van het individualisme dat gangbaar werd in de steriele, ontmenselijkte wereld van
na 1918. Vele auteurs ondergingen een interessante ommekeer die
een andere ideologie aankondigde: ze schreven niet meer voor het
brede publiek, maar voor de intellectuele elite. Het Jiddisch verdiende zijn eigen upper-class auteurs en lezers. Daarom deden in
het literaire leven nu ook de eerste critici van zich spreken, die de
nieuwe schrijvers raad gaven, prezen en afkraakten. De verantwoordelijkheid die de kritici claimden, maakte dat hun geschriften
een verrijking waren en een belangrijk getuigenis vormden voor de
ontwikkeling van het corpus Jiddische literatuur.
Bovengenoemde trends manifesteerden zich niet alleen in OostEuropa, maar ook in New Vork, in Amerika. Het Jiddisch probeerde de massa én de elite te bedienen. Vrij van de economische
ineenstorting en de autoritaire regimes stonden de Amerikaanse
Jiddische dichters en romanciers open voor het experiment. Zij
probeerden het contact te herstellen met de literatuur en de literaire wereld om hen heen. Op het gebied van de poëzie cultiveerden
de dichters (zoals Jakob Glatstein) een 'intro-spectivisme'. Zij gaven
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voor net zo te schrijven als dichters in andere talen. Ze namen hun
eigen volk tot onderwerp, hun subjectieve ervaringen, maar deden
dat in ongebonden verzen over de kleuren van de hemel boven
Central Park, slenterend langs Fifth Avenue; ze toonden zich afkerig van de verschrikkingen van de grote stad, tegenstanders van
oorlog en voorstanders van de natuur, als ze zich tenminste niet
bookish gedroegen of verdwaalden in taalkritiek. Ze waren heel
anders dan hun populaire collega's in Oost-Europa.
Het verband tussen 'de wereld van gisteren' als onderwerp voor
romans, novellen en gedichten en 'de moderne aanpak' van de literaire techniek mocht op meer aandacht rekenen vanaf de jaren
dertig, en de belangrijkste vertegenwoordiger van die vruchtbare
stroming is Isaac Bashevis Singer. In tegenstelling tot andere modernistische auteurs staat Bashevis Singer niet afwijzend tegenover
de traditie en de wereld van zijn voorouders. Hij gelooft dat het
~itetl het joodse universum belichaamt. Het sjtetl omvat alle varianten van het menselijk doen en laten, en het Jiddisch is het vehikel
bij uitstek om dat universum voor de lezers te openbaren. Bashevis
Singer was sterk beïnvloed door Freud en beweerde dat de psychologie het moderne leven vormt. De eigentijdse auteur heeft tot taak
de vernieuwende kijk op de menselijke psyche bloot te leggen ten
einde daardoor nieuwe dimensies van het bestaan te onthullen.
Wat er over het sjtetl te zeggen is met behulp van de psychologie,
draagt bij tot een beter begrip van het individu over de ganse aardbol. Bashevis Singer claimt nog iets anders, wat eveneens met zijn
psychologische voorkeur te maken heeft. Tegen de stroom van de
rationele manier van denken geloofde hij dat het irrationele de
sleutel is tot de menselijke ziel. Binnen zijn wereldbeeld neemt de
werking van geesten, demonen en djinns een belangrijke plaats in.
Zij zijn verantwoordelijk voor de handelingen van mannen en
vrouwen, zij zetten de mens ertoe aan dit of dat pad te volgen.
Voor Bashevis Singer fungeert het sjetl als de 'global village' avant
la lettre, een universum dat veeleer door de individuele geest wordt
gedomineerd dan door de economie. Deze gonzende, zwevende
wereld krijgt nadrukkelijk vorm in Chagals 'Fiddler on the Roof,
de jood tussen hemel en aarde.
In de nadagen van de Sjoa werd die wereld de canon. Romans en
gedichten nemen deze tragedie tot uitgangspunt, zelfs als het ver84

haal in heel andere contreien speelt. Tot op zekere hoogte werden
bijna alle Jiddische auteurs erdoor verlamd. Hun belangwekkende
literaire thema's bleven in het vriesvak. Opvallend is dat zowel jongere als oudere auteurs naar de Sjoa verwijzen, of naar de tijden
die aan die apocalyps voorafgingen. Het sjtetl blijft onverminderd
voelbaar in alle verhalen. Maar een andere factor beïnvloedde het
verval van de Jiddische literatuur en die betrof de liberale, democratische wereld. Assimilatie begon, zoals eerder aangegeven, in
Oost-Europa rond de eeuwwende. De miljoenen joden die naar de
Nieuwe Wereld emigreerden, werden hoe langer hoe ontrouwer
aan de taal van hun voorouders. De tweede generatie, de kinderen
van de immigranten, converseerde al in het Engels en zocht aansluiting bij mainstream Amerika. Het Jiddisch verloor in Amerika
de band met het gemeenschapsleven; het was niet langer nodig
Jiddisch te kennen om te overleven, de gemeenschap kon haar
leden geen volledige bescherming meer bieden, en dat maakte de
overstap naar de omringende maatschappij logisch.
Het bestaan van zo'n uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig corpus
van moderne Jiddische literatuur, dat in minder dan een eeuw ontstond, is verbazingwekkend. Wanneer we daarbij de vruchten van
de \VestJiddische literatuur tot aan het eind van de achttiende
eeuw optellen, neemt het verbazingwekkende nog toe. Naar alle
waarschijnlijkheid moet die explosie van creativiteit worden toegeschreven aan de joodse voorliefde voor boeken, het wijdverspreide
middel om kinderen lezen en schrijven te leren. De opgedane kennis was een wapen in de diaspora, waar andere kanalen voor de
joden gesloten waren. Wij weten niet wat de toekomst het Jiddisch
zal brengen: het aantal sprekers van die taal is gering, en van dat
geringe aantal behoort het merendeel tot ultra-orthodoxe groeperingen, die geen belangstelling voor literatuur hebben. Hoe dan
ook, het corpus van de Jiddische literatuur is een integrerend
bestanddeel van de wereldliteratuur, en alleen al daarom de moeite
van bestudering waard. Wie weet of uit de ultra-orthodoxe kringen
ooit nog eens een nieuwe geniale auteur zal verrijzen, die de volgende daad van creatief verraad zal stellen en iets nieuws en
moderns zal laten zien over joden en jodendom.
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Een voornaam beroep
~olom Aleichem *
(Vertaling Wilry Brilt)

(Menachem-Mendel- schrijver)

Menachem-Mendel uitjehoepets aan zijn vrouw Sjejne-~'r:indel in Kasrilevke
Aan mijn dierbare, deugdzame en schrandere echtgenote SjejneSjejndel, moge zij leven.
Ten eerste deel ik je mede dat ik, dank zij Zijn lieve Naam, in
gezondheid en in welzijn verkeer. De Eeuwige moge ons vergunnen dat wij van elkander immer goede en gunstige tijding mogen
vernemen tot heil en troost, omejn.
Ten tweede moet je weten dat ik alle zaken aan de kant heb
gezet. Weg beurs! Afgelopen makelaardij! Het is allemaal zwendel
en zwijnerij, schaamteloze diefstal en de duivel weet wat nog meer!
Ik heb meteen al een nieuw beroep, een splinternieuw beroep, en
heel wat fraaier en fatsoenlijker! Ik ben met mazzel een schrijver
geworden. Ik schrijf! Nu wil je vast wel weten, hoe ik aan de schrijverij ben gekomen? Die is uit de hemel komen vallen.

*

Sjolom Aleichem, schrijversnaam van Sjolom Rabinowit.&, werd in 1859 in Perejaslav,
OekraiiJe, geboren en overleed in 1916 in New York. Reeds tb"dens zb'n leven was hij de meest
geliefde en meest gelezen Jiddische auteur. :::in oeuvre omvat romans, verhalen, monologen,
essays, journalistieke artikelen, brieven, toneelstukken en zijn autobiogrrifie. Met Mendele lv/oicher
Sforim en 1.L. Peretz legde hij de grondslag voor de moderne Jiddische literatuur. Zijn werk werd
in meer dan negentig talen vertaald.
$jolom Aleichem schreef de brievenroman Menachem -Mende! in cifleveringen, verspreid
over een aantaljaren. Het boek behelst zes delen, waarvan het eerste verscheen in 1892, het laatste in 1909. Menachem-Mendel is de personificatie van de 'loeft-mentsj', altijd hopend op het
grote geluk, dat toch steeds weer lucht blijkt te zb·n. Hij beproeft allerlei beroepen, is achtereenvolgens beursspeculant in Odessa, iffictenmakelaar in Jehoepets (Kiev), handelt in suiker, in olie,
probeert het schrb'versberoep, mislukt als huwelbksmakelaar en verzekeringsagent. Daarover gaan
de brieven aan zijn vrouwen haar antwoordbrieven aan hem. $j%m Aleichem zelf noemt
fofenachem-Mendel geen romanheld, evenmin een fictief personage: 'lv1enachem -Mendel is een
alledaagse Russische jood, die ik van binnen en van buiten ken. ' Een voornaam beroep is het
vierde deel van het boek.
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Zoals je je nog herinnert uit mijn laatste brief, heb ik in de herberg waar ik nu verblijf kennis gemaakt met iemand, die voor de
krant schrijft. Daar leeft hij van. Je vraagt je af hoe? Hij gaat zitten, schrijft iets op, stuurt het weg en dat drukken ze af Als het
gedrukt is krijgt hij per regel uitbetaald, één kopeke voor een regel.
Zoveel regels, zoveel kopekes. Heb ik bij mezelf gedacht: hola,
Heer in de hemel, ben ik soms minder dan hij? Is dat zo'n kunst?
Me dunkt, ik heb ook in het cheder geleerd, en mijn hand van
schrijven is fraaier dan de zijne. Misschien moet ik een poging
wagen en iets in de Jiddische krant schrijven. Wat kan me gebeuren? Dat kan me de kop niet kosten. Eén van de twee: ja is ja, nee
is nee. Ik ga dus zitten en schrijf een brief aan de redactie, van zus
en zo zit het, en ik vertel ze in één moeite door mijn hele biografie.
Hoe ik het op de beurs een heel end geschopt heb, zowel in
Odessa als inJehoepets. Dat ik daar alle kneepjes van het vak heb
geleerd, als handelaar en makelaar, met Londen, met effecten, te
veel om op te noemen, zaken die in de miljoenen liepen. Dat ik
zelf wel zevenenzeventig keer miljonair ben geweest en meteen
daarna tot de bedelstaf verviel, het ene moment steenrijk, het
andere moment straatarm. Kortom, ik heb geen moeite gespaard
en ze alles uitvoerig beschreven, wel tien velle~es lang. En ik heb
ze verzocht of ze mij willen antwoorden. Als mijn geschrijf hun
bevalt, zal ik doorgaan met schrijven. En wat denk je? Anderhalve
maand later krijg ik antwoord van de redactie! Ze delen me mee
dat mijn geschrijf hun wel degelijk aanstaat en ze stellen me voor
dat ik al mijn beschrijvingen uitgebreid ga opschrijven, en als ze
mijn beschrijvingen goed beschreven vinden, zullen ze die met
genoegen afdrukken in hun blad tegen betaling van één kopeke per
regel. Begrijp je? Zoveel regels, zoveel kopekes. Heb ik meteen
mijn pen gegrepen en uitgerekend hoeveel ik zou kunnen opschrijven. Op z'n minst, schat ik, kan ik op een lange zomerdag ruim
duizend regels neerpennen. Dat betekent een tien~e per dag! Dat
is dus een vermogen - mag je wel zeggen - van driehonderd roebel
per maand. Geen kattenpis, vind je wel? Ik hoefde niet lang na te
denken, heb gelijk een fles inkt en een riem papier gekocht en ben
aan het werk gegaan. En omdat ik het nu erg druk heb, maak ik
het kort. Zo God wil zal ik je in mijn volgende brieven alles uitvoerig vertellen. Tot zolang moge Hij geluk en gezondheid schenken.
Groet de kinderen - mogen zij leven - en schoonvader en schoonmoeder en iedereen recht hartelijk van mij, je gemaal MenachemMende!.
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B.V. (Belangrijkste Vergeten) Als ik met hulp van de Almachtige
mijn eerste schrijfsel klaar heb, dat wil zeggen, de titel van mijn
verhaal, want ik heb nog geen titel, dan zend ik die direct naar de
redactie met het verzoek om jou in Kasrilevke een paar roebel
voorschot te sturen. Ik wil, lieve vrouw, dat ook jij plezier zult hebben van mijn huidige beroep. Dit is toch wel voornamer dan het
makelaarsvak. De verdienste bij de makelaardij heet 'koertazje' en
bij de schrijverij noem je dat 'honorar' . .. een lieflijk woord, dat
honorar, luchtig en voornaam.
De jouwe, bovengenoemd.
2

Sj'!ine-~j'!indel

van Kasrilevke aan haar man Menachem-Mendel in Jehoepets.

Aan mijn geëerde, geliefde, voorspoedige en geleerde gade, onze
wegwijzer en leraar reb Menachem-Mendel, moge zijn licht schijnen.
Ten eerste kom ikje melden dat wij allen, de Almachtige zij geprezen, in goede gezondheid verkeren, God geve hetzelfde van jou
te mogen horen, en verder geen leed.
Ten tweede vraag ikje, mijn in de hemel voorbestemde beminde, waar moet dat heen met jou? Voor iemand als jij is geen kruid
gewassen, niet goedschiks en niet kwaadschiks! Ik kan beter tegen
de muur praten! Hoe zegt mijn moeder dat - moge zij leven en
mogen haar woorden gedrukt worden: 'een zieke wordt gezond,
een dronkenlap wordt nuchter, een zwartharige wordt wit, maar
een mesjoggener blijft mesjogge.' En zeg jij maar of ze geen gelijk
heeft! Bedenk eens wat je allemaal hebt aangericht sinds ik je als
man heb, het is ach en wee, en alsof het nog niet genoeg is geef je
je op je ouwe dag nog eens uit voor een komiek! Meneer is schrijverd geworden, hij schrijft! En dan bestaan er zulke gekken die
daar nog voor betalen ook. Wie weet wat je met je schrijfsels allemaal gaat uithalen, God verhoede. Ik heb zo mijn ervaring. Hoe
spreekt mijn moeder - moge ze leven: 'Aan een geslagen hond
moet je geen stok tonen.' Trouwens, meneer kiest wel steeds luchtige baan~es uit, als een vogel~e. Hij gaat luchtig inJehoepets in de
herberg zitten schrijven, en ik mag me hier in Kasrilevke krom
werken met zijn kinderen en met de influens. Al drie weken zit ze
bij ons in huis, de influens, en ze wil er niet uit. Van de klein~es tot
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de groten aan toe heeft ze te pakken genomen. En voor het geld
van je schrijfsels dat je me belooft, dank ik je alvast. Je fijne vrienden in Jehoepets mogen een warm maal kopen voor wat jij daar
als 'horonar' aanneemt. Je bent zelf een horo-nar, ten voeten uit. ..
Als je niet wilt dat ik vóór mijn tijd de pijp uitga en je kinderen,
God verhoede, als wezen achterlaat, moet je die luchtige bezigheden en je mooie geschrijf maar gauw uit je kop zetten, en naar huis
komen, naar je vrouwen je kinderen, je schoonvader en je schoonmoeder. Zo God wil, zal je een welkome gast zijn, zoals mijn moeder zegt: 'als de schoorsteen maar trekt.' Dat wenst je toe, met
gezondheid en blijvend geluk voor nu en altijd, je oprecht getrouwe vrouw Sjejne-Sjejndel.
Herinner je je Mosje-Dovid, de loterij man, nog? Die kwam op de
gedachte dat hij zijn vrouw niet meer lustte, hij wou haar kwijt,
maar wist niet hoe. Hij nam de benen en ging op reis naar
Amerika. Kreeg zij hem bij de grens nog te pakken, en heeft daar
zo'n schandaal gemaakt, dat hij voorgoed genezen is. Wat een
Litwak al niet verzint! Al mijn ellende over zijn hoofd!
3

Menachem-Mendel uitjehoepets aan zijn vrouw

~j~ne-!ii~ndel

in Kasrilevke

Aan mijn dierbare, deugdzame en schrandere echtgenote SjejneSjejndel, moge zij leven.
Ten eerste deel ik je mede dat ik, dank zij Zijn lieve Naam, in
gezondheid en in welzijn verkeer. De Eeuwige moge ons vergunnen dat wij van elkander immer goede en gunstige tijding mogen
vernemen tot heil en troost, omejn.
Ten tweede moet je weten dat alles, zo God wil, dik voor elkaar
komt. Ik sta al, de Eeuwige zij lof, in de krant gedrukt, net als alle
andere schrijvers en ik voel me reeds een ander mens. De eerste
keer dat ik mijn naam in het blad zag staan, vetgedrukt MENACHEM-MENDEL, sprongen me zowat de tranen in de ogen. En
waarom, denk je? Van geluk, dat er zulke goede, fijne, beschaafde
mensen op de wereld zijn. Ik bedoel daarmee de redactie. Wie zijn
verstand gebruikt, begrijpt natuurlijk dat ik niet haar enige uitverkorene ben; ook zonder mij zijn er al genoeg schrijvers. Toch heeft
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de redactie de moeite genomen mijn geschrift van begin tot eind te
lezen en mij te antwoorden in de krant - dat wil zeggen in de
rubriek 'brievenbus' - dat mijn beschrijving haar goed was bevallen, maar een bee~e te lang. Dat ten eerste. Ten tweede wil de
redactie dat ik geen eigen verhaal~es verzin; ze verwacht van me
dat ik uitsluitend het leven in de stad ]ehoepets schilder (precies zo
staat het er) met alle 'types' die in de stad voorkomen. Ze wil letterlijk weten wat er bij ons in]ehoepets omgaat, want wat is anders
de bedoeling van het woord 'types'? Nou, is dat een fijnbesnaarde
redactie of niet? Ik kan natuurlijk niet zo onbeleefd zijn om haar te
laten wachten. Ik heb meteen mijn kaftan uitgetrokken en ben
gaan zitten schrijven, vandaag is het al de derde dag, en ik schrijf
maar door, ik ben nog steeds bezig. Omdat ik het dus erg druk heb
met de schrijverij en tijd tekort kom, houd ik het kort. Zo God wil
zal ik je in mijn volgende brief alles uitvoerig vertellen. Tot zolang
moge Hij geluk en gezondheid schenken. Groet de kinderen mogen zij leven - en schoonvader en schoonmoeder en iedereen
recht hartelijk van mij, je gemaal Menachem-Mendel.
B.V. (Belangrijkste Vergeten): Wees zo goed en schrijf me of je wat
geld van de redactie hebt ontvangen. Want ik heb haar gevraagd
jou, als voorschot op mijn loon, enkele roebels te sturen. Een roebel~e meer of minder maakt tenslotte niet uit, wij zullen dat wel
verrekenen.
De jouwe, bovengenoemd.
4

5ijrdne-!iJ'rdndel van Kasrilevke aan haar man Menachem-Mendel in Jehoepets.
Aan mijn geëerde, geliefde, voorspoedige en geleerde gade, onze
wegwijzer en leraar reb Menachem-Mendel, moge zijn licht schijnen.
Ten eerste kom ik je melden dat wij allen, de Almachtige zij
geprezen, in goede gezondheid verkeren, God geve hetzelfde van
jou te mogen horen, en verder geen leed.
Ten tweede deel ik je mee dat ik intussen bloed spuug van die
mooie brieven van je. Wie is die schoonheid, voor wie je je kaftan
uittrekt en waar je de mond van vol hebt? Branden mag ze in de
hel met haar geld erbij. Ik kan d'r missen als een graat in mijn
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keel. Wat zegt mijn moeder, moge ze leven: 'smeer me geen
honing en steek me niet met je angel'. Het is maar dat je het weet,
jouw redactie mag de driedaagse koorts krijgen, ook al stuurt ze
me geld ... kotsmisselijk ben ik intussen van je 'schilderingen' die je
me schrijft. En als het dan zo is voorbestemd, dat mijn man een
schrijver is, begrijp ik niet dat je daarvoor per se in J ehoepets moet
zitten. Is er in Kasrilevke geen inkt? Daar moet wat achter zitten,
dat is niet kosjer. Wat zegt moeder: 'bijt in de appel, dan vindje de
worm' . .. Dus, mijn geliefde heer gemaal, veeg je schrijfsels bij
elkaar en kom naar huis, zonder smoesjes, want ik kan het verdriet
van de kinderen niet langer aanzien. Elke dag vragen ze wanneer
papa thuiskomt. En ik het maar opschuiven, van Pesach naar
Soekes, en van Soekes naar Pesach. Vooral Mosje-Hersjele heeft
zijn mond vol van je, het is verbazend wat een wijs kind dat is, verstandiger dan zijn vader, dat wenst je toe met gezondheid en blijvend geluk voor nu en altijd, je oprecht getrouwe vrouw SjejneSj ejndel.
Wat zeg je van mijn Brejndel? Ze gaat alweer scheiden van haar
tweede man. Niemand weet waarom. Maar hij heeft me in vertrouwen zijn arm laten zien, vol met blauwe plekken. Hij geeft
haar de bruidschat terug en haar sieraden, als ze maar opduvelt,
zegt-ie, de feeks. Zoals mijn moeder zegt: 'beter een onsje mazzel
dan een pond goud' ... Onze familie heeft geen geluk met mannen.

5

Menachem-Mendel uit Jehoepets aan zijn vrouw

0J·~jne-Sjejndel

in Kasrilevke

Aan mijn dierbare, deugdzame en schrandere echtgenote SjejneSjejndel, moge zij leven.
Ten eerste deel ik je mede dat ik, dank zij Zijn lieve Naam, in
gezondheid en in welzijn verkeer. De Eeuwige moge ons vergunnen dat wij van elkander immer goede en gunstige tijding mogen
vernemen tot heil en troost, omejn.
Ten tweede moet je weten dat ik al twee flesjes inkt heb leeggeschreven, ik ben nu bezig met het derde. Een karwei hoor, zo'n
stad als J ehoepets te beschrijven! Ik ben begonnen met de herberg
waar ik verblijf, en als eerste heb ik de waardin genomen. Jij zult
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natuurlijk vragen, waarom juist de waardin? Omdat er geen waard
is. Zij is al dertien jaar weduwe. Haar man was soldaat, en zij was
zijn tweede vrouw. Ze had hem genomen, zegt ze, om later wegens
de verdiensten van haar man inJehoepets te mogen blijven wonen.
Ze heeft een leven bij hem gehad, zegt ze, och en wee, ze wenst
het haar ergste vijanden toe. Want ze was meer dan twintig jaar
jonger dan hij, en ze was in haar jeugd, zegt ze, een beeldschoon
meisje; alle mannen, joden en niet-joden liepen achter haar aan,
en nu moet ze omzien of ene Menachem-Mendel misschien trek
heeft in een komme~e borsjtsj of een stukje vlees met chrein, en
daarvan onderhoudt ze een zoon, die op het gymnasium zit, en
een dochter, ook op het gymnasium, en die geen vinger uitsteken
om hun moeder te helpen, ze zitten alleen maar te kijken of moeder wat te bikken brengt, 's morgens een glas koffie op bed, en
later als ze van school komen, wordt er niet fatsoenlijk gevraagd of
er wat te eten is - nee, het eten moet op tafel staan, en zo niet, dan
is het huis te klein. Zulke kinderen zijn dat. Laatst heeft dat meisje,
die gymnasiaste, 's morgens de boel bij elkaar geschreeuwd omdat
er geen zeep was, en ze kwam halfnaakt, met haar hals helemaal
bloot, de gelagkamer binnenstormen, waar de gasten zaten thee te
drinken, en ze viel uit tegen haar moeder: 'Het is hier een zwijnenstal!' Toen konden wij ons niet meer inhouden en hebben haar stevig tot de orde geroepen: 'Wat moet dat betekenen? Leer je dat op
het gymnasium?' En ik zei: 'Is het nog niet genoeg, dat je moeder
zich hele dagen afbeult, je schoenen poetst terwijl jij slaapt .. !' Zo
riep ik tegen de dochter, en ik wou haar verder de les lezen, toen
die jongen zich ermee bemoeide: 'Is dat soms jouw zaak?' en hij
ging tegen me te keer als een brutale hond. Nou, dat beviel me
niks. Ik ben er eens goed voor gaan zitten en heb die arme weduwe
met haar mooie kinderen uitgebreid op schrift gezet en ik hoop nu
maar dat het wordt afgedrukt, dat is de beste opvoedmethode. De
wereld is groot en er zijn vast nog meer van zulke arme weduwen
en zulke kinderen op gymnasiums, die hun moeders het graf in
helpen... Zie je nu in, geliefde vrouw, waar ze mij geld voor
geven? Omdat ik dus erg bezet ben, en geen tijd heb, maak ik het
kort. Zo God wil zal ik je in mijn volgende brief alles uitvoerig vertellen. Tot zolang moge Hij geluk en gezondheid schenken. Groet
de kinderen - mogen zij leven - en schoonvader en schoonmoeder
en iedereen recht hartelijk van mij, je gemaal Menachem-Mendel.
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B.Y. Je vraagt me wie de redactie is, je hebt blijkbaar niet door
wat dat is. Een redactie is niet één persoon, maar meerdere, die
zich verenigd hebben om gezamenlijk een krant uit te geven. Die
krant sturen ze de wereld in, en daar ontvangen ze geld voor.
Maar omdat een krant stof moet hebben, vraagt de redactie aan
ons of wij willen schrijven, en daar betalen zij weer voor. Wij doen
hun dat genoegen, met andere woorden wij schrijven, en zij drukken. Heb je nu begrepen wat voor beroep ik uitoefen?
De jouwe, bovengenoemd.
6

!$jejne-!$jejndel van Kasrilevke aan haar man Menachem-Mendel in Jehoepets.
Aan mijn geëerde, geliefde, voorspoedige en geleerde gade, onze
wegwijzer en leraar reb Menachem-Mendel, moge zijn licht schijnen.
Ten eerste kom ikje melden dat wij allen, de Almachtige zij geprezen, in goede gezondheid verkeren, God geve hetzelfde van jou
te mogen horen, en verder geen leed.
Ten tweede laat ik je weten dat ik je brief heb gelezen en mijn
ogen niet kon geloven. Een boze droom is het. Mijn gemaal heeft
een gewichtig onderwerp gevonden om te beschrijven! God heeft
hem een weduwe met kinderen op zijn pad gebracht - de duivel
weet wat voor kinderen - en hij heeft medelijden met haar en
brouwt daar een heel verhaal over. Als ik in jouw plaats in
Jehoepets was geweest, had ik die jongen heel anders 'geschilderd',
en ik had die meid met 'r nakende schouders in de keuken neergezet, op de vleesbank, om aardappels te schillen, in plaats van haar
'de les te lezen'. Een zedenmeester is mijn man geworden, een
moraalprediker, en daar, beweert-ie, wordt hij voor betaald. Wat
zegt mijn moeder, moge zij leven: 'de wereld zit vol zotten'.
Ik zou zo denken, in plaats van je neus in andermans kookpan te
steken en je met vreemde kinderen te bemoeien, kon je beter je
kop breken over je eigen kinderen. Je kinderen hebben toch een
vader, of niet soms? Je moest eens horen hoe Mosje-Hersjele het
alfabet kan opzeggen. Daar kan jouw Jehoepetser weduwe met de
redactie inbegrepen niet aan tippen. Het zou mooi zijn als ik van
hem en de andere kinderen een foto had laten maken, dan zou ik
je die sturen en kon je tenminste zelf zien wie je hebt ingeruild
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tegen weduwen en redacties, tegen sores en sjagrijn, dat wenst je
toe met gezondheid en blijvend geluk voor nu en altijd, je oprecht
getrouwe vrouw Sjejne-Sjejndel.
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Menachem-Mendel uitjehoepets aan zijn vrouw

~'~jne-5ijçjndel

in Kasrilevke

Aan mijn dierbare, deugdzame en schrandere echtgenote SjejneSjejndel, moge zij leven.
Ten eerste deel ik je mede dat ik, dank zij Zijn lieve Naam, in
gezondheid en in welzijn verkeer. De Eeuwige moge ons vergunnen dat wij van elkander immer goede en gunstige tijding mogen
vernemen tot heil en troost, omejn.
Ten tweede laat ikje weten dat ik met de waardin al klaar ben.
Ik ben nu bezig met de gasten van de herberg, dat wil zeggen, met
alle sjlemazzels, die hier met mij onderdak hebben. Ik kan je verzekeren dat het mij, moge het boze oog aan mij voorbij gaan, gelukt
is. De een is hier een nog grotere pechvogel dan de ander. Maar
de grootste van allemaal is er een die bij ons 'het goudhaan~e'
wordt genoemd. Over hem is zo veel te schrijven dat ik papier en
inkt tekort kom. De jongeman komt uit Sjwanets, is eerst ingetrouwd bij zijn schoonvader in Ladizjin, daarna bij een schoonvader in Soroki, en is vervolgens gaan wonen in Katerineslaw, waar
hij zijn eerste bedrijf opzette, handel in goud, dat wil zeggen, een
paar lui verkochten hem enkele zakjes goud tegen alle contanten
die hij bezat, en achteraf bleek dat het allemaal zand was. Dat was
niet best, maar ja, waarom zou je levend in de Dnjepr springen.
Dus nam hij zijn wandelstok in de hand en zocht zijn heil op de
beurs. Paar roebel~es verdiend en een advertentie in de krant
geplaatst dat hij een zaak met een compagnon zocht. Het duurde
niet lang of er kwam iemand opdagen die in de ijzerhandel zat.
Samen kochten ze een stuk grond bij Kriworog, dat een echte
goudmijn bleek te zijn. Opkopers boden er vele duizenden roebels
voor, maar hij zei: 'Een half miljoen, of niks.' Dus werd het niks.
Daarna wierp hij zich op de steenkolen, samen met een Duitse
ingenieur, dat wil zeggen, een jood die Duits sprak. Ze huurden
een mijnschacht en togen aan de arbeid, kolen delven. Tijdens het
werk opende zich onverwacht een waterader, en ... een zondvloed!
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Twee apparaten hebben ze neergezet om te pompen, maar hoe
meer ze pompten, hoe meer water er kwam. Een verhaal zonder
eind.
Over zichzelf zegt hij, als hij één blik in de rivier slaat, kreperen
de vissen. Bij al zijn sores is hij nog geestig ook. Hij is klein en
beweeglijk, heeft vurige ogen, en zijn brein werkt koortsig - combinaties, eindeloze combinaties bedenkt hij. Hij zegt dat hij in één
klap miljonair wil worden, zo niet, dan stapt hij op en vertrekt
naar Amerika. Daar, beweert hij, kan hij zorgeloos leven. Hij probeert mij over te halen met hem mee te gaan naar Amerika.
Mensen als ik, zegt hij, gaan nooit verloren. Maar ik zou wel gek
zijn als ik zo'n voornaam beroep als de schrijverij weggooide en
ergens anders het geluk ging zoeken. Omdat ik dus erg bezet ben
en geen tijd heb, maak ik het kort. Zo God wil zal ik je in mijn volgende brief alles uitvoerig vertellen. Tot zolang moge Hij geluk en
gezondheid schenken. Groet de kinderen - mogen zij leven - en
schoonvader en schoonmoeder en iedereen recht hartelijk van mij,
je gemaal Menachem-Mendel.
B.V. Ik begrijp niet waarom ik nog steeds geen antwoord van de
redactie heb gehad op mijn eerste stuk dat ik heb ingezonden.
Geen antwoord en geen geld. Ik heb alweer drie brieven gestuurd.
Ik reken er vast op, zo God wil, dat ik vandaag of morgen iets
hoor.
De jouwe, bovengenoemd.
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Sjejne-Sjejndel van Kasrilevke aan haar man Menachem-Mendel in Jehoepets.
Aan mijn geëerde, geliefde, voorspoedige en geleerde gade, onze
wegwijzer en leraar reb Menachem-Mendel, moge zijn licht schijnen.
Ten eerste kom ik je melden dat wij allen, de Almachtige zij
geprezen, in goede gezondheid verkeren, God geve hetzelfde van
jou te mogen horen, en verder geen leed.
Ten tweede laat ik je weten, dierbare gemaal dat je, zodra je
deze brief ontvangt, om Gods wil onmiddellijk naar huis moet
komen, want mijn arme vader is ernstig ziek. Een heel stel dokters
heeft vastgesteld, ach en wee, dat hij water in zijn buik heeft. Een
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pijn dat hij lijdt, het is niet om aan te zien. Je zult begrijpen dat
mijn moeder - moge ze leven - onherkenbaar is. Ze offert zich als
het ware helemaal voor hem op. Ze zegt: 'Als je met een vreemde
dertig jaar samenwoont in één huis, heb je toch ook meelij.' En jij
zit daar maar hoog en droog in die mooie herberg en beschrijft
mislukkelingen. Ze mogen de plaats innemen van mijn vader onder de grond! Dat wenst je toe met gezondheid en blijvend geluk
voor nu en altijd, je oprecht getrouwe vrouw Sjejne-Sjejndel.
Pak in hemelsnaam gelijk je spullen, en stuur een telegram.
9

Menachem-Mendel uit Jehoepets aan zijn vrouw $irjne-!ii([jndel in Kasrilevke
Aan mijn dierbare, deugdzame en schrandere echtgenote SjejneSjejndel, moge zij leven.
Ten eerste deel ik je mede dat ik, dank zij Zijn lieve Naam, in
gezondheid en in welzijn verkeer. De Eeuwige moge ons vergunnen dat wij van elkander immer goede en gunstige tijding mogen
vernemen tot heil en troost, omejn.
Ten tweede laat ik je weten dat je brief een pistoolschot was in
mijn hart. Als ik vleugels had zou ik als een adelaar naar jullie toevliegen. Maar ik kan niet van mijn plek. De waardin van de herberg ben ik meer schuldig dan ik haren op mijn hoofd heb.
Behalve wat ik bij haar heb verteerd, sta ik ook nog in het krijt
voor inkt en papier. Ik steeds maar denken - nu komt de zilvervloot. Zoveel papier en inkt verbruikt, zoveel prachtige dingen
opgeschreven, mijn tien vingers versleten - en als die redactie nou
maar eens antwoord gafl Ze houdt haar mond of ze zwijgt. Dat
valt me van haar tegen! Het is het een of het ander: bevalt mijn
geschrijf u niet, zeg het mij, dan houd ik op met schrijven. Een
ander in mijn plaats zou haar de huid vol schelden. Of, als ik geld
had, zou ik haar een telegram sturen: Rood of Dood! Ik ben niet in
staat je mijn zielennood te schetsen, mijn hartepijn over de tegenslag die ik heb te verwerken. Ze zijn met geen pen te beschrijven.
Wat verder? Ik heb de redactie verzocht mij tenminste de krant
gratis toe te sturen, ook daar geen antwoord op. Ik had in die tussentijd hout kunnen hakken, zou ik meer verdiend hebben. Ik weet
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niet hoe het andere schrijvers vergaat, maar mij hebben ze minder
dan minderwaardig behandeld. Ik sla mijn ogen op naar het gebergte: vanwaar zal mijn hulp komen - misschien zal de Eeuwige
helpen, want het water staat mij tot de lippen, erger kan het niet
meer worden! En omdat ik diep in de put zit maak ik het kort. Zo
God wil zal ik je in mijn volgende brief alles uitvoerig vertellen.
Tot zolang moge Hij geluk en gezondheid schenken, en aan
schoonvader algehele genezing. God sta ons bij dat wij elkaar gezond zullen wederzien, met de kinderen erbij naar wie ik met mijn
laatste ademtocht verlang.
Je gemaal, Menachem-Mendel.
B.V. Mijn brief ligt hier al twee dagen, ik heb geen postzegel. Al
die tijd zit ik te piekeren, wat ik moet doen, wat zou ik kunnen
doen, wat vang ik aan? Me dunkt, er is geen beroep ter wereld dat
ik al niet geprobeerd heb. Eén mogelijkheid echter heb ik over het
hoofd gezien: huwelijksmakelaar. Er is bij ons in de herberg een
man, die dat beroep uitoefent, en naar wat hij me vertelt is hij in
goede doen. Het is wel niet zo'n voornaam beroep als schrijver
maar wel mooier dan de makelaardij. Het belangrijkste is of de
Eeuwige voor een klein bee~e mazzel zorgt.
De jouwe, bovengenoemd.
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/ijffjne-/ijffjndel van Kasrilevke aan haar man Menachem-Mendel in Jehoepets.
Aan mijn geëerde, geliefde, voorspoedige en geleerde gade, onze
wegwijzer en leraar reb Menachem-Mendel, moge zijn licht schijnen.
Ten eerste kom ikje melden dat wij allen, de Almachtige zij geprezen, in goede gezondheid verkeren, God geve hetzelfde van jou
te mogen horen, en verder geen leed.
Ten tweede deel ik je mee dat ik niks heb mee te delen. Ik heb
je brief aan moeder laten lezen. Zij zegt dat het allemaal mijn
eigen schuld is: 'Zoals je te bed gaat, zo lig je', zegt ze. 'Had mij
maar laten corresponderen met die paradijsvogel, meneer mijn
schoonzoon,' zegt ze, 'dan was ie allang hier geweest. Desnoods
was ik hem zelf gaan halen. Je mag van geluk spreken dat je vader
op zijn doodsbed ligt, en wij allebei op onze laatste benen lopen.'
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Het geld dat ik je stuur komt van mijn moeder. Je weet hoe
goed ze is. Ik bid God dat ik geen brieven meer van je krijg, en
zodra je weg bent uitjehoepets, moge de aarde zich openen, zodat
die hele stad wordt verzwolgen als Sodom, met al haar goudmijnen, makelaars, koppelaars, herbergen, waardinnen en redacties
erbij, dat wenst je toe met gezondheid en blijvend geluk voor nu en
altijd, je oprecht getrouwe vrouw Sjejne-Sjejndel.
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Toen Jasj vertrok

(een fragment)

Jakob Glatstein *
(Vertaling Shlomo Berger en Robert Lemm)
De Haïtiaanse diplomaat was slank. De trekken van zijn mulattengezicht waren scherp uitgebeiteld. Zijn neus was lang, bijna joods
en krom. Hij had slimme ogen en de gesticulaties van een acteur.
Hij boog zijn hoofd langzaam en sierlijk wanneer hij zich excuseerde voor de geringste aanraking, als die ook maar in de verste verte
iets van een duw~e had. Hij beschikte, kortom, over het complete
scala van diplomatentrucjes, ofschoon hij zwart was en afkomstig
uit zo'n ondiplomatieke republiek als Haïti.
Zijn metgezel was veel kleiner, en de slanke diplomaat welfde
zich om de haverklap naar hem over, als wilde hij op gelijke hoogte
komen met zijn kleine gesprekspartner. Het was tevens een gebaar
van verheven adeldom, teneinde zijn rijzige gestalte niet overdreven te benadrukken. Toen ik de kleine 'raak-me-niet-aan' lastigviel

met Hitler, verstijfde hij als een gehypnotiseerde haan. Even verroerde hij geen vin. Abrupt liet hij de arm van de diplomaat los, en
doodgemoedereerd greep de ranke mulat met dezelfde zwier en
wellevendheid een dame, als wilde hij met haar dansen, en met
haar vervolgde hij zijn wandeling over het dek.
De kleine bleef bij mij staan en keek zijn held met een verweesde
blik na.
Hoe kreeg ik het in mijn hoofd dat hij een jood was? vraagt hij,
als was hij door een grote ramp getroffen, want uiteindelijk is hij
niet zo'n Poolse jood, maar een echte Hollander.
Hij loenst met één oog, dat telkens verdwijnt om even later weer
tevoorschijn te komen. Hij is flegmatisch en zijn voorzichtige
Engels - heet van de naald na zijn studie - voegt zich naar zijn
stijfheid. Zijn handen blijven stil. Zijn voeten zijn zwaar. En de

* Jakob Glatstein (I896-I97I) werd geboren in Lublin, Polen. In I914 emigreerde hi;" naar
Amerika en schreif in hetzelfde jaar zijn eerste korte verhaal voor het anarchistische Jiddische
blad Di Fraie Arbeter. In 192I kwam zij'n boek Jakob Glatsjtein uit, de eerste bundel
Jiddische poezie geheel in vrije verzen geschreven. Glatstein schreif romans, poezie, literaire kritieken en meer dan zeshonderd essqys. In 1940 ontving hij de Louis Lomed Prijs voor zijn twee
delen meesterlijk proza Wen Jasj iz geforn en Wen Jasj iz gekoemen. Bovenstaandftagment is uit het eerste deel. Glatstein overleed in New rork. Zie ook 'Vertaalde poezie'.
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gedachten die hij uit het Nederlands in zijn Engels vertaalt, vallen
nog zwaarder. Hij beschouwt de conversatie met mij als een soort
gevecht en onder het spreken trekt hij alle registers van zijn sluwheid open, de hele tijd wachtend tot ik het offensief inzet.
Ik ben inderdaad en graag een Poolse jood, werp ik tegen, recht
in zijn gezicht.
Hij geeft mij het gojse compliment dat ik daar niet naar uitzie.
Als ik hem nog een vraag stel over zijn afstamming, blijkt hij absoluut niet bereid zichzelf aan mij bloot te geven en wil hij niets over
zijn voorvaderen loslaten. Wat heb ik te maken met Spaanse joden,
met geïmmigreerde Poolse joden, met Baruch Spinoza? Hij stamt
af van Hollandse joden van generaties her en daarmee basta.
Ik wil hem op het filologische spoor zetten en ik vraag of hij in
de kring van zijn eigen familie nog mensen oud-NederlandsJiddisj
heeft horen spreken, of bij toeval in de Amsterdamse jodenbuurt.
Maar hij schudt alles van zich af, alsof hij bang is dat hem iets verdachts aankleeft, dat hij te maken zou hebben met iets dat niet
Nederlands is. Hij geeft mij de spaarzame inlichting dat hij afstamt
van rijke kooplui, dat hij een kort bezoek aan Amerika heeft gebracht, waar hij maar drie weken is geweest, en dat hij nu huiswaarts keert, terug naar de zaak van zijn vader.
De joden in Nederland? Daar wil hij onder geen beding over
beginnen alvorens mij te onthalen op de nuttige les dat de Nederlandse joden bovenal goede Nederlanders zijn, en daarna pas
joden. Ze hebben een grote belangstelling voor politiek, ze zijn
patriotten en alleen als ze alle plichten jegens het land tot in de
pun~es zijn nagekomen, tot het laatste toe, tot op de bodem, als
niemand hen nog iets kan verwijten, zijn ze ook nog joden, maar
hun joods-zijn is alleen te merken aan kleinigheden.
Wat bindt hen aan het joodse geheel? vraag ik hem.
Niets, bevestigt hij van ganser harte, blij dat ik hem de gelegenheid heb gegeven de Nederlandse joden te isoleren. De echte
Nederlandse joden zijn een verschijnsel op zich, een soort dertiende joodse stam zonder geschiedenis of traditie. Misschien liggen er
ergens apocriefen begraven die licht kunnen laten schijnen over
hun wortels. (Hij is een intelligent mens, maar het is duidelijk dat
hij de onnozele hals uithangt, naïeveteit speelt in plaats van onwelkome waarheden te debiteren.)
Langzaam raakt zijn tong los. De Nederlandse joden haten
Poolse joden niet minder dan de christenen dat doen. Als Poolse
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joden door de Amsterdamse stegen kuieren met hun belachelijke
plunje en hun morsige baarden, dan schamen wij ons voor de
christenen die tolerant en geduldig zijn. De Poolse joden berokkenen de joden in Nederland veel schade. Ze zijn een klap in hun
gezicht. Met heel hun bestaan proberen de Nederlandse joden zich
van dat soort lieden af te schermen. Maar het is moeilijk de christen te overtuigen. Toch berust een deel van de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse joden.
Waarom komen zij de goed geregelde rust van onze overgrootouders verstoren? Ikzelf - bezweert hij mij - word rood als ik een
Poolse jood zie. Waarom moeten zij ons met hun hardnekkig
anders-zijn een doorn in het oog blijven?
Waarom - houd ik mijzelf van de domme - moet dat jullie storen? Stoort een Chinees u soms ook? En een hindoe? Een neger? Ik
begin de verdenking te koesteren - werk ik op zijn zenuwen - dat u
helemaal geen vrije Nederlander bent, zoals u zichzelf wijsmaakt,
want op uw rug moet u, als een gele davidster, de schaamte dragen
over de Poolse jood die niet uw oom is en zelfs niet uw neef.
Maar mijn steek blijft onbemerkt en hij smaalt hoe de joden zich
in Holland ijzersterk hebben gevoeld in hun gevestigde positie, tot
der Hitler bonje begon te maken.
Bij ons is onderwijl geen antisemitisme bekend. Iedereen is
gelijk. Bij ons heb je joodse ministers, rechters, vooraanstaande zakenlieden, en alles zou rustig zijn - maar met Hitler als buurman ...
Zelfs Nederlanders houden niet zoveel van Duitsers, maar wie
weet? Tot Hitler leefde men heel comfortabel.
Je bent kennelijk toch van Hitler geschrokken.' Hij geeft toe dat
hij zich niet helemaal zeker voelt.
'De tegenwoordige schrik voor Hitler heeft je, of je wilt of niet,
verbroederd met de andere twaalf joodse stammen,' wil ik mijn
Nederlandse scheepsbroeder aan zijn woord en aan de praat houden.
'Nee! Helemaal niet verbroederd! Wij zijn bovenal, zoals ik al
eerder zei, goede Nederlanders.'
Ik ben doodmoe geworden van dit strooien duel. Mijn tweehonderd procent jonge Hollander heeft kennelijk gedacht dat hij met
zijn eigen stem spreekt, maar ik heb al de overbekende verroeste
stem van een ander deel van mijn broeders gehoord, in de verscheidenheid en veeltaligheid van hun algehele aanpassing.
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'Maar hoe bijzonder je je als Hollander ook meent te moeten
voelen,' - wierp ik hem grimlachend toe - 'je bent volgens de allerlaatste wetenschap een niet-ariër. De grondig gefundeerde rassenleer zal je bij de lurven vatten en je duchtig de oren wassen, hoe
Nederlands je ook bent. En niet-ariër, mijn vriend, zijn nu alle I7
miljoen joden, niet alleen de 600.000 Duitse joden. Jij en ik, de
Amerikaans-Poolse jood, zijn als wij in de nieuwe Teutoonse spiegel kijken allebei niet-ariërs.'
En ik wil van hem af, maar nu laat hij mij niet gaan. Hij wil praten over joden en joods-zijn als iemand die een wond open wil
krabben. Dus breng ik het hele gesprek terug tot kindervragen en ik
stel hem een nepvraag:
'Als je hoort dat ze in China Chinezen hebben afgeslacht en in
Duitsland joden, wat raakt je dan meer?'
Ik vecht tegen mijzelf en als een beschaafd mens wens ik dat ze
mij allebei evenveel raken, of dat ze me allebei koud laten, maar je
moet terstond toegeven dat nieuws over de joden je nader aan het
hart ligt.
Waarom? Waarom?
Het valt me op dat wij dezelfde vraag tegelijkertijd hebben
gesteld.
'Misschien,' merkt hij op, 'komt het door persoonlijke angst dat
sores van joden in de rest van de wereld ook de stranden van de
Nederlandse joden zullen bereiken. En dat zou zonde zijn,' spreekt hij met roerend naïeve openhartigheid - 'omdat Nederlandse joden zo anders zijn. Ze zijn, zoals ik al eerder heb vastgesteld, op de eerste plaats Nederlander, en dan pas joden.'
En zo viel hij terug op zijn ingestudeerde monotonie. Hij begon
spraakzaam te worden. Zijn stem kende geen muziek, maar alleen
atonale woorden of echo's. Hij maalde en maalde. Hij strooide
kwistig met zijn kleine voorraad cultuur. Hij pronkte met namen
van filosofen, auteurs, musici, maar ik moest denken aan keukenschilderij~es, Hollandse molens, zwarte houten schoenen met opkrullende neuzen, dom vlashaar en grove vingers die koeien melken. En 'Kan-Niet-Verstaan', een held uit de tijd dat ik sprookjes
las, die in de loop van één dag leeft, lacht en sterft: een mooie, culturele, fijne en schone dag, waarlijk een complete cultuur. En met
dat slag mensen moet onze 'dertiende stam' groeien als een kreeft,
tot niet-me er-kennen en niet-me er-nadenken, met inbegrip van de
lijvige patriarchale joden van Rembrandt.
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'De laatste tijd,' - zo schildert hij het tableau - 'lijden de
Hollandse joden aan zionisme dat de jonge mensen als een epidemie heeft aangetast. Begrijpt u? Ze zitten in Nederland en dromen
over Palestina!' Een neef van hem, een hoogontwikkelde jongeman,
zoon van een rijke familie, heeft alles opgegeven en is weggegaan
naar het Heilige Land, waar hij zich uit de naad werkt. Zijn ouders
willen niets meer met hem te maken hebben, maar hij schrijft hun
brieven en daagt hen uit. Hij schrijft dat hij gelukkig is, dat hij vaste
grond onder zijn voeten heeft gekregen. Waarom zou zo'n jongeman, die bijna christen was geweest, ineens een zionist worden?
Wie weet! Joost zal het weten. Een bepaald aantal joden, meer
christen dan joden, begon zich actief te vereenzelvigen met de zionisten. Precies de meest ver verwijderde joden, de meest Hollandse.
'Wellicht uit Hider-paniek' - probeert hij mij te troosten -, maar
hij troost zichzelf meer. De goeie Nederlandse joden kijken met
scheve ogen naar zulke zionistische flirts. Daar kunnen ze schade
van oplopen! Het kan het respect bederven van de christelijke
buren. Het respect dat de joden met zoveel moeite en zorg hebben
gekoesterd, een respect van generaties her. Zionisme is een groot
gevaar voor ons. Als de Nederlander daar achter komt, dat ons
hart buiten de grenzen van Nederland ligt ...
'Waarom wordt u geen christen?' - vraag ik hem plotseling.
Hij is helemaal niet beledigd. Zijn levenloze ogen geven voor het
eerst iets van gevoel te zien. Hij vertrouwt mij toe dat de romantiek
van de katholieke kerk hem sterk aantrekt. Hij heeft al meermalen
met zijn vader overlegd, maar de oude man heeft hem ervan afgehouden, hoewel hij er geen goed onderbouwde redenen voor kon
geven. Hij zal zijn vader dit alles in de toekomst nog eens voorleggen. Hij houdt van wierook en het theatrale van het katholicisme.
Maar wie weet, misschien zal hij toch beslissen naar Israël te gaan
om ter plekke te zien wat voor gekte het is. Misschien - lacht hij
vals - zal daar zijn hart bijbels gaan kloppen, en zal ook hij stenen
gaan hakken uit eigen bodem. Misschien zal hij daar de Columbus
van het joodse land worden, misschien zal hij daar de hele toonladder horen van de joodse stem, die alle kinderen van de diaspora
bijeenroept.
Toonladder! Diaspora!
Hoe mooier, lichter en hartelijker zou hij het 'Hoor, te Rama
klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen'
uitspreken.
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Tenslotte heeft hij mij afgeraden Holland te bezoeken, voor het
geval zo'n gedachte bij mij mocht opkomen. 'Er is niets te zien,'
zegt hij, zijn loensoogje tot getuige roepend. Maar ik verdenk hem
ervan dat hij het mij afraad, omdat hij niet wil dat nóg een Poolse
jood Holland binnen zal sluipen. Wie weet hoeveel schade een
Poolse jood, God betere, zou aanrichten!
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Illegaal de grens over
Joseph Opatoshu *
(Vertaling Jan Jonk)
Met de trein van zeven uur kwamen ze 's avonds in Wolkowysk
aan. Hij, een jonge man uit Grodno, met een fietspe~e op en de
gang van een soldaat. Zij, een heel jonge vrouw uit Warschau. Zij
kon niet stil blijven staan; ze liep maar rond in het station, zette
overal haar voetstappen en wiste die direct weer uit met de fladderende zomen van haar zijden mantel, zoals een vos zijn sporen uitwist met zijn harige staart. De Grodner en de Warschause kenden
elkaar niet en kenden ook niemand op het station. Mosje Smokkelaar wachtte hen op, een donkere man met een zwarte baard die
meer op een rechter leek dan op een smokkelaar. Hij ontfermde
• zich eerst over de jongen, daarna over de Warschause. Hij begroette ze als oude bekenden, maar sprak niet echt met hen, meer
zo'n beetje voor het vaderland weg: 'Vooruit, vooruit, hoe minder
we opvallen, des te beter het is. Maak je niet druk om je bagage.
Die zal ik vandaag nog in Ilowe afleveren. Ja, vanaf nu zijn jullie
man en vrouw, maar zonder huwelijksceremonie,' besloot hij met
een hinnekend gelach.
Ze liepen het station uit en kwamen op een zandweg. De avond
viel. Hier en daar stonden scheefgezakte huizen in het grijze
avondlicht - tegen de huisjes tekenden zich de silhouetten van
mannen en vrouwen af.
De smokkelaar bracht de passanten in een kamer met een aparte ingang en grinnikte in zichzelf: Echt man en vrouw, maar zonder de ceremoniële afzondering na de choepe en nu ...
Hij stak een bleke zachte hand uit; het zwarte gezicht, de zwarte
baard, alles versmolt met de donkere kamer. De losse mouw was
opgestroopt en de zachte bleke hand maande om het geld voor de
illegale grensoversteek. Haastig zei hij, nadat ze betaald hadden en
hij al bij de uitgang stond:
* JosePh Opatoshu, (Polen 1887 ~ New York 1954 ), le(de vanaf 19°7 in Amerika, waar hij
zijn ingenieursgraad behaalde. Hij publiceerde zijn eerste literaire verhaal in 19IO en wij'dde zich
daarna geheel aan zijn carrière als schrijver. Hij was een van de eerste auteurs die het Amerikaam'-joodse leven beschreif.
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'Waar zijn de bagagereçu's?'
'Hoe lang blijven we hier?' vroeg de Warschause, hem achterna
lopend naar de deur.
'Niet lang,' antwoordde de smokkelaar. 'Ik loop even naar die
grens-goj en dan gaan we meteen op pad.'
'Lopend?'
'Hoe ver het is?' lachte de smokkelaar. 'Van hier naar Ilowe is
het twintig minuten, hoogstens een half uur.'
'Denkt u dat we niet bang hoeven zijn?' wilde de Warschause de
man horen bevestigen.
'U kunt gerust zijn.' Bij die woorden greep de smokkelaar de kin
van de Warschause beet. 'Het is maar een wandelinge~e, net zover
als naar het Saksische Park.'
Hij liep naar buiten, sloot de deur achter zich.
Twee bedden die haaks op elkaar stonden, namen bijna de
gehele ruimte van de kamer in. Een klein raampje waarvoor een
gordijn~e hing, onttrok de ondergang van de zon aan 't oog. In de
kamer was het al donker. Dat kon je zien aan de vliegen die in
zwarte plukken op de witgekalkte muren zaten.
De Warschause was op het bed gaan zitten, gebaarde de jongen
dat hij op het andere bed moest gaan zitten en begon een praa~e:
'U ziet er niet uit als een Pool.'
'Nee, dat ben ik ook niet, ik kom uit Grodno.'
'Was er niet een grens dichterbij?'
'Ik heb hier in dienst gezeten.' De jongen slikte zijn woorden bijna in alsof hij ze weer terug wilde nemen.
'Oh, de dienst.' Daarmee was alles voor de vVarschause duidelijk. 'En als u gepakt wordt?'
'Dat zou niet best zijn!'
'Ik ga naar een man.'
Het gesprek stokte. Dat de jongen soldaat was die gepakt kon
worden, dat de Warschause naar een man reisde, de smokkelaar
de bagagereçu's en het geld had genomen, dat alles versterkte de
sfeer van angst. Het duurde even. Al gauw hoorden ze stemmen.
De stemmen kwamen van achter het raam. Mosje Smokkelaar
praatte op de grens-goj in, hij wilde van elke 'vis' een roebel afpingelen. De goj wilde vijf roebel voor elke 'vis' en de joodse man gaf
er slechts vier voor. Dat was geen afdingen meer, ze gingen
gewoon vreselijk te keer! Door dat geschreeuw waren de Grodner
en de Warschause verstomd van schrik. Ze verwachtten elk ogenI07

blik dat de deur zou opengaan en de politie hen zou komen arresteren.
De Grodner opende het raam en vroeg de smokkelaar:
'Zijn er nog roebels nodig? Het sop is de kool niet waard! Wij
betalen.'
'Dat is wat anders.' De smokkelaar omarmde samenzweerderig
de goj. 'Laten we gaan.'
Nu liepen ze niet over de zandweg, maar via de binnenplaats
die overgroeid was met wild gras. Hier en daar slingerden lege
petroleum- en haringvaten rond. Je kon ruiken wat voor vaten het
waren. Ze kwamen bij de schutting. De man haalde twee losse
planken weg en nam afscheid van de passanten. 'Er is niets om
bang voor te zijn, met Gods hulp komen jullie zonder problemen
over de grens. Ik zweer dat ik morgen met de bagage naar de
andere kant kom.'
Eerst ging de goj erdoor, toen de Warschause en vervolgens de
Grodner. In de verte fonkelden sterren, ze verlichtten verspreid liggende moshopen waartussen jonge dennenbomen stonden. De stilte om hen heen was vol geruis dat moeilijk thuis te brengen was; je
kon moeilijk zeggen waar het vandaan kwam. De goj waarschuwde:
'Laat het uit je hoofd om te roken!' Hij bracht hen over een
aardappelveld waar de aardappels al gerooid waren. De akker was
één en al kuilen en hobbels, de voeten zwikten voortdurend, omdat
het lopen niet gemakkelijk ging. Onwillekeurig greep de Warschause de hand van de Grodner en voelde zich veiliger. Ze liepen
vijf à tien minuten, ergens hinnekte een paard. De goj bleef staan.
Achter hem de 'vissen', hij luisterde gespannen, daarna vertrouwde
hij hun stil toe: 'Ergens rijdt hier een bereden gendarme rond.'
'Wat?' Hun ogen vielen bijna uit hun kassen.
'Moeten we met hem onderhandelen?'
'Sluit een deal met hem!'
'Dat kan wel drie roebel kosten,' zei de goj en hij spuwde anderhalve meter naast zich. 'Ten tweede weet ik niet of jullie hier midden op de akker moeten blijven.'
'Waar kunnen we ons verbergen?'
'Kruip in een van die lege aardappelkuilen tot ik het bij de gendarme voor elkaar heb.'
Met ingehouden adem staken ze de goj drie roebel toe. Toen hij
wegliep, kroop de Grodner de aardappelkuil in. De kuil was smal
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en diep. De jongen stak zijn armen uit, pakte de Warschause beet
zoals je een kind vastpakt en zette haar naast zich neer. Het werd
zo benauwd in de kuil dat ze zich nog nauwelijks konden bewegen.
Uit de diepte steeg, net als in een kelder, een vochtige kilte op. De
Grodner en de Warschause stonden zwijgend dicht tegen elkaar
aan. Met hun ogen en oren vingen ze elk signaal op, hun ingehouden adem en bonzende harten spraken duidelijke taal. Boven hun
hoofd, aan de donkere hemel, verscheen een deel van de maan.
'Hoe lang heeft hij nodig?' vroeg ze. 'Het lijkt of ze komen.' Hij
stak zijn hoofd boven de kuil uit.
'Ik hoor praten.'
'Laten we ons verbergen.' De Warschause liet zich dieper in de
kuil zakken, slaakte een kreet en klampte zich vast aan de jongen.
'Een kat, een wilde kat!' De kat zette een hoge rug op, haar snorharen trilden, gereed om ieder naar de strot te vliegen. Om haar
heen kleine miauwende katjes. De jongen hield de Warschause
vast, stelde haar gerust, streek over haar hoofd, streelde haar wangen en hoorde het fluiten van de goj niet.
Toen de goj bij de kuil kwam en zag hoe de jongen het meisje
vasthield, schoot hij in de lach:
'De grens nog niet over en de grens nu al vergeten?'
(193 6)
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Beelden van een reis door de provincie
J.L. Peretz *
(Vertaling Herman Note)
Godsvertrouwen
Mijn eerste bestemming was Tisjevits. Ik kreeg er onderdak bij een
bekende van me, reb Borech, die meteen de sjammes en enkele
notabelen liet roepen. Ik wachtte op hen bij het venster en overzag
intussen het marktplein.
Het is een groot vierkant met smerige, verzakte huizen eromheen, sommige bedekt met stro maar de meeste met dakpannen.
Allemaal hebben ze maar één niveau, en een brede uitbouw op
rotte grauwe palen. Dicht opeen, op enige afstand van de uitbouw,
staan marktvrouwen gebogen over troggen vol bagels, brood, erwten, bonen en allerhande fruit. Tussen die vrouwen is het een
rumoerige bedoening, blijkbaar heb ik indruk op ze gemaakt.

* In 1891 publiceerde J.L.Peretz (1852-1915) zijn Bilder foen a provintsrayze ('Beelden
van een reis door de provincie') in het eerste nummer van Di Jiddisje Bibliotek, een door hem
geredigeerde literaire almanak waarvan slechts drie nummers zouden verschijnen. Enkele jaren
eerder had advocaat Jitschok Leib Peretz op basis van een naamloze aanklacht een verbod
gekregen om nog te pleiten. De werkloosheid woog zwaar en dankbaar maakte hij gebruik van de
uitnodiging van een filantroop, Jan Bloch (een tot het christendom bekeerde jood), om als enquêteur deel te nemen aan een groot onderzoek naar de levensomstandigheden van de joden in de
Poolse sitetls. Peretz voerde zy'n deel van de taak uit in de provincie die hem het best bekend was,
zijn geboortestreek ;::pmosjtsj. Toen het onderzoek een tijd later door de overheid werd stilgelegd,
keerde Peretz terug naar Warschau, waar hij jarenlang een sinecure had als bediende bij de joodse
gemeente. Er bleef tijd vry' voor zy'n roeping: sch,y·ven. En het eerste grote werk werden die
Bilder, een literaire verwerking van zij"n ervaringen tydens de enquête.
De Beelden van een reis door de provincie bestaan uit een kort voorwoord en een
twintigtal schetsen van ontmoetingen en situaties, waarvan er hier drie worden gepubliceerd. Uitgangspunt was te weten te komen hoe het alledaagse joodse leven was in de kleine sjtetls: wat voor
hoop koesteren de mensen er, waarvan leven ze, wat doen ze, wat zegt het volk. Deze schetsen
lopen vooruit op wat hy' later zal publiceren in bij"voorbeeld de Yontev-bleter, verhalen die de
grondstof zouden leveren voor discussiegroepen in de;:gn. 'Jargon-komitetn' van de arbeidersbewegzng.
Het sjtetl is verdwenen. Met de vernieuwde aandacht voor het Jiddisch (taal en cultuur) keerde ook die voor het sjtetl terug, maar nu verbeeld als een homogeen joodse, vredige gemeente,
omringd door de boze buitenwereld: het Fiddler on the Roqfmodel, zou je het kunnen noemen.
Peretz' beeld van het sjtetl is daarentegen socio-cultureel en economisch allerminst idyllisch ofgei C
dealiseerd. (H.N.)
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'Krijg de pest! Niet met je vinger wijzen, hij ziet ons toch!'
'Hou je mond!'
Ze weten dus al dat ik ben gekomen om te enquêteren. De een
fluistert het de ander toe, zo stil dat ik het binnen kan verstaan:
'Dat is hem dus.' En een andere: 'Goed toch dat de arme schapen
hier herders hebben die zich om ze bekommeren, maar wat levert
het op als de Herder daarboven niet helpt?'
Nog een ander kan intussen maar niet begrijpen dat die Herder
zulke vertegenwoordigers nodig heeft. Ze doelt uiteraard op mijn
kortgeschoren baardje en korte jas. Een vriendin van haar is liberaler en beroept zich op een dokter: 'Een dokter, zegt ze, deugt
ook niet, en toch ... '
'Dat is wat anders,' zegt de eerste, 'een dokter werkt voor zichzelf! Maar deze hier... Zijn er dan zo weinig echte joden?'
'Ze hadden ons beter een paar honderd roebel kunnen sturen ...
Ik hoef hun geschrijf niet, generaal wordt mijn zoon toch nooit!'
Als ik aan de tafel ga zitten, zie ik nog altijd de halve markt,
maar vanaf de straat kunnen ze mij niet zien. Intussen heeft mijn
gastheer zijn gebed beëindigd, talIes en tefilien opgeborgen, een
glaasje brandewijn uitgeschonken en op mijn gezondheid gedronken.
'Lechaim toivim oelesjalom - op een goed en vredig leven,' antwoord
ik.
'Laat God ons maar betere tijden geven! Een inkomen hebben
we nodig!'
Ik benijd mijn gastheer: al wat hem zorgen baart is dat inkomen. Maar koppig voegt hij er aan toe:
'Dat moet gebeuren! Er is toch een God op de wereld? Goede
joden zullen niet blijven zwijgen .. .'
Ik onderbreek hem: als hij dan zo vol godsvertrouwen zit en uit
de talmoed weet dat 'Hij die leven geeft ook eten geeft,' waarom
slooft hij zich dan zo uit voor zijn eigen zaken: altijd maar bezig,
hele nachten zonder slaap, en altijd maar piekeren over morgen,
later, volgend jaar ... Nauwelijks is een jood getrouwd of hij begint
al te denken aan de trouwkleren voor zijn kleinkinderen. Maar
gaat het over het hele volk Israëls, dan is dat godsvertrouwen
opeens zo groot dat je zelfs geen vinger meer in koud water hoeft
te steken.
'Dat is toch helder,' reageert hij, 'het volk Israëls is een zaak van
de Heer der Hemelen, en die heeft daarmee wel het Zijne voor. ..
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En, bij wijze van spreken dan, mochten ze al eens vergeetachtig
worden rond Gods troon, dan zijn er hier genoeg om Hem daaraan te herinneren ... Maar waar het steeds om draait: er moet toch
ooit een eind aan komen: koele chqjev, koele zake - wanneer een generatie in haar geheel zondig of in haar geheel rechtvaardig zal zijn.
Dan pas zal de zoon van David komen, leert de talmoed ... maar
hoe lang kan dat nog duren? Brood brengt dat intussen niet op
tafel, wel?'

Eerste poging
Vroeg in de morgen, nog voor de sjammes er is, zijn er al enkele
mannen naar me toe gekomen. Ze wilden die meneer met zijn vragen wel eens zien, mijn naam is me duidelijk vooruitgesneld.
Ik doe een poging en wend me tot een van hen:
'Goeiernorgen, waarde vriend.'
'Goeiernorgen, sjolem alejchem.' Heel aarzelend reikt hij me de
hand.
'Hoe heet u, beste vriend?'
'Levi:Jitschok. '
'En uw achternaam?'
'Waarom?'
'Hoezo, is het misschien een geheim?'
'Geheim of niet, zeg me maar waarom u die moet weten ... Dát
is allicht geen geheim, of wel?'
'Weet u niet waarom?'
'Niet echt ... '
'Kom nou, wat is uw achternaam?'
'Berenpelts,' antwoordt hij een bee~e beschaamd.
'Getrouwd?'
'Eh ... '
'Wat betekent eh?'
'Hij wil scheiden!' antwoordt iemand in zijn plaats.
'Hoeveel kinderen?'
Hij moet even nadenken en telt op zijn vingers: 'Bij mijn eerste
vrouw, van mij: een, twee, drie - van haar: een, twee. Bij mijn
tweede vrouw ... '
Hij is het beu om verder te tellen: 'Vooruit maar! Zes ongeveer!'
'Ongeveer is niet genoeg, ik moet het nauwkeurig weten.'
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'Ziet u, JUIst dat nauwkeurig is niet zo simpel - nauwkeurig!
Waarom moet u dat nauwkeurig weten? Bent u zo'n ambtenaar~e
misschien? Betalen ze u ervoor? Is er iemand die u volgt en controleert misschien? Nauw-keu-rig!'
'Zeg het, rund, zeg het toch,' sporen de anderen hem aan. Je
bent begonnen, nu moetje doorgaan! Geefhem antwoord!'
Ze willen blijkbaar weten wat voor problemen er zullen volgen.
Hij telt opnieuw op zijn vingers en het zijn er, de Heer zij gezegend, drie meer geworden.
'Negen kinderen, mogen ze gezond en sterk zijn.'
'Hoeveel jongens, hoeveel meisjes?'
Hij moet weer tellen. 'Vier zonen en vijf dochters.'
'En hoeveel zijn er al uitgehuwelijkt?'
'Moet u dat ook al weten? Zeg me eerst eens waarom!'
'Antwoorden!' roepen de omstaanders ongeduldig.
'Drie dochters en twee zonen,' antwoordt iemand in zijn plaats.
'Wat?' zegt hij. 'En Sjrolik dan?'
'Die is toch nog niet getrouwd.'
'Stomme ezel! Volgende sjabbes wordt hij opgeroepen. Wat
maakt anderhalve week nou uit?'
Ik noteer en vraag geduldig verder: 'Hebt u legerdienst gedaan?'
'Vrijgekocht, voor vierhonderd roebel! Ik wou dat ik ze nu had!'
kreunt hij.
'En uw zoons?'
'De oudste heeft een gezwel onder zijn rechteroog en - moge
God het u besparen - hij heeft ook een bee~e reuma. In drie ziekenhuizen heeft hij gelegen, het heeft ons meer gekost dan een
trouwpartij en toch scheelde het geen haar of ze hadden hem niet
afgekeurd. Mijn tweede zoon is uitgeloot en de derde is in dienst.'
'En zijn vrouw?'
'Bij mij natuurlijk! Wat is dat nou voor een vraag?'
'Ze had toch ook bij haar vader kunnen wonen.'
'Bij die arme sukkelaar?'
'Hebt u een huis?'
'Natuurlijk.'
'Hoeveel is het waard?'
'Als het in Zamosjtsj stond, zou het veel waard zijn, maar hier is
het geen drie stuivers waard, behalve dat ik erin kan wonen ... '
'Zou u het verkopen voor honderd roebel?'
'Nee, in 's hemelsnaam, een eigen huis! Voor driehonderd ook
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niet - maar vijfhonderd, mmm, dan kan ik een huisje huren en
nog wat overhouden voor een zaak.'
ja, wat voor zaak eigenlijk?'
'Wie heeft er hier een zaak?'
'Nou, waar leeft u van?'
'Oh, bedoelt u dat! Tja, we blijven in leven ... '
'Waarvan?'
'Van Gods zegen! Als Hij geeft, dan hebben wij.'
'Goed, maar Hij gooit het toch niet uit de hemel?'
'Toch wel! Hoe zou ik moeten weten waar ik van leef? Maak
maar een somme~e: ik heb heel wat nodig - zeker vier roebel per
week! Voor mijn huis, apart dus van mijn eigen woonruimte, krijg
ik ongeveer twaalf roebel huur per jaar - daar gaan er negen af
voor belastingen en ongeveer vijf voor reparaties: blijft dus een gat
in mijn zak van zeker twee roebel per jaar!'
Maar heel fier gaat hij verder: 'Nee goddank, geld heb ik niet! Ik
niet en geen van de joden hier. Geen enkele jood, behalve misschien de geassimileerde in de grote steden... Wij hebben geen
geld! En een stiel ken ik niet. Mijn grootvader was geen schoenmaker. Dus als God - gezegend zij Zijn Naam - het wil, dan leef ik.
En dat doe ik zo al een goeie vijftig jaar. En willen we een kind uithuwelijken, dan doen we dat, en dan dansen we in de modder!'
'Goed, maar wat bent u?'
'Een jood!'
'Maar wat doet u de hele dag?'
'Ik lem, ik bid ... Wat doet een jood anders? Na het ontbijt ga ik
naar de markt ... '
'Wat doet u op de markt?'
'\Vat ik daar doe? Wat zich maar voordoet. Neem gisteren, in
het voorbijgaan hoorde ik datJonah Borik voor een landheer drie
bokken wou kopen - dus vanochtend vroeg was ik al bij een andere heer die me ooit had verteld dat hij teveel bokken had. Ik gooide het metJonah Borik op een akkoordje en we hebben goddank
elk anderhalve roebel verdiend.'
'Maar bent u dan een soort makelaar?'
'Weet ik veel! Soms kan ik wel eens een maa~e koren kopen ... '
'Soms?'
'Wat heet soms? Als ik een paar roebel heb, dan koop ik. .. '
'En anders?'
'Dan probeer ik aan een paar roebel te komen.'
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'Hoe?'
'Wat heet hoe?'
En zo duurt het nog wel een poosje voor ik begrijp dat LeviJitschok Berenpelts een soort hulp van de rebbe is die bemiddelt bij
conflicten, en ook nog een stukje makelaar en een stukje handelaar, een beege huwelijksmakelaar ook, en soms, schiet hem nu te
binnen, is hij op de baan als koerier. En van al die 'beroepen'
samen, plus degene die hij vergeet, verdient hij - met moeite,
meneer, met moeite - zijn brood voor vrouwen kind! Misschien
zelfs voor die uitgehuwelijkte dochter, aangezien haar schoonvader
toch echt een arme sukkelaar is.

De emigrant
Ik duw een deur open.
Een kamer zonder bedden is het, zonder meubels, op de grond
wat hooi en stro. In het midden zitten rond een omgekeerd tonnege vier kinderen met warrig haar, in hun ene hand een roestige
blikken lepel. Ze eten zure melkpap uit een gelige lemen schotel. In
de andere hand houden ze stukjes zemelbrood.
In een hoek zit een bleke jonge vrouw, tranen vallen uit haar
ogen op de kleine aardappel die ze wilde gaan schillen. In een
andere hoek ligt haar man, uitgestrekt op de grond.
'Vergeefse moeite, beste vriend,' gebaart hij naar me, zonder op
te staan. 'Vergeefse moeite, ik hoor al niet meer bij dit dorp.'
Als hij ziet dat ik geen aanstalten maak om weg te gaan, kruipt
hij langzaam overeind: 'Tja, waar zal ik u een plaatsje geven?'
vraagt hij bijna verontschuldigend.
Ik verzeker hem dat ik ook staande kan schrijven.
'Van mij krijgt u helemaal niks te horen! Ik wacht alleen nog op
de scheepsbiljetten ... U ziet wel dat ik alles al verkocht heb. Zelfs
mijn gereedschap!'
Hebt u een vak?' vraag ik.
'Kleermaker. '
'En wat brengt u ertoe om weg te trekken?'
'Honger.'
Die honger kun je aflezen van zijn gezicht en van haar gezicht,
en meer nog zie je het aan de branderige oogjes van de kinderen
boven hun melkpap.
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'Geen werk?'
Hij haalt zijn schouders op. Dat wil ongeveer zeggen: hij IS
allang vergeten sinds wanneer hij zonder werk zit.
'Waar gaat ti heen?'
'Naar Londen. Ik ben er al eens geweest, flink geld verdiend.
Elke week kon ik tien roebel naar mijn vrouw sturen en zelf leidde
ik er een menswaardig bestaan. Maar de duivel heeft me weer naar
huis gesleurd.' Ik begrijp meteen dat 'de duivel' zijn vrouw is geweest.
'Waarom was uw gezin niet mee?'
'Ik moest terug. Zwarte duisternis heerste er daar. Sloot ik mijn
ogen, dan zag ik het sjtetl als in een droom, met de rivier en de
bossen. Het bleef maar aan me trekken, ik voelde me daar te benauwd.'
'Het is hier inderdaad een prachtige plek,' zeg ik.
ja! Lucht zo goed als gratis. En Godlof, al drie jaar leven we
van de lucht! Maar deze keer vertrek ik met vrouwen kinderen.
Basta!'
'Zult u dan de bossen niet weer missen?'
'De bossen?' Zijn gezicht verkrampt in een bittere glimlach.
'Mijn vrouw is er eergisteren nog bessen gaan plukken. Hebben ze
haar weggejaagd en nog zweepslagen toe gegeven.'
'Maar de rivier dan,' probeer ik om hem van die droeve gedachte af te brengen. Zijn bleke gezicht wordt nog bleker.
'De rivier? Die heeft deze zomer een van mijn kinderen meegesleurd.'
Ik vlucht het huis uit.
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De vogelkooi
Melech Ravitch *
(Vertaling Fred Bomstein)
Het verhaal over de vogelkooi had ik ook 'De leraar-Job' kunnen
noemen, want in mijn herinnering is het een en hetzelfde verhaal.
Zodra ik het boek Job opsla, moet ik meteen aan een vogelkooiDe
denken en als ik ergens een vogelkooi zie, komt me direct het boek
Job voor de geest. Wanneer u dit verhaal leest zult u begrijpen
waarom. Het zou passender zijn wanneer de geschiedenis met de
vogelkooi niet met Job, maar met het Hooglied was verbonden,
maar zoiets heb je nu eenmaal niet voor het zeggen.
Op een zekere dag verscheen er in ons plaatsje een mysterieus
uitziende man met een rijzige gestalte en licht uitpuilende zwarte
ogen. Hij had een goed verzorgde korte baard die precies de vorm
had van zo'n kleine spade waarmee je in de tuin werkt, droeg een
hoed met stijve rand en had een lang, smal kersenhouten sigarettenpijpje in zijn mond waarin een halfgevulde , met de hand gedraaide sigaret gloeide. Hij heette Leon Sjargel - niet gewoon
Leib, maar Leon - en vertelde dat hij uit Brody kwam en daar tot
de jonge garde talmoedisten had behoord. Brody was een flink
eind bij ons vandaan, ergens in het noordoosten van Galicië, vlak
bij de grens met Rusland, maar toch kwamen er van tijd tot tijd
wel joden uit Brody in ons plaatsje. Ze zouden iemand als Leon
Sjargel moeten kennen, maar vreemd genoeg had niemand van
hem gehoord. In ons plaatsje, Radymno, was hij echter binnen
korte tijd bij iedereen bekend! Sjargel zal toen tussen de veertig en
vijftig zijn geweest en ik misschien negen of tien.
Wat kwam deze onbekende uit Brody in ons plaatsje doen?
Leraar Hebreeuws worden, zei hij zelf. Wat waren dan wel zijn
kwalificaties? Nu, hij was overal goed in. De tenach, het oude testament kende hij van achteren naar voren. Wanneer iemand een
regel uit het boek Job citeerde, kon hij direct het hoofdstuk en het
vers noemen. Rasji kende hij ook en voor een bladzijde talmoed
" Me/ecfl Ravitch, pseudoniem van ';;:pcharja Bergner, werd in 1893 in Radymno (Redim) in
Galiciif geboren. Hij woonde achtereenvolgens in ~Venen en Warschau, en la/er in Amerika,
Argentinie; Mexico en Canada. Hij stierf in 1976 in Montreal.
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draaide hij zijn hand niet om. Daarnaast beheerste hij het Duits en
Pools goed. Het duurde dan ook niet lang of een groot aantal jongens en meisjes kwam les bij hem nemen. En toen de jongelui te
weten kwamen dat hij een felle zionist was, had de leraar helemaal
geen vrij ogenblik meer en was hij van acht uur 's ochtends tot tien
uur 's avonds les aan het geven.
Leon Sjargel was ook bij mijn vader in de smaak gevallen en
hetzelfde gold voor mij. Op een goede dag nam mijn vader me
dan ook mee naar Sjargels huis. Hij had een eenvoudige woning
gehuurd in een achterafstraatje en deze omgevormd tot een bescheiden, maar keurig leslokaal~e. Boven zijn tafel hing een portret
van Theodor Herzl, die toen nog leefde. Het viel zowel mijn vader
als mij op hoe ne~es het bij hem was en daarnaast waren we onder
de indruk van het grote aantal - in een boekenrek gestapelde boeken. Tegen het plafond hing een blauwige rook die afkomstig
was van de korte, met de hand gedraaide sigaretten die Sjargel zonder onderbreking - in een lang, smal kersenhouten pijpje
oprookte. De vraag was alleen waarom hij, als hij toch de ene sigaret na de andere opstak, sigaretten rolde die maar voor een derde
waren gevuld met tabak. Mijn vader, die ook een hartstochtelijk
roker was, vroeg het hem, maar Sjargel wist het zelf niet. Vandaag
de dag begrijp ik het beter; de dag duurde hem te lang en het
draaien van sigaretten gaf hem een bezigheid.
Natuurlijk wilde Sjargel mij wel als leerling aannemen, maar
wanneer moest hij me lesgeven? Zijn dagen zaten vol. Ten slotte
vonden mijn vader en Sjargel toch een oplossing. De leraar zou
twee maal per week bij ons thuis komen en wel om zes uur 's ochtends en de lessen zouden in de kinderkamer - die een aparte
ingang had - plaatsvinden zodat niemand zo vroeg op de ochtend
werd gestoord. Dat de les om zes uur in de morgen plaatsvond, gaf
het geheel een geheimzinnig tin~e. (Hier maak ik met permissie
van de lezer een sprong in de tijd van meer dan vijftig jaar om te
vertellen dat de kamer waarover ik het had ook heden ten dage
nog als zodanig wordt gebruikt - zoals ik in 1956 tijdens een
bezoek aan Polen zelf heb kunnen zien. De kamer, waarin ik bij
het licht van de ochtendschemering met mijn leraar Sjargel studeerde ... En nu spring ik weer vijftig jaar terug om mijn verhaal op
te pakken). Mijn vader sprak met Sjargel af dat hij bij het lezen
van de tenach gebruik zou maken van de Duitstalige uitleg van
Mendelsohn.
lIS

Op de dag dat ik mijn eerste les zou krijgen, was ik alom vijf
uur wakker. De rijzige leraar kwam precies op de afgesproken tijd.
Het eerst zag ik zijn lange sigarettenpijpje, daarna zijn puntbaard
en ten slotte zijn enigszins uitpuilende grote ogen die me aankeken
van onder de ronde rand van zijn hoed. En dan, in elegant uitgesproken Duits: 'Guten Morgen, Zigmund!' Alsof hij direct begonnen
was met het voorlezen van Mendelsohn.
Binnen de minuut klonken in de kinderkamer de eerste zinnen
van Job: J,v hqja be-erets Oets - Jov ,vmo... en in vertaling: Daar was
een man in het land Uz, zijn naam was Job ... Mijn leraar Sjargel
zal, zoals gezegd, toen tussen de veertig en vijftig zijn geweest en ik
een jongen van negen, hooguit tien. Sjargel gebruikte voor zijn les
geen boeken; hij kende zowel de Hebreeuwse tekst als het Duitse
commentaar uit zijn hoofd. Spoedig waren we door het eerste
hoofdstuk van Job heen. Mijn vader die zelf een goede kenner van
tenach was - maar niet van de talmoed - was in de zevende hemel.
Eindelijk had hij een leraar gevonden met alle kwaliteiten. Binnen
korte tijd volgde de jonge leerling het spoor van de meester en kon
ook hij hele hoofdstukken Job uit zijn hoofd opzeggen. Natuurlijk
niet het hele boekjob, maar wel een tiental hoofdstukken.
Het boek Job heeft echter tweeënveertig hoofdstukken - het ene
nog zwaarder en bitterder van toon dan het andere - en Sjargel
had al die hoofdstukken al honderden keren met zijn leerlingen
doorgenomen. De tekst begon hem op het laatst dan ook wat te
vervelen.
Op een morgen bracht hij een paar kleine, dunne la~es mee,
een kluwen fijn touw, een nijptange~e, een hamer, een zaag en
nog een paar andere stukken gereedschap.
'Waar heeft u dat allemaal voor nodig, meester?'
'Dat zul je wel zien. En laat je niet afleiden van de les! Waja'an
Elifaz ha- temani wajomar... , en Elifaz, die uit Jemen kwam, antwoordde en zei .. .'
Maar mijn gedachten waren allang niet meer bij de les, maar bij
het touwen de kleine la~es. De leraar ging echter gewoon door
met de les en tekende ondertussen op een stuk papier een schets.
Toen die af was, was het bij alle geheimzinnigheid van het boek
Job zo klaar als een klon~e dat het om het ontwerp van een vogelkooi ging ... Nu zal de lezer begrijpen waarom ik alleen al bij het
noemen van het boek Job direct een vogelkooi voor me zie.
Die hele lente en zomer hielden we ons dus bezig met Job en de
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bouw van de vogelkooi. In het begin probeerden we het bestaan
van de vogelkooi nog voor mijn vader verborgen te houden, maar
op een gegeven moment stapte Leon Sjargel toch op mijn vader af
om het hem te vertellen en het mooiste was dat ook hij het een prima idee vond. Als de les er maar niet onder te lijden had! Dat was
zeker niet het geval, want nu waren we juist op de les gespitst. En
ook Job' zou geen bezwaar tegen de bouw van de vogelkooi hebben gehad, want het viel de leerling vanaf nu een stuk makkelijker
de tekst te volgen.
Het vogelkooi~e had de leraar niet voor zichzelf bestemd. Wat
moest hij in zijn donkere woning - waar hij zelfs overdag, als de
lucht maar een bee~e betrokken was, een olielampje aan moest steken - met een vogel? Nee, het vogelkooi~e was voor de leerling
bestemd. Tussen neus en lippen door en ongeveer ter hoogte van
hoofdstuk 15 van Job, nog voordat Elifaz, de Jemeniet, zich had
uitgesproken, maakte Sjargel bekend dat de kooi klaar was en dat
nu de tijd was gekomen om een echte vogel te vinden. Voor dat
laatste beloofde mijn vader te zorgen. En enige tijd later bracht hij
na een bezoek aan een naburig stadje inderdaad een vogel mee
naar huis. Verpakt in een kleine kartonnen doos waarin een groot
aantal gaten was geprikt om de vogel te laten ademen. Het was
een kleine zangvogel, met gele veren en een sonore zangstem, die
tot de familie van de goudvinken behoorde. Hij kon niet zo mooi
zingen als een kanarie, maar was levendiger en bracht vrolijkheid
in huis. Ook mijn Job-lessen, die bijna altijd in de ochtendschemering plaatsvonden, werden een stuk levendiger. De leraar draaide
al rondlopend zijn halfgevulde sigaretten die hij oprookte in zijn
lange, smalle sigarettenpijpje, waarbij hij de rook omhoog liet kringelen naar het plafond; vlak onder dat plafond bracht de goudgele
vogel vanuit zijn kooi zijn ochtendlied ten gehore voor de goudvink-goden en beneden bij de tafel zat ik en tsjilpte met mijn iele
jongensstemme~e de verzen van het boek Job - eerst in de heilige
taal en dan in het Duits.
Tegen het einde van de zomer waren we bij het tweeënveertigste en laatste hoofdstuk van Job. Voor de leraar was het inmiddels
zo eentonig geworden dat hij tijdens de les niet meer op en neer
liep, maar zo ongeveer van de ene hoek van de kamer naar de
andere rende. Mijn jongensstemme~e - tot dan toe was ik een uitstekende leerling geweest - sleepte zich echter nog maar met moeite voort - van vers naar vers, van de ene hobbel naar de andere.
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En de goudvink die daar ergens op een hoge plank vlak onder het
plafond in zijn kooi~e zat - zodra hij in de vroege morgen de eerste regel van het boek Job hoorde, hield hij zijn be1ge stijf dicht,
alsof hij wilde zeggen: voor zover ik het met mijn vogelverstand
kan beoordelen, hebben we genoeg Job gelezen. Maar Jobs drie
gezworen kameraden werden het niet moe met hun ongelukkige
vriend te blijven redetwisten; een dispuut dat alle zangvogels ter
wereld en alle onderwijzers met hun leerlingen wel zal overleven.
Op een keer kwam Sjargel net binnen toen ik de kooi - zijn
meesterwerk - schoonmaakte en mijn arme zangvogel~e te eten
gaf Ik sprong van de kleine ladder af en ... vergat prompt het deur~e van de kooi te sluiten. Het was nog zomer en het raam stond
open. We begonnen met de les. Mijn leraar reciteerde een vers uit
zijn hoofd en ik een volgend uit het boek.
Zodra de goudvink hoorde dat we weer met het boek Job waren
begonnen, gaf hij een vertwijfeld klapje op het deur~e van zijn
kooi om dan tot de ontdekking te komen dat het openstond. Voor
een moment bleef de gele vogel nog heen en weer fladderen onder
het plafond, maar de verleidingen waren te groot. Door het open
venster lonkte de buitenwereld: de zomerse lucht, de blote hemel,
de bomen, kortom de vrijheid ... en daar zien we met z'n allen, dat
wil zeggen mijn leraar en ik en zelfs Job en zijn drie kameraden,
dat de vogel voor de vrijheid heeft gekozen en op een van de takken van de grote moerbeiboom - die voor het raam in de tuin
stond - is neergestreken en daar zijn bevrijdingslied zingt. Nog een
uithaal, nog wat gefladder... en dan is hij weg, verdwenen, voor
altijd verdwenen... Ons achterlatend met een onvervuld verlangen ... en natuurlijk heb ik bitter gehuild. Hoe zou het anders kunnen?
Die dag kwam er niets meer van het lezen van Job. In plaats
daarvan stond de leraar over zijn kleine leerling heen gebogen die vanwege de weggevlogen vogel even vertwijfeld was als de grote Job - en probeerde hem met alle macht te troosten, maar vergeefs natuurlijk.
Nu zal de lezer begrijpen waarom ik bij het zien van een vogelkooitje direct aanjob moet denken en omgekeerd.
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De kus
Lamed Shapiro *
(Vertaling Jan Jonk)
Reb Sjachnes handen en benen trilden en hij proefde een ondraaglijke bitterheid in zijn mond. Hij zat op een stoel en hoorde de
woeste stemmen op straat, het gefluit en het geluid van brekende
ruiten. Het leek of dat alles ook in zijn hoofd brak, schreeuwde en
tekeer ging.
De pogrom was zo onverwacht uitgebroken dat hij zelfs geen
tijd had gehad om zijn winkel af te sluiten, en hij was onmiddellijk
naar huis gelopen. Thuis had hij niemand aangetroffen. Sore zocht
met de kinderen kennelijk ergens een onderkomen, ze had het huis
met het bee~e zilvergerei en geld op goed geluk achtergelaten.
Hijzelf kwam niet op het idee om zich te verbergen. Hij dacht
gewoon nergens over na. Hij luisterde alleen naar het geweld op
straat en proefde de bitterheid in zijn mond. Het lawaai van de
pogrom was nu eens dichtbij dan weer verder af, als bij een brand
in de buurt. en toen was het huis plotseling aan vier kanten ingesloten. De ruiten gingen aan diggelen, een paar stenen vlogen de
kamer binnen en opeens drongen gojim met dronken koppen door
de deur en de ramen naar binnen; voor het grootste deel waren
het jonge knullen, gewapend met stokken en messen.
Reb Sjachne voelde dat hij iets moest doen, met grote moeite
stond hij op uit zijn stoel en kroop voor de ogen van de pogromisten onder de divan die in de kamer stond. Die gasten lachten zich
rot.
'Kijk die idioot eens!' zei één van hen en pakte zijn been beet.
'He, sta op, jij!'
Hij begreep ineens wat er aan de hand was en begon als een
kind te huilen.

* Lamed Shapiro werd JO maart 1878 in de buurt van Kiev (Oekraine) geboren. :(Jjn ontmoeting
met IL Peretz werd beslissend voor zijn keuze voor schrijven in het Jiddisch. Hb' emigreerde in
1906 na de golf van pogroms in het 'Russisch Vestigingsgebied' naar Amerika, Hij oifende veel
beroepen uit, leidde een onrustig zwervend bestaan, achtervolgd door twijjèl over zb'n literaire kunnen; de alcohol ruineerde zijn leven, Hb' stierf in 1948, Hij liet een klein oeuvre na, verzameld in:
Noveln, Di yidishe melukhe, New Yorkish,
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'Kinderen,' smeekte hij, 'ik zal zelf aanwijzen waar het geld ligt,
het zilver en al het andere, maar maak me niet dood. Waarom
zouden jullie me dood maken? .. Ik heb vrouwen kinderen ... '
Dat hielp allemaal niet. Ze pakten alles en sloegen hem als
razenden, sloegen hem in zijn lenden en in zijn maag. Hij huilde,
smeekte en ze sloegen maar door. Eén van die knullen kende hij en
hij keerde zich tot hem om erbarmen: 'Vasilenko, je kent me
toch ... je vader werkte in mijn winkel, zeg eens: heb ik hem niet
betaald? Hij verdiende goed bij mij ... Vasilenko ... Vasilenko ...
help! help! red me ... '
Een klap in de hartstreek onderbrak zijn smeken. Twee knullen
waren bovenop hem gaan zitten en drukten hun knieën in zijn
maag. Vasilenko, een kleine magere lummel met een zuur gezicht
en grijze oogjes glimlachte arrogant en zei: 'Nou en? Betaald, en
wat dan nog. Mijn vader werkte en jij betaalde. Ja, ja! Dat had er
nog bij moeten komen, dat je niet had betaald!' Toch vond hij het
wel mooi dat reb Sjachne hem om hulp smeekte. Hij zei tegen de
anderen: 'Kom jongens, genoeg, laat dat wrak in leven. Jullie zien
toch dat hij nog nauwelijks ademhaalt. .. '
Stuk voor stuk lieten ze hun slachtoffer voor wat het was, liepen
naar buiten en maakten op hun weg het huisraad kapot dat ze
eerst nog heel hadden gelaten.
'Zo Sjachne, je hebt het aan mij te danken dat je nog leeft,' zei
Vasilenko tegen reb Sjachne die met gebogen hoofd en een vreselijk toegetakeld gezicht moeizaam ademend voor hem stond. 'De
bende zou korte metten met je hebben gemaakt als ik niet. .. ' Hij
wilde weglopen, maar plotseling schoot hem iets te binnen.
'Zeg,' zei hij tegen reb Sjachne, terwijl hij z'n hand uitstak,
'geef een kus.'
Reb Sjachne sloeg zijn bloeddoorlopen ogen op en wierp een
verwarde blik op hem. Hij begreep het niet.
Vasilenko's gezicht betrok.
je hoort me toch wel, of niet! Een kus, zeg ik!'
Twee van de knullen waren in de deur blijven staan, nieuwsgierig naar wat er gaande was. Reb Sjachne keek Vasilenko zwijgend
aan. Vasilenko ergerde zich groen en geel.
jij met je joodse bek,' zei hij tandenknarsend en gaf reb Sjachne
met z'n vlakke hand een klap in het gezicht. 'Waar wacht je nog
op? .. Hé, jongens kom eens hier! ... Zet hem maar aan het werk,
als hij zo'n mooie sinjeur is, moet hij maar eens mijn voeten kus12 3

sen, zo niet ... '
Hij ging op een stoel zitten. De knullen grepen reb Sjachne beet
en smeten hem voor de voeten van Vasilenko.
'Trek uit!' beval Vasilenko, terwijl hij hem met zijn laars een
schop tegen zijn tanden gaf. Reb Sjachne trok langzaam de laars
uit.
'Kus!'
Een rode vieze voet met een doordringende zweetgeur en een
kapotgeslagen gezicht met een lange eerbiedwaardige donkere
baard bevonden zich recht tegenover elkaar. Gek genoeg hadden
de bendejongens zich weinig bekommerd om die baard. Ze hadden er alleen hier en daar wat haren uit getrokken, maar hij had
nog steeds de imposante uitdrukkingskracht van een volwassen
joodse man van aanzien.
Vasilenko's groene, zure gezicht met de grijze ogen keek op hem
neer.
'Kussen, zeg ik!' Het bevel ging gepaard met nog een klap.
Een moment bleef het stil in de kamer, niemand verroerde zich.
Toen boog reb Sjachne zijn hoofd wat omlaag. Vasilenko slaakte
een verschrikkelijke, snerpende kreet. Alle tenen en een flink deel
van de voet waren in de mond van reb Sjachne verdwenen. De
twee rijen tanden hadden zich diep in het zweterige vlees geplant.
\Vat erna gebeurde was waanzinnig en benauwend als een verwarrende boze droom. De knullen schopten reb Sjachne met hun
laarzen zo hevig in zijn lenden dat elke trap hard en dof klonk, alsof ze tegen een vat schopten.
Ze trokken zijn baard uit met hele plukken tegelijk, staken hun
vingers in zijn ogen en wrongen ze eruit; ze zochten de gevoeligste
plekken van het lichaam om er stukken af te rukken. Het lichaam
beefde, sidderde, wentelde en wrong zich. De twee rijen tanden
beten steeds krampachtiger op elkaar, plantten zich steeds dieper;
er kraakte iets binnenin de voet: de tanden, de been~es of beide
tegelijk. De hele tijd schreeuwde Vasilenko waanzinnig, als een
varken dat wordt afgemaakt. De beide knullen beseften niet hoe
lang het duurde. Ze kwamen pas bij hun positieven toen ze merkten dat reb Sjachnes lichaam al niet meer bewoog, en toen ze een
blik wierpen op zijn gezicht, begonnen ze over heel hun lichaam te
beven. De uitgerukte ogen bungelden naast de bloederige, grote,
ronde, kleverige kassen. Het gezicht was niet herkenbaar meer. De
baard plakte in natte bloederige verwarde plukken aan elkaar. De
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dode tanden met het stuk voet ertussen grijnsden als een dode
wolf. Vasilenko bewoog nog steeds wild, niet meer op de stoel
maar op de grond. Zijn lichaam kronkelde als een slang, uit zijn
keel kwamen moeizaam hese langgerekte klanken. Zijn grijze ogen
puilden uit, mat en glazig. Hij had duidelijk zijn verstand verloren.
Met een schreeuw van afgrijzen, 'God beware!', renden de twee
knullen het huis uit. In de straat woedde het tumult van de pogrom
en tussen de verschillende stemmen hoorde niemand het zwakke
gekreun van een levende die een langzame dood stierf tussen de
tanden van een dode.
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Duiven
Isaac Bashevis Singer*
(Vertaling Fred Bornstein)

Uit Majses foen hintem qfwn
Na de dood van zijn vrouw had professor Vladislav Eibeschutz, die
hoogleraar geschiedenis was geweest aan de Universiteit van Warschau, niets anders meer in zijn leven dan zijn boeken en zijn
vogels. Hij had zich al eerder vanwege de antisemitische bejegening door een aantal studenten terug moeten trekken uit zijn faculteit. De studenten waren met dikke stokken - en getooid met de
met goud versierde pe~es van hun studentencorps - naar zijn colleges gekomen, elke ochtend bereid tot nieuwe provocaties en
ordeverstoringen. Om een voor professor Eibeschutz niet direct
verklaarbare reden hadden bijna al deze studenten rode koppen,
puistige nekken, opgetrokken neuzen en vierkante kinnen, alsof de
gemeenschappelijke haat tegen de joden hen tot broers had
gemaakt. Wanneer ze schreeuwden dat de joodse studenten op
aparte banken moesten plaatsnemen, leek het alsof ze ook dezelfde
stemmen hadden.
Vladislav Eibeschutz leefde nu van het bescheiden pensioen van
een emeritus hoogleraar. Het was nauwelijks genoeg voor huur en
kost, maar wat had iemand op zijn leeftijd nodig? Zijn hulp in de
huishouding, Tekla - die halfblind was - betaalde hij al een hele
tijd niet meer uit. Ze kookte voor hem en zichzelf gort en andere
kost waarvoor je geen tanden nodig had. Noch de professor noch
zijn hulp in de huishouding hadden behoefte aan kleding of zelfs
maar schoenen omdat er genoeg over was van vroeger: pakken,
mantels, afgedragen bon~es en natuurlijk ook nog de garderobe
van wijlen mevrouw Eibeschutz. Alles ingepakt met naftalineballe~es tegen de motten.
De boekenschat van professor Eibeschutz was in de loop der
jaren zo toegenomen dat alle muren in het huis van de vloer tot
aan het plafond bedekt waren met boekenplanken. Overal in het

* Zie over Singer het esstry van Shlomo Berger.
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huis zwierven boeken, papieren en manuscripten rond; ze waren te
vinden in klerenkasten en allerlei kisten en dozen tot in de kelder
en op de vliering toe. Toen mevrouw Eibeschutz nog leefde, had
ze ervoor gezorgd dat er van tijd tot tijd werd opgeruimd. De boeken werden gelucht en afgestoft en exemplaren waarvan het kaft of
de rug ontbrak liet ze inbinden. Met de hand geschreven stapels
papier die niet meer nodig waren gooide ze resoluut in de kachel.
Maar sinds de dood van Tamara Eibeschutz was de huishouding zwaar verwaarloosd. Daar kwam bij dat professor Eibeschutz
vogels was gaan houden en er zich op zijn minst een tiental vogelkooiges in het huis bevond met papegaaien, parkieten en kanaries.
Hij had altijd al een passie voor vogels gehad. De deurges van de
kooien stonden open en de vogels konden vrij rondvliegen. Tekla
klaagde van tijd tot tijd dat ze hun smeerboel niet de baas kon,
maar de professor zei dan: 'Zottin, hoe kan nu iets dat door God
geschapen is niet rein zijn!'
Alsof dit niet telde had professor Eibeschutz ook nog de gewoonte duiven te voeren. Iedere ochtend en avond zagen de buren
hem naar buiten komen met een zak vol graan - een klein mannege met een gebogen rug, een ineengeschrompelde baard die gelig
begon te worden, een gebogen neus, een ingevallen mond en een
bril met dikke glazen. Door de sterkte van het glas leken de bruine
ogen onder de borstelige wenkbrauwen groter en enigszins scheel.
Hij droeg altijd dezelfde mosgroene overjas en korte laarsjes met
rubber zolen van een soort dat je tegenwoordig in geen enkele
schoenenwinkel meer kunt krijgen. Op zijn hoofd had hij een kleine ronde muts - die gelijkenis vertoonde met een keppelge - waaronder aan de achterkant een plukje wit haar naar buiten sprong.
Zodra de professor de deur achter zich had gesloten en zelfs nog
voordat zijn 'dzj-djz-djz' (wat een lokroep is voor duiven, zoals
'tsjp-tsjp-tsjp' voor kippen) had geklonken, kwamen de duiven van
alle kanten in zwermen aanvliegen. Ze hadden op de schuine
daken van de oude gebouwen en in de bomen rondom het hospitaal voor huidziekten op hem zitten wachten. Het straage waar
professor Eibeschutz woonde liep van de Novy Swiat omlaag naar
de "Visla. 's Zomers groeide er gras tussen de keien. Er kwam maar
zelden een wagen langs, of het moest een lijkwagen zijn die een
van de patiënten van het ziekenhuis kwam ophalen die gestorven
was aan syfilis of lupus. En de politie had hier ook wel eens in een
geblindeerde wagen een stellege hoerges naar toe gebracht die aan
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een of andere geslachtsziekte leden. In sommige hofjes werd nog
water gehaald uit de pomp en in de huisjes woonden voornamelijk
ouden van dagen die maar zelden de straat op gingen. De duiven
hadden hier bescherming gevonden tegen het lawaai van de grote
stad.
Professor Eibeschutz probeerde de duiven er elke dag opnieuw
van te doordringen dat het geen zin had om allemaal op dezelfde
plek neer te strijken. Hij wierp zijn mengsel van hennep- en gierstzaadjes alle kanten op om gedrang te vermijden, maar de duiven
bleken op dit punt niet veel wijzer dan de mensensoort wier
geschiedenis professor Eibeschutz zijn leven lang had bestudeerd.
Ze vormden één grote kluwen. Eibeschutz zei wel eens tegen zijn
hulp in de huishouding dat waar andere mensen naar de kerk of de
synagoge gingen, hij zijn tijd liever besteedde aan het voeren van
duiven. Onze Lieve Heer zat er niet op te wachten om geprezen te
worden, terwijl die arme hongerige duifjes al vanaf zonsopgang
naar hun maaltijd uitkeken. Hoe kon een menselijk wezen zijn
schepper beter danken dan door andere schepsels goed te doen?
Behalve het genoegen dat hij aan het voeren van die hongerige
wezens beleefde, had hij ook het gevoel dat hij veel van ze kon
leren. Eibeschutz had wel eens in een bloemlezing van de talmoed
gelezen dat de joden te vergelijken waren met duiven en hij had
nu, zoveel jaar later, de betekenis van die woorden begrepen.
Duiven misten de moed en de kracht om voor zichzelf op te
komen en hielden zich in leven met de res~es die mensen hun toewierpen. Zij waren bang voor elk geluidje, sloegen op de vlucht
wanneer er maar een hond in de buurt kwam en joegen niet eens
de mussen weg die er met hun eten vandoor gingen. De duif en de
jood waren allebei afhankelijk van rust en vrede en de goede wil
van anderen. Maar, realiseerde de professor zich, elke regel had
zijn uitzonderingen. Zowel onder de duiven als onder de joden
had je strijdlustige 'exemplaren' die hun natuurlijke angst hadden
overwonnen. Eibeschutz had ze al ontdekt - dat waren zij die
andere duiven opzij duwden en pikten en de zaadjes sneller oppakten dan hun soortgenoten.
Professor Eibeschutz had zijn leerstoel niet alleen moeten opgeven vanwege een aantal antisemitische studenten, maar ook omdat
joodse communistische studenten de hetze tegen de joden hadden
misbruikt om propaganda te maken voor het stalinisme. Gedurende al die jaren waarin hij onderzoek had gedaan, onderwijs had
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gegeven, in archieven had gezocht en boeken en artikelen voor
wetenschappelijke tijdschriften had geschreven, had hij vertwijfeld
naar een 'slotsom', een conclusie gezocht. Hij had de filosofie achter de geschiedenis willen vinden, een formule of een wet willen
ontdekken waarmee alles kon worden verklaard. \\1 aar ging de
mens naar toe? Wat wilde hij met al zijn oorlogen bereiken?
In zijn beginjaren had hij wel iets in het materialisme gezien.
Hij had bewondering gehad voor Lucretius, Diderot, Vogt en
Feuerbach. Hij was zelfs een tijdje lang een aanhanger van Marx
geweest, maar die periode uit zijn jeugd was snel voorbijgegaan en
professor Eibeschutz was naar de andere kant doorgeschoten. Men
hoefde geen grote kennis van de natuurwetenschappen te hebben
om de doelmatigheid in de natuur te onderkennen. Wat het gelijk
der teleologie onderstreepte - een leer die zo'n slechte naam had
onder wetenschappers. Er lag, dacht Eibeschutz, wel degelijk een
plan, een blauwdruk, aan de schepping ten grondslag, hoe chaotisch deze soms ook op ons over kwam. Er moesten eenvoudig
joden, christenen en mohammedanen zijn op de wereld en er
moesten een Alexander van Macedonië, een Karel de Grote, een
Napoleon en zelfs een Hitler hebben geleefd. Maar waar diende
het allemaal voor? Wat wilde het goddelijk wezen ermee bereiken
dat katten op muizen konden jagen, sperwers het op konijnen hadden voorzien en opgeschoten christelijke knapen joden konden
aftuigen?
Vladislav Eibeschutz had de beoefening van de geschiedeniswetenschap ten slotte vrijwel opgegeven. Nu tegen het einde van zijn
leven was hij tot de slotsom gekomen dat zijn gebied de biologie en
de zoölogie had moeten zijn en had hij bij Gebettner en W olff
allerlei leerboeken over dieren en vogels gekocht. Hij had - al leed
hij aan staar en kon hij met één oog al bijna niets meer zien - ook
een oude microscoop aangeschaft. Hij werkte niet voor de wetenschap, maar louter voor zichzelf, op de manier waarop vrome
joodse jongens zich in de leerhuizen op de studie van de talmoed
wierpen. Hij had een haar uit zijn baard getrokken, die tussen twee
glasplaten geklemd en er langdurig naar gekeken. Ondertussen
had hij wat voor zich uit gemompeld en voortdurend zijn hoofd
heen en weer bewogen. Hoe noemden joden dat? Toire-lernen. De
baardhaar had in het midden haarvaatjes waardoor hij door de
wang werd gevoed. Zelfs een eenvoudige haar bleek een zeer complexe structuur te hebben. Een blad, de schil van een ui en een
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bee~e vochtige aarde uit een van Tekla's bloempotten verrieden,
onder de microscoop gelegd, een ongekende schoonheid en harmonie. Dat sterkte hem.
Terwijl Eibeschutz bij zijn microscoop zat, zongen zijn kanaries,
kwetterden zijn parkieten en riepen de papegaaien elkaar - met
Tekla's accent - naampjes toe: aapje, zonne~e, vreetzak, ziel~e. In
Gods barmhartigheid moest je geloven, maar zijn wijsheid openbaarde zich in elk grassprie~e of vliegje.
T ekla kwam binnen, een kleine gestalte met een pokdalig gezicht. Haar haar viel uit en hield, zover er nog wat van over was,
wat kleur betreft het midden tussen stro en as. Ze droeg een afgedragen, verbleekte jurk en kapotte slippers. Boven haar uitpuilende
jukbeenderen kwam een paar scheve ogen te voorschijn, groen als
van een kat. Tekla sleepte met haar ene been en voelde pijn in al
haar ledematen. Ze gebruikte allerlei zalfjes en water~es die ze van
een of andere kwakzalver had gekregen en stak wanneer ze in de
kerk was kaarsen aan voor haar heiligen. Ze zei tegen de professor:
'Ik heb melk warm gemaakt.'
'Wat? Ik wil helemaal geen melk.'
'Zal ik er een scheut koffie doorheen doen?'
'Nee, Tekla, dankje wel, ik wil echt niets.'
'Meneer professor zal een uitgedroogde keel krijgen.'
'Waar staat geschreven dat een keel nat moet zijn?'
Tekla antwoordde niet, maar ging evenmin de kamer uit. Ze had
haar mevrouw voor haar dood gezworen dat ze goed op de professor zou letten.
Enige tijd later verhief de professor zich van zijn stoel - waar
een speciaal kussen~e op was gelegd tegen aambeien.
'Sta je daar nog altijd, Tekla? Je bent al net zo koppig als mijn
overleden vrouw, dat ze moge rusten ... '
'Meneer moet zijn medicijn innemen ... '
'Welk medicijn dan? Zottin, een hart gaat niet eeuwig mee ... '

Professor Eibeschutz legt zijn vergrootglas weg op De vogels van
Polen, het boek dat hij aan het lezen is, en staat op om te zien hoe
zijn eigen vogels het maken. Van het voeren van duiven heb je
alleen maar plezier, maar wanneer je zoveel kooi~es in huis hebtmet open deur~es, zodat de vogels vrij kunnen rondvliegen brengt dat werk met zich mee en eist dat een grote verantwoordelijkheid. Tekla klaagt bijna elke dag dat ze vanwege al die vogels
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het huis niet schoon kan houden. Ze poepen alles onder, verliezen
en verspreiden hun zaadjes over het hele huis, waardoor
het her en der krioelt van de wormen en de kakkerlakken. En dan
maken ze ook nog eens een verschrikkelijke herrie.
Er gaat bijna geen dag voorbij zonder een kleine of grote ramp.
Er is bijvoorbeeld een parkiet achter een boekenplank terechtgekomen Of de manne~es hebben met elkaar gevochten. Of de vrouw~es hebben hun ei~es 'verloren'. Professor Eibeschutz heeft de
kooi~es in verschillende kamers geplaatst om te voorkomen dat de
soorten zich mengen, maar T ekla vergeet regelmatig de deuren te
sluiten. Het was al lente, maar het was niet toegestaan de ramen te
openen, zelfs geen klein bovenlich~e, waardoor het binnen knap
benauwd was en er een weeïge lucht hing. Normaal gesproken slapen vogels 's nachts, maar het kwam voor dat een vogel~e midden
in de nacht in de rondte begon te vliegen ~ wie weet wat voor een
verschrikkelijke nachtmerrie het had gehad ~ en dan moest er licht
worden gemaakt omdat het zich in het donker dodelijk zou kunnen
verwonden.
Maar aan de andere kant, hoeveel plezier beleefde Eibeschutz
niet aan deze levende schepsel~es en dat alles in ruil voor een paar
korrel~es graan! De kanaries zongen van zonsopgang tot zonsondergang. De papegaaien kon je de hele dag horen praten en ook
een van de parkieten had woorden leren zeggen en kon zelfs hele
zinnen voortbrengen. Diezelfde parkiet ging soms op Eibeschutz'
kale kop zitten om aan zijn oorlelletje te pikken, klauterde behendig op zijn bril en haalde acrobatische toeren uit door op zijn wijsvinger te gaan staan wanneer deze aan het schrijven was.
Gedurende de jaren dat hij zich met deze vogels had beziggehouden had professor Eibeschutz leren inzien hoe gecompliceerd
deze wezen~es eigenlijk waren en welk een verscheidenheid in
karakter ze vertoonden. Je kon een vogel jaren lang observeren en
dan nog verrast worden door de kunststukjes die hij uithaalde. Het
beviel Eibeschutz dat deze schepsel~es geen zin voor geschiedenis
hadden. Wat geweest was was geweest en alles wat ze meemaakten
waren ze de volgende dag alweer vergeten. Maar ook dat was geen
wetmatigheid. Professor Eibeschutz had gezien hoe een manne~es
vogel helemaal wegkwijnde na de dood van zijn vrouw~e. Hij had
bij zijn vogels uitingen van liefde, jaloezie en psychische stoornissen waargenomen. En er hadden zich zelfs gevallen van moord en
zelfmoord voorgedaan. Hij kon dan ook uren naar ze kijken. In
veer~es
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deze wezens kon je de goddelijke opzet herkennen. Je vond doelmatigheid in hun zintuigen en instincten, in de constructie van de
vleugels, in het feit dat ze ei~es legden, van tooi wisselden, zelfs in
elk geluidje dat ze voortbrachten. Maar hoe werkte dat allemaal?
Wat waren dat, erfelijkheidskenmerken, chromosomen of genen?
Na de dood van zijn vrouw had professor Eibeschutz de
gewoonte aangenomen om in zichzelf te praten of het woord te
richten tot mensen die allang niet meer op de wereld waren, zoals
Darwin. Hij zei bijvoorbeeld: 'Nee, Charles, jouw theorie kan dat
en dat enigma niet verklaren. En Lamarcks theorie evenmin.'
Elke middag nadat Tekla hem zijn medicijnen had gegeven, vulde professor Eibeschutz een zak met hennepzaadjes, gierst en erwten en ging naar buiten om zijn duiven te voeren. Het was een
meidag, maar vandaag had het geregend en stond er een koude
wind uit de richting van de Wisla. Nu regende het echter niet meer
en was de zon doorgebroken. Eibeschutz was de deur nog niet uit
of de duiven kwamen van alle kanten aanvliegen; het leek wel alsof
ze de hele tijd op dit moment hadden zitten wachten. Een paar
waren per ongeluk tegen zijn hoed aangevlogen en hadden hem
bijna van zijn hoofd gestoten. Professor Eibeschutz begreep direct
dat hij dit keer niet genoeg voerzaad bij zich had. Hij spreidde de
graankorrels zo goed mogelijk om te voorkomen dat de duiven
elkaar zouden verdringen, maar het was even goed een gewoel
geworden. Sommigen waren bovenop hun soortgenoten geklommen om bij het voer te kunnen komen. Het straatje was eigenlijk te
klein voor zo'n grote menigte vogels. 'Arme schepsels, jullie hebben honger!' zei hij hardop, maar hij wist natuurlijk ook wel dat hij
met die paar graankorrels hun probleem niet kon oplossen. Van
geboortebeperking hadden die arme wezens nog nooit gehoord en
wanneer je ze te eten gaf vermeerderden ze zich alleen maar.
Eibeschutz had ergens gelezen dat de duiven in sommige Australische steden zo sterk in aantal waren toegenomen dat de daken
onder hun gewicht waren bezweken. Niemand kan de natuurwetten veranderen, dacht hij bij zichzelf. Maar die arme schepsels
laten verhongeren kon Eibeschutz ook niet over zijn hart krijgen.
Professor Eibeschutz ging zijn huis binnen om in de gang, waar
een grote baal met graankorrels stond, zijn zak opnieuw te vullen.
Als de duiven er maar niet vandoor gaan, bad hij tot de hogere
machten. Maar toen hij weer buiten kwam, zag hij dat ze op hem
hadden gewacht. God zij gedankt, fluisterde hij, tegelijk be132

schaamd voor zijn religieuze gevoelens. Hij begon het graan opnieuw te verspreiden, maar doordat zijn hand wat trilde, kwam het
vlak naast hem terecht. De duiven streken neer op zijn schouders
en handen en bewogen zenuwachtig hun snavel~es. Een probeerde
zelfs op de rand van de zak met voerzaad te landen.
Op dat moment werd professor Eibeschutz plotseling door een
steen getroffen. Hij begreep zelf niet wat er precies was gebeurd,
maar de zware steen had zijn voorhoofd geraakt. En meteen daarna werden er nog twee stenen naar hem gegooid; een kwam op
zijn elleboog terecht en de tweede in zijn nek. De duiven vlogen
allemaal tegelijk op. Professor Eibeschutz ging met slappe benen
naar huis. Hij had vaak in de krant gelezen dat joden in het
Saksische Park of in andere stadsparken en in achterafstraa~es
werden lastig gevallen door jonge Poolse onverlaten, maar hemzelf
was zoiets tot nu toe nooit overkomen. Hij wist op dit moment niet
eens wat erger was, de pijn aan zijn hoofd of de schande. 'Zo ver is
het dus al gekomen!' mompelde hij. 'Dit is het einde ... !'
Het blijkt dat T ekla door het raam alles heeft gezien. Ze loopt hem
trillend en wit van woede met uitgespreide armen tegemoet. Ze
scheldt, blaast en brengt haar meneer een handdoek met koud
water. Professor Eibeschutz neemt zijn hoed af en betast de buil op
zijn hoofd. Tekla duwt hem de slaapkamer in, trekt hem zijn jas uit
en legt hem op bed. Terwijl ze een kompres op zijn voorhoofd legt,
gooit ze er de ene verwensing na de andere uit. '0 God, vader in
de hemel, straf hen, wreek hen ... ! Dat ze mogen verbranden, hun
ballen mogen worden afgesneden, de Zwarte Dood ... '
'Genoeg Tekla, genoeg!'
'Als dit ons Polen is, mag het van mij afbranden ... !'
'Er zijn hier in Polen ook een hele boel nette mensen ... '
'Rotzakken, hoerenzonen, schurftige honden ... !'
Tekla gaat naar buiten, kennelijk om de politie te roepen. Eibeschutz hoort hoe ze buiten tekeer gaat, haar beklag doet bij de
buren, maar na een tijdje wordt het stil. \Vanneer ze al snel weer
terug is, begrijpt Eibeschutz dat ze geen politieagent heeft kunnen
vinden. Ze reddert wat in de keuken, bromt en scheldt. In haar
niet te stillen woede heeft ze, zo te horen, een bord gebroken.
Professor Eibeschutz sluit zijn ogen. 'Vroeger oflater overkomt het
jezelf,' mompelt hij voor zich uit. 'Wat ben ik beter dan andere
slachtoffers? Dit is onze geschiedenis... Hier heb ik al die jaren
onderzoek naar gedaan.'
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Er schiet hem plotseling een Hebreeuws woord te binnen dat al
jaren uit zijn herinnering leek te zijn verdwenen: re~a)iem, mensen
die door en door verdorven zijn. Het zijn de re~a)iem, denkt hij bij
zichzelf, die de geschiedenis beheersen ...
Hij blijft verbaasd en verdoofd liggen. Dit zelfde moment heeft
hij de 'formule', de oplossing gevonden waar hij al die jaren naar
heeft gezocht. Zoals destijds de appel bij Newton, was het in zijn
geval een steen die hem een 'natuurwet' openbaarde. Een wet die
algemeen van toepassing was op de hele wereldgeschiedenis. Alles
was hem ineens duidelijk, het was precies zoals het in Tenach stond.
Elke generatie had zijn re~a)iem, intens slechte mensen, 'mannen
van bloed en bedrog.'
De re~a)iem gunnen zichzelf geen rust. Of ze nu oorlog voeren of
een revolutie beginnen of onder deze of gene leuze ten strijde trekken, het gaat hun altijd om hetzelfde doel: hun lusten botvieren,
leed berokkenen en bloed vergieten. Het was hetzelfde motief dat
Alexander van Macedonië met Hamilcar, Dzenghis Khan met
Karel de Grote, Chmielnitzki* met Gonte en Robespierre met
Lenin verbond. Is deze verklaring te simpel? Ook de gravitatiewet
is eenvoudig. Juist daarom duurde het zolang voordat ze werd ontdekt.
Ondertussen was het avond geworden. Vladislav Eibeschutz
begon in te dommelen. Hij dacht alleen bij zichzelf: 'Zo eenvoudig
kan het toch niet zijn ... '
's Avonds haalt Tekla ijs en verschoont het kompres. Ze had een
dokter willen roepen, maar professor Eibeschutz heeft haar dat
verboden. Hij schaamt zich voor de dokter en de buren. Tekla
maakt als avondmaal havergort. Gewoonlijk controleerde Eibeschutz vlak voordat hij ging slapen zelf alle kooien en zette dan
voor de volgende morgen voer, schoon water, zand en wat groenvoer klaar, maar deze avond moest hij dat aan Tekla overlaten. Ze
dooft de lamp en het is donker in huis. Een deel van de parkieten
blijft in de kooi, anderen slapen op de gordijnstang. Eibeschutz is
erg moe maar vat niet direct de slaap. Vlak onder de wenkbrauw
van zijn goede oog is een zweer~e opengegaan, waardoor hij zijn
ooglid bijna niet kan bewegen. 'Als ik maar niet helemaal blind
* Chmielnitzlry en Gonte waren beruchte kozakken leiders, verantwoordelijk voor de moord op
honderden joden.
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word,' bidt hij tot de hogere machten. 'Zo ja, dan kan ik maar
beter sterven.'
Ten slotte slaapt hij in. Hij droomt over vreemde landen, onbekende streken, bergen en dalen, parken met reusachtige bomen en
perken met exotische bloemen. 'Waar ben ik ergens,' vraagt hij
zich af. 'In Italië? In Perzië? In Mghanistan?' De aarde draait
onder hem door alsof hij in een vliegmachine zit. Maar hij merkt
dat hij zich helemaal niet in een luchtschip bevindt, maar ergens
los in de ruimte zweeft. Ben ik soms buiten de aantrekkingskracht
van de aarde terechtgekomen? Maar hoe kan dat? Ja, ik bevind me
ergens midden in het heelal, buiten de stratosfeer. Maar daar is
toch geen zuurstof, als ik maar niet stik. .. Dan wordt hij wakker en
weet even niet waar hij is en wat er met hem is gebeurd. Hij betast
met zijn vingers zijn kompres. 'Wie heeft een verband om mijn
hoofd gelegd?' vraagt hij zich af. 'En waarom in godsnaam?' Dan
herinnert hij zich plotseling alles. Ja, de re~ja'iern beheersen de
wereldgeschiedenis, nu en vroeger. Ja, zo was het, ik heb de 'wet
van Newton' voor de geschiedenis der mensheid gevonden. Ik zal
een nieuwe wereldgeschiedenis moeten schrijven die op dat principe is gebaseerd ... Als ik nog maar de tijd heb ...
Eibeschutz voelt opeens pijn aan de linkerkant van zijn borst.
Het hart, realiseert hij zich, ja, het moet het hart zijn! Een attaque?
Of alleen maar een kramp? Hij ligt stil en probeert de reden van
zijn pijn te vinden. Hij heeft speciale pille~es tegen angina pectoris,
maar het doosje bevindt zich in een schuiflade van zijn bureau.
Stefanie, zijn gewezen vrouw, moge ze rusten in vrede, had hem
een bel gegeven waarmee hij, wanneer hij zich 's nachts niet goed
zou voelen, de hulp in de huishouding kon roepen. Maar
Eibeschutz voelt aarzeling het belle~e te gebruiken. Hij wil zelfs de
staande lamp niet aansteken om zijn vogels niet van het lawaai en
het licht te laten schrikken. Tekla is moe van een hele dag werken
en van wat er zich 's avonds allemaal heeft afgespeeld. Dat hij is
aangevallen heeft haar nog meer pijn gedaan dan hemzelf. vVat
heeft ze meer in haar leventie dan die paar uur slaap? Geen man,
geen kinderen, geen verwanten en geen vrienden. Hij heeft haar in
zijn testament zijn hele bezit bedacht. Maar wat zijn z'n spullen
alles bij elkaar waard? En zijn ongepubliceerde manuscripten ... en
zijn fonnule ...
Eibeschutz had het idee dat de pijn in zijn borst minder was
geworden, maar voelt nu plotseling een enorme steek in zijn hart135

streek. De pijn is voelbaar tot in zijn schouder, arm en ribben. Hij
reikt met zijn hand naar de bel, maar zijn arm valt slap terug. Zo'n
vreselijke pijn had hij niet voor mogelijk gehouden, het is alsof
iemand zijn hart met de vuist samenknijpt. Hij begint het benauwd
te krijgen en zwaar te ademen. Een laatste gedachte komt bij hem
op: wat zal er met zijn duiven gebeuren?
'Wanneer Tekla 's morgens vroeg bij de professor komt kijken,
ziet ze daar een vreemde gestalte liggen. Het was de professor niet,
maar een soort stijve lemen pop met opengesperde mond, een
gebogen neus, een verfrommeld baardje, één dicht oog en het
tweede halfopen en met een onwerkelijke grijns op het gelaat. Een
hand met vingers als van was hing slap op het dekbed. T ekla
begint - met half dichtgeknepen keel - te schreeuwen en de buren
komen aanrennen. Iemand telefoneert naar de eerste hulp en spoedig zijn de sirenes van een ambulance te horen. Maar de dokter of beter gezegd de verpleger - die mee is gekomen hoeft maar één
blik op het bed te werpen om met een wuivend gebaar aan te
geven dat er niets meer te doen valt.
'Zij hebben hem vermoord!' jammert Tekla. 'Stenen naar hem
gegooid. Dat ze dood mogen neervallen, die moordenaars, voor
eeuwig vervloekt. De vuilakken ... '
'Over wie heb je het?'
'Onze eigen Poolse nietsnutten. Duivels zijn het, moordenaars ... !'
'Het is zeker een jood, niet?'
'T
. d... '
Ja, eenJoo
'Nu ... '
Mocht professor Eibeschutz tijdens zijn laatste levensjaren vrijwel
vergeten zijn, bij zijn dood was hij in één klap weer beroemd. Er
kwamen delegaties op bezoek van zijn eigen universiteit, van de
Vrije Universiteit, van het Historisch Genootschap en van allerlei
nationalistische groepen en kringen. De geschiedenisfaculteiten van
Krakau, Lvov en Wilna zonden een telegram dat ze met de begrafenis op hen moesten wachten.
De slaapkamer kwam vol met kransen te liggen. Er brandden
kaarsen, en professoren, schrijvers en studenten hielden de wake
bij de dode. Omdat de overledene tenslotte toch een jood was,
stuurde het joodse begrafenisgenootschap twee bedienden om psalmen voor hem te zeggen. De vogels in het huis waren volledig van
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slag en vlogen van de ene boekenplank naar de andere. Ze probeerden op de lampen te gaan zitten of op het houtwerk bij het
plafond. Tekla probeerde ze in hun kooitjes te drijven, maar de
vogeltjes wisten buiten haar bereik te blijven. Sommigen waren al
door de open deuren en ramen naar buiten ontsnapt. Een van de
papegaaien kreet - op een angstige toon en met snerpende stem de hele tijd een en hetzelfde woord. De telefoon rinkelde aan één
stuk door. De ambtenaren van de joodse gemeente eisten geld voor
een graf en een of andere legerofficier - een gewezen student van
de professor - dreigde hen daarop met een 'pogrom'.
De volgende morgen reed er voor de eerste keer een joodse
begrafeniswagen door het 'christelijke' straatje. De paarden waren,
op uitsparingen voor de ogen na, geheel in het zwart gehuld. Op
het moment dat de dragers de dode het huis uitdroegen en de
begrafenisstoet zich in beweging zette - benedenwaarts in de richting van de Tamkistraat en de joodse begraafplaats - kwam er een
grote vlucht duiven aan. Ze waren met zo velen dat de hemel
geheel werd bedekt en het leek alsof er een zonsverduistering
plaatsvond. Ze bleven in de lucht hangen en vlogen in cirkelbewegingen achter de begrafenisstoet aan. De deelnemers van de verschillende delegaties, die de stoet volgden met linten en kransen,
hieven verwonderd hun hoofd op. De buren en de invaliden die
hun huis uit waren gekomen om de professor de laatste eer te
bewijzen sloegen gehaast een kruis. Voor ieders ogen voltrok zich
hier een wonder, zoals in bijbelse tijden. Tekla haalde haar handen
vanonder haar zwarte sjaal vandaan en hief ze ten hemel met een
rauwe k reet.. J ezus ....I'
De duiven bleven achter de stoet aanvliegen tot deze de Browarnastraat had bereikt. De zonnestralen gaven hun vleugeltjes een
vreemde schijn; nu eens kleurden ze bloedrood, dan weer loodgrijs.
De duiven wisten zo te manoeuvreren dat ze niet voor de stoet uitvlogen, maar ook niet te ver achterbleven. Door hun geklapwiek
ontstond er zoveel wind dat de vlaggen die de delegaties meevoerden lichtjes begonnen te wapperen. Soms verdwenen de duiven
even, maar kwamen dan meteen weer terug. Ze streken neer en
vlogen op, alles in een en hetzelfde ritme met maar één doel voor
ogen: hun solidariteit te tonen met de overleden professor. Pas toen
de stoet bij de hoek van Furmanska en Marienstadt kwam, vlogen
ze voor de laatste keer met hun allen over de stoet om vervolgens
met een slag om te keren; een gevleugelde schare die haar weldoe137

ner naar zijn laatste rustplaats had begeleid.
De volgende dag leek het wel herfst. Een laaghangend wolkendek
belemmerde het zicht en gaf de dag een somber aanzien. De rook
van de schoorstenen bleef op de dakpannen hangen. Er daalde een
lichte regen neer die je als naalden in het gezicht prikte.
's Nachts had iemand een hakenkruis op de voordeur van de
professor geschilderd. Tekla verliet het huis met een zak vol voerzaad, maar er verschenen slechts een paar duiven, die de graankorrel~es aarzelend oppikten. Ze keken daarbij schichtig achterom
alsof ze een door de duivenmacht ingestelde ban doorbraken ... In
het straa~e bij het ziekenhuis hing een brandlucht en een geur van
verrotting, een bittere voorbode van de catastrofe die ons wachtte.
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gedichten
gedichten

Zeven gedichten
Lev Berinski *
(Vertaling Ariane ;:'wiers)

Antiekwinkel
De joodse samovar, weet je, is vierkant en van hout
het kooksel, zijn bloed, kookt bij hem van binnen, en de stoom fluit
door de kieren, zoals eertijds de rook zich
uit een vesting door de schietgaten naar buiten perste ...
Terwijl de Russische, echte Matriona met koperen borsten
en een paar rijke dijen midden op tafel staat te dansen
en wacht tot men gaat zitten, zijn knopen losmaakt, een rib uit zijn
lijf geeft
voor de dierbare landgenoot - daar, broeders, daar begint
de striptease ...
Wat mij betreft, ik drink bier. Uit een ijzeren pot.
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* Lev Berinski (Kauschan, !939) werd geboren in het toenmalige Besarabiii. Zijn familie vluchtte
in de oorlog naar het oosten en keerde in 1945 terug naar het huidige Moldavie: In !963 ging hij
Duits studeren in het Russische Smolensk en daarna literatuurwetenschap in Moskou. Daar verscheen ook in !988 zijn eerste Jiddische dichtbundel. Hij werd er leraar en vertaalde uit het
Jiddisch, werk van o.a. Isaac Bashevis Singer, Marc Chagall en Mordechai Zanin. In !99!
emigreerde hij naar Israel. Een jaar later verscheen in Tel Aviv zijn eerste bundel Russische
gedichten. Hij publiceerde ook vier bundels Jiddische poeZie, waarvan de belangrijkste Fishfang
in Venetsje ('Vissen in Venetie'') is. De Jiddische bundels zijn vertaald in het Russisch, het
Duits en andere talen. Hij kreeg voor zijn poezie een aantal prijzen, waaronder in !993 de Sara
Gorby-prijs en in !997 de Itzik-Manger prijs, die geldt als de belangrijkste Jiddische literatuurprijs. Berinski wordt beschouwd als modernistisch dichter, Zijn poezie kenmerkt zich door associatieve symboliek en originele metrifóren. Hij combineert traditioneel joods bewustzijn met modern
seculier gevoel. De thematiek van zijn gedichten is verre van traditioneel. Berinski's werk bewijst
dat de Jiddische taal, die door sommigen als uitstervend of zelft al uitgestorven wordt beschouwd,
springlevend is. Berinski is in lïrael voorzitter van de Vereniging van Jiddische Schrijvers en
Journalisten. (A.Z,)
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Haar man is ertegen
Beren, herten, roze reigers begrijpen elkaar.
Als wij, Svetlana, twee beren waren, zouden wij
samen de afspraak maken, God geve,
dat één keer per jaar, aan 't begin van de winter, de derde
november,
ik tot jou zou komen, ik gaf jou een zoen en ging dan weer weg
het bos in, daar vond ik een hol, een plaats om te slapen
en eenmaal in slaap, zag ik jou in mijn droom - zoals ik wil!
Een gans - zou ik al boven Afrika ergens
beginnen met dalen uit de hemel naar jou
met een wild gesnater Svet-Ia-na: "Ga-gá-ga, Ga-gá-ga!"
vVel, bekijk mij van onder tot boven en geef me eens raad.
Jij barst uit in lachen en streelt me:
- Voor het kind had ik misschien een ka~e genomen,
maar mijn man is ertegen: ze miauwen en kruipen in bed.
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Op de Quantum-theorie: licht
Licht, denkt men gewoonlijk, lost op in lucht - voor de nacht
is het schijnsel niet meer toereikend ... integendeel: het daglicht
wordt in de loop van de dag steeds compacter
samengeperst,
zwart,
zo, dat de damp van de aarde en de waterkristallen
beginnen te fonkelen en de mensen zeggen:
een ster!
Maar kijk: op de evenaar, in de Mrikaanse woestijn,
valt in de ochtend geen regen, geen enkele druppel
en dat brengt ons op de gedachte, dat niet alle sterren
aan de hemel
uit ijs of water bestaan, wat eigenlijk in verschillende perioden
al is bevestigd door
Ptolemaeus
Galileï
en mijn opa Srol Fiks, die op de markt in Tighina
bij de telescoop gaat staan
en langzaam, stuk voor stuk, alle goddelijke horizonten afzoekt om daar te staan, zoals het heet, tot de Messias komt
voor drie Roemeense munten
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Onder de zon
Valt de bodem uit de wereldgeschiedenis - dan is Mozes
helemaal niet onze leraar en Salomo heeft niet alleen
het mooie Hooglied niet geschreven, maar zelfs David
Abidan niet gelezen.
En Alexander van Macedonië (waarschijnlijk Mikle Aronsky
de makelaar uit Brooklyn) zag van zijn leven
geen paard of zwaard
Nu weet je wat het betekent - van de geschiedenis van de mensheid
een overzicht te geven
in je slaap, liggend in het stoffige gras, in de rook
(men verbrandt de bladeren van vorig jaar) onder een kersenboom
in het sjtetl Floresjt, waar je linkerbuurman juist Mosje heet,
die schreeuwt naar zijn kleine Sjoenje (waarschijnlijk Alexander),
dat mais uit de tuin van de buurman halen, stelen is, jij stiekemerd!
en Sjlomo,
de buurman van rechts, een wegwerker,
slaat en slaat op het dak zijn eindeloze spijkers in de balken
en mompelt bij zich zelf
een deun1je, een liedje, iets grappigs, wat onzin:
Jisjokeni mensjikes pihoe ki toivim dodecho mi'jajin ... *
En de rook stijgt naar de hemel op en met de geschiedenis
van de dierbare mensheid
is alles weer all right!
'JlrïII$P"

'U/UllK 1"'31" ("U1UlI"lllp'1J$'JS~n UlY"O~D

111t.:1)

ll! ,,1, ,,1Ul'lC

''P Utl'," CP]" 1'1) l!1lU '311 \'11 .UWll1.1~c?D ;UlIUW' Cl/1'K
.(1lI"Tl~QP"~ Knil"") "",., IP'"""·'p I""" u~,,\U "Ul1'K

,MVlJl

Iytprn 'IJ 1Y ,111~ Utl"" tllT"IW!I.I,SD nmV/:ll!!lI;W IJS

nlDn

'1I'

:YI$'p·t:lllYl$n 1$ .u"pvi"l$l

...1~ ",,,
W:l'V1111 ,Y"t

'O'::11"'!I 'Ir"!

1$ ,,,,, 1$ ,lil'" JS

u"itV1Uwn 'lnlfl)U ')1"1

1"'D

.U111"'111 \,)'11":1.1$
,Mikie Aronsky Kllncl:l) 'i'OlI$,lI\?l$tI .IS 'lM .1"P'lD 'U'1

"nJ/!I

''IK

1"1' 11K "lInIU l"i' 1::111; 1. .'1 pK "l$" (Brooklyn I'o ,y'Plm 'l1'1
·11111110']

n'i"lUlll "j1lUl

"'tI 1'K .t}"'1$ ?l:l'i'T pK 1:1"1 1'"
1all right

pI< - Dl1T"1:ll$ W:l'WlIl 'U'Yl1$l 'Y' l'D tI''IJ< ", UIl!"
'1$1 0'] Ul$M j'n~,'IU fiK ,'13:1' "\1$1 U'll'K
", ClI' "'!l1$ '1$1 .1::1"111Y131$ 0'] 'C"'U1i1ïug

l1J"W 01$'

I'"
,P'lvn\<,~, 1$ ,oo::lln 1'D 1:1'"
I~~ IP'~ll'K p~n\Uu IlY'nlYD'X I~" "l'S' I""" ""~'r 1'x u'~'r
'lIUllX 1" "lIi'e~ 11K
.MD""

lI'U~''DlI'rU''i1'DUJlfO'lI1

'Y'11\K

'lI'::l'K -

l!rn$"

111)

1:I'O"iT''O tI~"

P"::l'~'K

."K 1:1'0"" 'U7UY'K

lIS

1'n te pK .11$'1 pK qte;lJ$u,t(n~J'i' li"::l"UIU ClIl'K .~J$'V1 pK

Y'l( I'K
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Genesis
Bij Misjke
- ik zie hem nog voor me, zoals hij daar zit huurde een woning, twee grafkamer~es, Chaim Srol Fiks
met zijn vrouwen acht kinderen, op de kachel een ketel
aan de muur een streng knoflook - een geweer was al beter
En op de zestiende - maart en september - dook gewoonlijk
Misjke op
met mooie praa~es, om de huur op te halen, dun als een lat en
met dronken kop,
maar - kreeg dan geen cent
dan ging hij de tuin in, om hen aan het schrikken te maken,
dat hij het raam zou kapot slaan en het kalf binnenlaten.
Toen al placht ik
twintig jaar voor ik werd geboren
achter hem te gaan staan
en aan het rijmen te slaan
en dan schreeuwde ik in zijn oren:
Misjke, pisjke,
pist in zijn broekske ...
Maar noch hij, noch mijn opa, noch het meisje Rachel,
hoorden mij helaas!
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De kanarie
Foto's van Chagall en Miró, ook van Freud.
Een roos in het raam, een stu~e brood.
Een woonblok, een woning, een kamer, een kooi.
Een spijker, een stokje - een gouden tak, mooi.
In de hoek - een inktpot. Hij hipt, hij springt,
en doopt zijn snavel in de inkt.
Zijn neus kleurt blauw of rood en groen dan weer.
Hij springt en stapt wat op en neer.
Op rijm brengt hij zijn liedjes uit:
twiet-twiet, twieriet is wat hij fluit.
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Credo
Oh, hoe beschaduwd, winderig en hoe triest
is het spel van bladeren in het bos,
ze prikkelen mij meer dan een wensfee, wanneer zij daar
tussen de bladeren zou zitten.
Als ik keizer Trajanus was gaf ik - ten eerste - het bevel
dat speciale commando's dagelijks
de bossen uitkammen, het struikgewas, de boomgaarden
en bloementuinen: opdat geen enkel blad
aan de bomen zou blijven, alleen maar naalden en takken.
En - ten tweede - dat men in de kruin
van elke boom
op elke tak afzonderlijk, in de groene luchtige nes~es
jonge meisjes zou zetten, waarover langzaam rode
lieveheersbees~es zouden kruipen, rond hun hals
rond de ellenbogen en ...

Hoewel
dat zou misschien geen Credo zijn maar een programma.
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In het getto
Mordechai Gebirtig*
(Vertaling WillY Brilt en Peter Verstegen)
Als voetstappen op een zandige weg
van rijen vermoeide slaven,
gaan slapeloos onze nachten voorbij
in het getto, en onze dagen.
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Minuten verstrijken vol angst en vrees,
als lood zo zwaar gaan de uren;
Je bidt dat het vrede blijft vannacht,
dat de dag niet lang zal duren.
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Je slaapt niet echt, je luistert en waakt,
wat staat ons nu weer te wachten?
Op wie valt het lot in deze nacht,
welk offerdier zullen ze slachten?
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Je ligt daar maar, in diepe vrees
als je een deur hoort kraken,
je hart beeft als een hongermuis
zich een oude krant laat smaken.
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Je leden verstijven als in de hof
de wind met papier~es gaat stoeien;
je neemt stil afscheid, als verstomd,
van vrouwen kind en moeder.
Zo liggen wij neer, in angst en vrees,
verjaagd, vernederd als slaven;
zo gaan zonder slaap onze nachten voorbij,
zo verstrijken onze dagen.

* Mordechai Gebirtig,

Pools volksdichter en volkszanger, werd in I877 in Krakau geboren. Hij
schreçfhonderden liederen, die bij het volk zeer geliefd waren, vooral in de getto's tijdens de Duitse
bezetting. Reeds in I938 voorzag hij de loop der gebeurtenissen, en schreef zijn beroemde
"s'brent". In I942 werd hij bij de liquidatie van het getto van Krakau doodgeschoten.
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Twee gedichten
Jakob Glatstein
(Vertaling Shlomo Berger)
Uit: Sjtralndike jidn (Stralende joden) - 1946

Mozart
Ik droomde dat
gojim Mozart hebben gekruisigd
en begraven in een massagraf.
Maar joden hebben hem tot godmens gemaakt
en zijn nagedachtenis gezegend.
Als zijn apostel ben ik overal geweest
en wie ik tegenkwam heb ik bekeerd,
Ving ik ergens een christenmens,
hem doopte ik tot Mozartmens.
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Hoe stralend is het muzikale testamer
Van de godmens.
Hoe genageld met zang
zijn de lichtende handen.
In zijn opperste nood
lachte iedere vinger
van de gekruisigde zanger.
In zijn bitterste smart
heeft hij minder zichzelf
dan het oor van zijn naaste liefgehad.
Hoe armzalig en karig
is naast Mozarts nalatenschap
de Bergrede.
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Rebbe N achman van Bratslav tot zijn secretaris*
(Vertaling WillY Brill)
Kom Nosn, laat ons vandaag het nadenken staken.
Heb je ooit eerder een wereld gezien,
met zoveel zuivere schoonheid?
Ik zal je beslist op een oorvijg tracteren
als je er één gedachte nog uitperst.
Wat houdt je tegen vandaag om te leven?
Te leven met lichaam en zinnen,
als een vlieg die de zon inademt.
LLaten we terugkeren op onze schreden, _
,~'o 1"T ,y ,ym~.7Y~':l 'Y'
h eeI onze TIJ.'kdom wegd en ken
man.
en aan het landleven al onze aandacht
UW')
'l(".tc' ,TM]
07Y" l(t,tC 117'f111 r,t<~,
l"W tl0t<i1
verkwisten.
?'J'CI:Jt('!!I 17ïYU"r, ,,'n 'nt< tI'1:)
Laten we heilige boeren worden
,POtcïfl tc 1171,ttÓ-,.v' ï" ?V".:J
.pltc'111 te lWtll1"PO'1t< Ul:"i1 tlOl1" :J.'1K
met heilige koeien in een heilige wei.
?1=1Y7 1Y t:ll"...'i1 100'::1. P3.1!t'P
tP.,jK ,Yl:'" v71$ IJ'Y.l :J117
Laten we gortepap eten met melk en
,l'7f1 1'5. ", TU Cl1t:1tc lU(
stinkende pijptabak roken,
,P'il1P tP'K 1"1 Tl1t:l17l .,'t.ltc"
.pY"~t<~ ylt<l ~Yl~l'l< 11:>~t<~t:lPY"t< ~'''t<?
fabel~es over gnomen vertellen
.1l17" 'i 9'1K l11Jl'17ï 17ïynllK 1177:::l1YïU,VY 1'K
en liederen zingen 1,1171:J'iY"t) 11i"r",i'1 ""." ,'1:JtÓ
.Ytutc!!l ïl1i"""il te rp'K 'Ij? Yi"""il tl't.l
dai-dane-dai, dane-dai,
man.
Ol1i':.'D l1i"'ll1Pl''OW'
,'11:J'" .,'t.lt<"
,111711t:1l1ïW T'fl Oll'i"_':J. ,7"Yil1' 1'K
eenvoudige, woordloze liedjes,
-111C",,, 1Vl.:I'T ,,'Y.ll$"
dai-dane-dai.
.'_"-113.tC'·'_" ,:"'-l1ll('-".."
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Daar zie ik alweer op je voorhoofd
een wolkje verschijnen.
Reken maar dat je een muilpeer krijgt
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* Rebbe Nachman van Bratslav werd in I772 in Med;jibosj, Podoliè; geboren, in dezelfde stad
als zijn overgrootvader, de Baal Sjem Tov, grondlegger van het chassidisme. Nachman vestigde
zich in Bratslav, waar hij een grote schare volgelingen kreeg. Hoewel hij een streng ascetisch leven
leidde, kende hij de hoogste waarde toe aan vreugde in de schepping en de zegeningen van de
natuur. Sommige van zijn mystieke ideeèn bracht hV' onder woorden in sprookjes en parabels. Zijn
lessen werden opgetekend door zijn meest geliifde leerling, rebbe Nathan ~7Ifosn) van Nemirov, en
na de dood van de meester uitgegeven. Rebbe Nachman stierf in l8II, in de Oekraïense stad
Uman. Zijn graf is een pelgrimsoord voor chassidim.
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van mij, als je na blijft denken.
Het is nodig vandaag de denker in jou
achter slot en grendel te zetten.
Wij zijn nu zingende dwazen,
wij kunnen tot twee niet tellen.
Begrijp dan toch
hoe fantastisch dat is,
één is echad
één, en vooral de Ene
is altijd alleen maar echad,
en nog eens, en nog eens echad.
Luister - hoe simpel het is,
hoe eenduidig, hoe mooi, om te huilen zo mooi,
één is echad.
Grassprie* zing,
honingbij zoem,
koester de bloem,
wolkje, zend regen
verfris alle wegen
les de dorst van de aarde
Nosn, zo meteen valt de nacht
laten we slapen, zonder gedachten of dromen
zoals boeren dat doen.
Onze ladder leggen we weg vandaag,
we bestormen de hemel niet,
niet omhoog en omlaag, niet omlaag en omhoog.
Klauteren mogen de engelen,
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laten wij snurken en ronken
en opstaan, als het vlammende oosten gloort,
met gezang:
dai-dane-dai, dane-dai.
Ik breek je een been
als je dit lied niet verstaat
of er iets aan verandert, een woord of een letter.
Het moet simpel zijn, simpel als wat:
dai-dane-dai.
2

Er bestaat een soort lieden,
die peinzen en peinzen een jaar en een dag,
hun kop wordt er heilig van,
maar hun lijf is van boven tot onder een stofnest vol stof.
Ze steken hun neus in de heilige boeken
en richten hun ogen hemels omhoog,
maar hun handen en voeten
zijn stof en as.
En boven de gordel
en onder de gordel
wordt alles trejfe en trejfer.
Zij leren zich mooie woorden aan,
pelgrimeren naar de heiligste oorden,
maar dient zich een hongerend mens voor een aalmoes aan
dan blijven hun handen
en harten gesloten.
"
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Ze hebben een scheiding gemaakt tussen hoofd en verstand,
hun arm intellect tolt rond met de hemelse sferen,
maar het piezel~e kind in de mens gaat verloren
voor eeuwig en eeuwig.
Daarom zeg ikje, Nosn,
denken is vergelijkbaar met noten voor een lied,
en een lied, weet je, woont in het hart.
Zorg dat je hart helder bl~jft denken,
en je hoofd houdt vanzelf op met tollen.
Ik verfoei zo'n chassidische wonderrebbe,
zo'n quasi-expert,
die met haarkloverijen
de letters in heilige boeken onteert.
Neem een kaars en belicht het eerste Toraboek,
Boro, Hij schiep.
B)rg-F'Îes) in den beginne schiep Hij.
Nosn, verdraaid nog aan toe, wat heeft dat met denken van doen.
Laten wij samen wandelen door regen en sneeuw,
in zonlicht en kou,
en zmgen:
Berg-F'Îes) in den beginne schiep Hij hemel en aarde.
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Zoals ik ga vertellen, zo is het gebeurd.

Ik wandel in het bos, nog voor dag en dauw,
en zie hoe humeurig de morgenstond oprijst,
hoe heel de kosmos gemelijk zwijgt.
De bomen laten hun achterste zien - met permissie -de vogels horen mijn morgengroet, ze geven geen kik.
Een haas staart mij aan als een heks zo venijnig,
het water dat ik put uit de bron zegt chagrijnig:
'Nachman, ik ben op je zegen vandaag niet belust.'
Zelfs de bloemen verspreiden een walgelijke lucht.
Al wat ik denk raakt verdwaald en van streek
en wat ik ook uitspreek verstomt en verbleekt ..
Dus, Nachman, ga heen, neem je ziel onder de arm,
wat heb je aan een wereld die boos is en grof.

Ik weet het, de wereld lijkt op een mens,
want alles wat groeit en alles wat vliegt
en alles wat kruipt wil- nebbech - zijn.
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Zeg ik hardop voor de grap:
'Ach, de wereld, wat stelt ze nou voor?
Verbeelding, misleiding,
een kortstondig voorbijgaan,
een denkbeeld, verzinsel.'
Met die sarcastische woorden
zette ik heel de schepping voor schut.
Een oude boom snikte,
en dat gaf mij opeens een steek in mijn hart.
Toen gebeurde er iets.
Een heimelijke kracht bracht het bos,
heel het bos weer tot leven,
de ochtend brak aan.
De bomen keerden zich om, hun gezicht naar mij toe,
de vogels begonnen te ~ilpen,
het haasje schonk mij een glimlach.
Het bronwater smeekte uit het diepst van zijn hart:
'Geef mij, Nachman,je zegen.'
Toen ontloken de bloemen
als in de Gaarde van Eden.
Een kraai lachte luid als een kind.
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Alle boosheid was weg.
De lucht die ik inzoog was wijn,
en alles was lust en was leven,
een explosie van jubelgezang.
Wie heeft het over misleiding?
Wie heeft het over niet-zijn?
Wij zijn er, wij zijn er, wij zijn er.
Zo ging de grimmige wereld
stralend de morgen in.
Rondom gekwetter, gejuich
en gefluister van talloze stemmen.
We zijn er-we zijn er-we zijn er!
We zijn er-we zijn er-we zijn er!
Ook ik stond toen stil
op die plek in het woud,
liet mijn stem als een ramshoorn schallen:
'Wereld, ik zweer bij de dageraad,
je bestaat, wereld, je bent er.'
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Ik heb mijzelf uitgehongerd,
totdat ik alleen nog aan boter en brood kon denken,
alleen nog aan het lichaam.
Ik liep en mijn lichaam liep met mij mee,
geen enkele gedachte ontspon zich in mij
die niet uitging naar lijf en gebeente.
Ik klauterde verder, mijn voeten met mij,
en alles wat in mij opkwam
was één en al banaliteit.
Toen het nacht werd, en de honger nog erger,
en ik al aan droog brood liep te denken,
fantaseerde ik er lustig op los,
- ik, moederziel alleen in het duister ik bedacht bedwelmende futiliteiten,
die, mochten zij heilig zijn,
voeten en handen en hoofd
in gezegende slaap zouden wiegen.
Toen werd ik wakker, nog steeds uitgehongerd.
Ik begon op mijn nuchtere maag,
vanuit een absoluut niets, aan de dag.
Ook de dag ontlook aan een
hoegenaamd-niets,
aan zwart en een flinter~e blauw.
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En ik gaf aan mijn duistere leden
bevel: er zij licht.
Allebei kregen wij lichtende vleugels,
ik en de dag,
beiden werden wij één,
en beiden zeiden wij luid het gebed:
Hoe schoon zijn Uw tenten.
5
Soms denk ik, dat ik alles goed in de hand heb,
en opeens is het allemaal verborgen en dicht.
Vat je me, Nosn, mij is veel nog een raadsel,
moge mijn oor mijn mond niet verstaan.
Wij bedwelmen de kinderen des mensen.
Zij krijgen de aarde hier beneden te zien
en daarboven ver weg de angstwekkende hemel.
Maar tussen die twee is nog meer aan de hand.
Dat noemen ze 'leven', vermoed ik.
Ergens hunkert een vrouw, en vol vreugde
klinkt uit een warme intimiteit de echo van een man.
man.
Maar als er in mij zo'n gevoel ontwaakt,
overvalt mij de angst en ik roep:
'Zie je die schoft, die vuige gedachte,
sla hem neer, verdrijf hem, jaag weg!'
Nosn, schrijf op .
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Neem bij voorbeeld de neiging ten goede - een edele verwant, een
welkome gast.
Goed doorvoed, zijn buikje gespekt door een reeks goede daden.
Maar mijn deernis gaat uit naar de neiging ten kwade.
Vrome joden zitten hem steeds op de huid,
elke vastendag laten ze hem vasten, hij sterft van verlangen naar
een lepel~e soep.
En waar is die neiging ten kwade op uit?
Op plezier, kiezen voor vreugde. Op troost, als antwoord op droefheid,
de droefheid van het alleen zijn.
Al die geslachten van eenzamen
vermenigvuldigd tot in eeuwigheid ..
Waar is de neiging ten kwade op uit?
Op lichaam. Op vlees.
Nosn, schrijf op.
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Heb je 's nachts nog een oor om te luisteren,
dan hoor je iedere poort van de driehonderdtien gelukzalige
werelden
wenen met één en dezelfde roep:
vlees.
Denk je dat in die roep geen gezang zit?
En toch is dat juist het bee~e plezier - bij wijze van spreken tussen hemel en aarde
totdat je met scherven op de ogen terneerligt.
't Is de dierbare zang van een sjabbeslied.
Jij, Nosn, jij weet hoe ik mijn vlees heb gepijnigd,
mijn hart echter weent om een bee~e genot.
De neiging tot lust betekent: tweezame afzondering een zeldzame bekoring.
Het betekent: een sidderend woord,
vuur en vlam in God's vlechtwerk voor twee.
Het betekent: de vrouw.
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Nosn, schrijf op.
Waarschijnlijk is het riskant hierover te praten.
Het is laat in de nacht.
Ik spreek tot jou, Nosn, in woorden, met oren niet te verstaan.
Ze kunnen, God verhoede, tot misverstand leiden.
Aha, zal men roepen, wat wil hij?
Overspel goedpraten soms?
Wat wil ik dan eigenlijk zeggen?
Mijn hart gaat uit naar de neiging ten kwade,
omdat het kracht is, lust en begeerte,
sterkte en macht.
Het is toch gezang
het is toch geween en het geheim van de stam,
het is blijdschap, het is lied,
het zijn vonken van de heilige vlam,
de gloed van haar en van hem worden één.
Nosn, helaas je bent moe,je oogleden worden steeds zwaarder,
je dommelt haast in.
Laat mij niet alleen met mijn eigen gedachten.
Waak met mij. Blijf.
Nosn,
schrijf op.
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Drie gedichten
Roehl Kom *
(Vertaling WillY Bril! en Peter Verstegen)

OReer
Zult u misschien, omdat een mensenhart u weert,
o Heer, ontheemd als ik, nu dakloos moeten dwalen?
Gaat u van grens naar grens, gaat u van deur naar deur,
en moet u dat, als ik, met eenzaamheid betalen?

Bij wie, opdat naburig vuur hen niet verteert,
vinden wij nog een toevlucht, Heer, voor onze dromen?
Het Sodomt overal, door 't springtij onzer tranen
kan er zomaar een monster van een zondvloed komen.
Het Sodomt overal, de nacht valt en het schemert,
maar vraag mij niet, 0 Heer, waarheen de weg zal leiden;
Misschien dat ons vandaag toch nog een woord ontmoet,
een menselijk woord dat oever wordt, of dak en dorpel beide.
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* Roehl Kom, (Oost-Galiciii [898 - Montreal [982), schreif haar eerste gedichten in het Pools,
sinds [9[9 in het Jiddisch. Bij de inval van de Duitsers in Polen vluchtte zij naar Rnsland, daarna naar Zweden, Later emigreerde zij naar Canada, Zij schreef een omvangrijk poetisch oeuvre.
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Over de ondergang
I.

De sjoel

De sjoel: vernielde muren, een verdwenen dak,
een donkere waterput, voor wind en regen open,
waarin de maan zich als een emmer neerlaat, om
zich in het hart van haar verwoeste grond te dopen.
Zij put en put uit deze diepe duistere grond
gruwel van ondergang, van wie zijn omgebracht;
en door de stukgeslagen ruiten spookt haar licht,
haar kil, bevroren licht in woordenloze klacht.
Als blinde bedelaars, zo reiken de pilaren
om te ontkomen aan 't geblakerde skelet;
maar naar de sterrendronken hemel wordt hun vlucht
door schimmen, uit de diepte smekende, belet.
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2.

De stad

Rond de verbrande sjoel een wal van puin en glas,
alsof ze zich verschanst tegen wat troost kan geven;
de nachten zijn er voor de jacht van hond en kat,
de geest van het verbrande woord moet hier nog zweven.
De nieuwe dageraad breekt aan met scheelziend licht,
hij meet de straten op, maakt voor de stad een wade;
zij is met uitgestoken venstergaten blind,
als slaat een dode god zich in die spiegels gade.
Wanneer er zich opeens een hakenkruis vertoont
en door de straten snijdt met wreedheid en vol woede,
gaat ook het laatste bee~e daglicht op de loop,
terwijl de stenen wenend hun vers merg uitbloeden.
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Hazkore
Aäron Kushnirov *
(Vertaling WillY Brill)
Versterf, mijn schreeuw,je wordt niet gehoord,
in de hemel zeker niet...
De nacht heeft de sikkelmaan als mes
op de keel van de aarde gezet.
Straks krijgt de stilte geen adem meer
en rochelt nog na als een hond ...
Maar de nacht blijft dezelfde moordenaar
en niemand die helpen komt.
Dus als ik wil pleiten voor jullie en mij,
voor wie, voor wie kniel ik neer,
nu geschrokken sterren schuilen in 't
staalhard fronsen van de rivier?
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* Aäron Kushnirov, geboren in 189° in BaJerke, omgeving Kiëv, kreeg een traditioneel joodse
opvoeding. Hij begon vertellingen en gedichten te schrijven in [909. Hij vertaalde veel werk van
Russische schrijvers in het Jiddisch, o.a. van Michail Lermontov. Hij overleed in 1949.

164

Een aanklacht tot God
Levi-JitschokJaen Berdit~jev *
(Vertaling Wilb BrilO
Ik wens U een goedemorgen, Heer van de wereld!
Ik, Levi:Jitschok, zoon van Sara, uit Berditsjev
kom tot U met een aanklacht
namens Uw volk, Israel:
Wat heeft u tegen uw volk Israel?
Waarom verdrukt u
Uw volk Israel?
Bij de kleinste kleinigheid
is het: 'Spreek tot de kinderen Israels!'
Bij de geringste kwestie
is het: 'Beveel de kinderen Israels!'
En bij de minste beweging
is het: 'Zeg de kinderen Israels!'

10?1lI-?II1"1JI:l' ,", p'l$r.nm I:!
,IIJ/WIl"'I:!:l):] öT"!W P pny'-',? ,1'1<
rT"n-I" I:! Il'):] " , IY lJ/mpJ/l 1':l
.?I<"'w' p?l$ii l'è, IIii
? ?I<"'w' i'?l$ii l'è' IY IU0l$rT 0l$"
UYl/Il/lJl$ 1" IU0l$rT 0l$"
??I<,\u' P?tlii 1'è'1 t]"1<
'tlrT I:! OJ/!!J/ 'til 111 II:!
"1?I<'W' 'J:l ?I< ,:l," 1'1<
- 11$1 I:! Ol/!!l/ 'til 111 l'l<
"I ?I<"'w' 'J:l ril< IY" 1'1<
- ,,, I:! Ol/!!l/ 'til 111 JlI<
"1?I<"'W' 'J:l?1< ,,):]1<" 1'1<
-

... LeviJitsclwkJóen Berditsfev (ca. I740-18IO) was een chassidische rabbijn. Hij benadrukte het
belang van de 'vreugde' in het chassidisme. ;:jjn gebeden en Jiddische gedichten waren zeer populair.
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Geliefde Vader in de hemel,
er zijn zoveel volkeren op de wereld:
Meden, Persen, Babyloniërs ...
De Russen, wat zeggen zij?
Dat hun tsaar de tsaar is.
En wat zeggen de Engelsen?
Dat hun koning koning is.
En wat zeggen de Duitsers?
Dat hun rijk een keizerrijk is.
En ik,
Levi:Jitschok, zoon van Sara, uit Berditsjev, zeg:
'De Koning troont in den Hoge!'
En ik, Levi:Jitschok, zoon van Sara, uit Berditsjev,
heb nog meer op mijn hart:
'loi ozoez poi mimkoimi 1'Y.l'öT !,X illO'1 lIU~U
: 0,1lI:l IU' M1Y.l1X öTY.l:l
ik zal van deze plek niet wijken ... O":l:l ,0'~9 ,0'iY.l
er moet een eind aan komen,
?JlI;$I 01;$" i~lll'O'i "
het moet afgelopen zijn!
.illO"i' I'X illO"i' ill"l I~
De Koning troont in den Hoge!'
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Genadige God
Kadya Molodovski *
(Vertaling WillY Brill)
Genadige God,
kies een ander volk,
kies.
Wij zijn moe van sterven en gestorven zijn,
wij hebben geen gebeden meer,
kies een ander volk,
kies,
wij hebben geen bloed meer
om slachtoffers te zijn.
Een woestijn werd onze woning.
De aarde is te klein voor onze graven,
er zijn geen jammerklachten meer voor ons,
geen klaagliederen
in de oude, heilige boeken.
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* Kadja Molodowski (1894-1975) werd geboren in Litouwen. Zij sehreifgedichten, novellen en
toneelstukken over het joodse leven in Polen. Bekend zijn haar bundels kinderpoë;:;ie. In 1935 emigreerde zij naar Amerika. In 1971 ontvng zij' de It;:;ik Manger-prijs.
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Genadige God,
heilig een ander land,
een andere berg.
Wij hebben alle velden, elke steen
al onder heilige as bedolven.
Met grijsaards,
Jongeren
en zuigelingen hebben wij betaald
voor iedere letter van uw tien geboden.
Genadige God,
trek uw vlammende wenkbrauw op,
en bezie de volkeren van de wereld schenk hun uw profetieën en uw boetedagen.
In elke taal prevelt men uw woord leer hun uw daden,
uw wegen van beproeving.
Genadige God,
geef ons alledaagse kleren,
van schapenhoeders,
van smeden bij het aambeeld,
van wasbazen, vilders,
en van nog minder allooi.
En schenk ons nog één gunst:
Genadige God
neem weg van ons de goddelijke Schijn van genialiteit.
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Twee gedichten
Abraham Sutzkever*
(Vertaling WillY Brill en Jos Versteegen)

Uit Tien verrijst een Volk
De herfstzon met spinneweb-stralen die huizen
met vlammen aaneenspon - staat die je nog bij?
De mensen bij dageraad, morsig als kuikens
die bijna gekeeld zijn - staan die je nog bij?
De smeltkroes van jodenmoord, daarin smolt samen
een zilveren luchter, een schoorsteen, een goot,
geblakerde balken, versplinterde ramen,
het sjoelplein, het slachthuis, de woede zo groot,
de uitkijkpost met het kanon en een wiegje
met kind - alles zonk in een vlak als een spiegel.

tl3JJ'! J':ll;!'f p.,,11 11

l))l'IIW ))"K ~tm Ot;!11 ,ill~O::l'tlöl " 1~OPl))'))l
1 m~,ft> ~'C '))I~öl " i::l))",t!~ 111 ep'WVl
,1Vl'lt!::l CVlV' i'K iWel))C " 1eOpl))1))l
1 mii1V veV7'1p,V' i"P e'l '11 e'V::l'1WVli
ill7t;!CWVl "1 et;!öl llt!l't!ii,~' 11~ 7l'e i'K
,Vl" tl ,iVO'1p t! "ve~~7 'Vl'V::l?'1 t!
,lll7t!öl l1eV!Vlt!o'tl~ ,P'1W ve,ve'7ewVli
,ölKl'ft> " ,1't!lI 'V' ,Vl'1::l " ,Q'1ö171W 'V'
,7l'11 CVl'K 'l'P ot!, ,tll1'1e lii'1K OP'::l "
.7l'SW I'K l))pme,v, le7tleWVl 117t! 11K

* Abraham Sutzkever werd geboren in 1913 in Smorgon, een stad in de omgeving van Wilna, het
huidige Vilnius. In 1922 kwam het gezin terecht in Wilna en Abraham werd er spoedig opgenomen in de dichterskring ]oeng Wilna'. Gedurende de Tweede Wereldoorlog vocht hij mee in het
getto, en sloot zich daarna aan bij het partizanenleger. De gebeurtenissen uit deze perioden hebben
een grote invloed gehad op zijn hele poetische oeuvre. Na de bevrijding vestigde hij zich in Israél,
waar hij nu nog woont. Het gekozen gedicht 'Uit Tien venijst een Volk' maakt deel uit van de
cyclus 'Geheimsjtot' ('Geheime stad'), bestaande uit vierenveertig lange verzen, die geheel gewijd
zijn aan de partizanenstrijd en het ondergrondse leven gedurende de oorlog.
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Een mengsel, een smeltkroes, daartussen mijn lichaam,
totdat in mijn hoofd opeens duisternis was.
Kwam dat doordat regen mij striemde met bliksems,
besloten in iedere druppel van glas?
Of was het een droombeeld, dat mij wilde dwingen:
je moet door verschillende lagen heen breken,
dan krijg je de waarheid te zien. En verschrikking,
verblindend, heb ik in de ogen gekeken.
Met haar als door glazen glimwormen doorregen
zocht ik toen mijn weg door een reeks oude stegen.
Tweebenige doem, wie deed jou het verzoek
om godlijke bode en voorman te spelen?
Terwijl ik dit vraag, hoor ik schreden, een voetstap,
die ritselt als stormen die dor blad bespelen.
Dan doemt er een vrouw op, ze snijdt mij de pas af,
jong leven draagt zij in een wiegende arm.
Terwijl zij mij toespreekt, reikt zij mij de andere:
Ik ben u niet vreemd, even rijk, even arm.
Kom mee, stel geen vragen, want dit is het pad
dat leidt naar 't geheim van een duistere stad.
Ontsnapt aan de vlammen was ik, en aan stolling
tot klei - dus wat heb je dan nog te verliezen?
Zijn straten geblakerde kooien geworden
- wat heb je als laatste dan nog te verliezen?
De lucht die nazindert, door vonken versplinterd,
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door kogels gerafeld, is dodelijk verwond.
Voorop loopt de vrouw, een bejaarde, al hinkend,
en licht dan een roestrooster op uit de grond.
En toen, door het zonlicht niet langer bestraald,
zijn wij naar de diepe riolen gedaald.
Dat hier, waar de stinkende wateren klotsen,
wij eens zouden schuilen, wie had dat geloofd?
Had iemand zoiets in 't verleden verkondigd
dan dacht je: Die man is niet goed bij zijn hoofd.
Ik zwem met de moed van de wanhoop door stank en
door kleverig duister. Waarheen en hoe ver?
Hier, onder gewelven zo smal als de gangen
van muizen, vraag ik: Is er ergens een ster?
Sta stil, en een waterval plenst op je neer
en giechelt muisachtig: Ik min je zozeer.

Ik zou niet meer weten hoe lang ik moest zwemmen
door allerlei buizen, heel nauwe en wijde:
een uur of een jaar? Ons doel bleek een soort kelder,
hij lag afgezonderd, een bee~e terzijde.
Het was een oud compartiment van het stelsel
riolen dat vrij bleef van water, al jaren.
En daar in die holte, gedempt door hun stemmen,
kan ik nu mist-grauwe gedaanten ontwaren,
als schaduwen achter een nevel verborgen.
Mijn leidsvrouw begroet hen, zij zegt: 'Goedemorgen!'
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Pupilzwarte wezens besnuffelen mijn lichaam
als dieren dat doen met hun jong, pasgeboren.
Zij graaien en grijpen met schimmige vingers,
als was ik een dierbare die zij verloren.
'Zijn wij met z'n tienen de laatsten der joden?
zo wenen zij. 'Zijn er nog joden in leven?'
(Ik zie een flard hemel, heel hoog, door een rooster,
waarlangs een vlucht zonnige duiven komt zweven.)
Een adem, een blauwige, kringelende wolk
bezweert ons: 'Uit tien verrijst ooit weer een volk.'
Het licht uit het rooster, een streep maar, zo smal,
het was als een dief in het donker verzwonden.
Hier zag ik een davidsster geel op een jas,
en daar tefilien op het voorhoofd gebonden.
Een kreet in het duister, gehuil van een kind
kwam ergens uit kleren en lappen naar boven,
gevolgd door een echo zo klaaglijk en kil.
Een kind hier bij ons! Het was niet te geloven.
Mijn leidsvrouw verklaarde: 'Ik hoorde een stem,
het wurm klonk zo triest. In een put vond ik hem.'
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Het kind had geschreeuwd en de echo had schielijk
zijn heil in een andere wereld gezocht.
'Hoe goed zijn, oJakob, uw tenten,' sprak iemand.
'Hoe mooi Israël, waar u ooit wonen mocht!'
Wat vangen we aan met het kind? Uit bedeesdheid
bracht vooralsnog niemand die kwestie ter sprake.
Toen daalde van kosmische kusten een hand neer
om iedereen tot een legende te maken.
De waarheid was ondergronds tot mij gekomen.
Ik heb van mijn dodenstad afscheid genomen.

Poëzie
Een pruim van donker violet,
de laatste aan de boom,
dun van schil en teer als een pupil,
die 's nachts in dauw
droom, liefde, onrust drenkt,
waarna de dauw bij 't rijzen van
de ochtendster vervliegt dat is poëzie. Beroer haar zo licht
dat je vinger geen afdruk nalaat.
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Jephta's dochter
Yehoash*
(Vertaling WillY Bril! en Peter Verstegen)
Er is een bergtop, hoog en kaal,
een plaats vermaledijd:
hier is geen vogel die nog zingt,
geen grasspriet wijd en zijd.
Slechts koude rotsen staan er stom,
als reuzen zonder taal,
jaar in, jaar uit, bij wind en sneeuw,
onweer en bliksemstraal.
Op die verlaten, kale berg,
door iedereen berouwd,
ziet men een graf, veel jaren her

heeft men het daar gebouwd.
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* rehoash, pseudoniem van Solomon Bloemgarten, werd in 1870 geboren in de provincie Suwalk,
Rusland. In 1890 emigreerde hij naar Amerika. Hij' vertaalde de gehele Tenach in het Jiddisch.
rehoash stierf in Chicago in 1927.
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En in die grafstee slaapt het kind,
Israëls schoonste bloem,
die werd geofferd aan haar land
en aan haar vaders roem.
't IsJephta's dochter, verre van
's mensen activiteit;
maar op vier dagen in het jaar
stoort men haar eenzaamheid.
Gileads dochters komen dan
en zingen hun triest lied;
en alle rotsen echoën
er van hun dof verdriet.
Ze klagen luid, ze klagen lang,
en leggen er een krans;
ze dansen op die kale berg
hun droeve dodendans.
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Onder het zingen lijkt het hun
of iemand naast hen gaat,
alsof de dode danst met hen,
onzichtbaar in de maat.
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Woordenlijst
cheder: godsdienstschool voor kinderen
choepe: letterlijk: huwelijksbaldakijn, ook gebruikt voor de huwelijksceremOllie

chossid (mv. chassidim): aanhanger van het chassidisme, een stroming binnen de joodse godsdienst
chrein: mierikswortel
goj (mv. gojim): niet-jood
havdole: ceremonie om het eind van de sjabbes te vieren met een zegening
over wijn, geurige kruiden en gevlochten kaarsen
hazkore: rouwceremonie ter herdenking van een gestorvene
kiddesj: zegening over de wijnbeker bij het begin van de sjabbes of van een
feestdag
lemgelt: geld benodigd om te lemen
lemen: het bestuderen van vooral de tora en de talmoed
Litwak: Litouwer
mikwe: ritueel badhuis
mitswe: Goddelijk gebod of verbod; de term kan slaan op verplichtingen
waar vrouwen van waren vrijgesteld, bijv. het verblijven onder een tent
tijdens het Loofhuttenfeest
nebbeeh: nebbisj, waardeloos
oml!Jn: amen
poroiches: voorhang voor de heilige Ark, waarin de tora-rollen worden
bewaard
rebbe: chassidische rabbijn
s'brent: er is brand
sjabbes: sabbat
{]·ammes: hulp van de rabbijn, koster
sjlemazzel: pechvogel
talles: gebedsmantel
tifilien: gebedsriemen die door belijdende joden om hoofd en linkerarm
worden gewikkeld
Tenach: Oude Testament
trejjè: onrein (volgens joods ritueel gebruik)
Tsenerene: titel van een gebedenboek voor vrouwen met tora-commentaar
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