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##D atw asdan één'',zeiArend H obbe.

A1seen filmpionier tevree,liethijzijn ogen rondgaan.

D aar was intussen niem and om naar hem te luisteren.
H et pad, in de m iddaghitte, vloeide in witgloeiende
soldeerslingers om de rotsen en ging teniet in stoffig
kreupelhout. Er was een dak, waaronder de bewoners

sliepen op dituur.Beneden hingin zijn blauwedamp het
meer.Er zou ook weleen zon zijn,in haar lichtgeweld
verdampt.

Toen kwam dan eindelijk ook T oetin zicht,een vrouw mens,schœ fgetrokken door haar zwaarvalies.
Arend Hobbe,zijn ongeduld bedwingend,wachtte.Het
zou œn wijze kwalijk passen zijn blanke gelatenheid te
verliezen, nog wel ten aanzien van dat lieve schepsel,

zonder gelijke in trouw en dienstbaarheid.
Toet,totzijn hoogte opgestrompeld,keek haarmeester
verwachtend aan.Zo als hij daar grooten zwaar stond
opgericht,gekneld in zijn brede rugzakriemen,de beide
handen zwaarvan pakken inpapieren touw - zijnboeken
vereerdezijinhem:deman.Hierwas,methaargezonde
zesentwintigjaren,en dezijne,ergensnaardezestig onderweg, niets aan te doen. Zij deed er ook niets aan,
ontwapend bij hun eerste samenkomst nu een J
*aar
-

ge/eden.

H aar sm eekbede vroeg:
;#M oeten we hoger,Arend? Nog hoger?''
',herhaaldeArend H obbe,nu toch m inder
,,Datwaséén'
veroverend de steilte metend.Het pad verloor zich daar

in ruigte,erscheengeenmor lijkheidderots,dieoverhing,
te nemen.Toch,dààrmoesthetzijn.
De hitte vielbij stromen.
5

Arend,vöörgaande,tastte m etin touw sloffen geschoeide

voeten een wispelturig trapje af.Een tree.En nog een
tree.Een dubbeleen een halve.Nu achterderotsom - ja,
hetging.Hartkloppend stond hi
jop debrokkeligepunt.
##Ben je daar,T oet?''
Hetmeisjehijgdezwijgend ondertegrotestappen.
J#K alm aan! Er is geen haast-''

M aarzijnongeduldjoeghaaralseen zweep,haarslapen

kopten.
##Geef mi
jdie koffer-''
''
,,Je hebtalzo veelBlazend stonden zi
jnaastelkander op de rotspunt,hij
een gebaard, struis m an, tot wiens vierkante schouders

Toet'sjonge gestalte nauwelijks reiken kon.

En dat w as twee, schoon het niet nodig scheen daar
veelvan te zeggen.

##Zwààr?''vroeghijafwezig.
,,En J
-iJ
- dan?''

#:Ik? A1sje hetbetervindt laatjejekofferhier,ikhaal

hem wel-''

Alsaltijd waszijn bereidwilligheid geremd.Hijmeende

het we1- de goedheid zelfwasArend.T och ..
##Geef m aar hier-''

Zij antwoordde niet.Dapper greep zij het berstende
valies weer op,haast krakend onder het onverwacht gewicht.

##Kan je? Ik méén het'', hoorde zij Arend zeggen.
Meteenreptehijzich methoekigeklauterbenenverder.
Het blonde meisje volgde,glimlachend om de grote
lieve man.M ismaaktvan inspanning sleepte zij hetgewicht aan haar kromm e vingersmee.
##Gààthet?''riep Arend nog,een eind vooruit.

Zou hij haar klungelig vinden? Hij was trots op zijn
kracht.M eerdan dertig jaarde oudste,hield hij ervan
zijn energietemeten metdehare.
6

##Laat m aar.Ik kom w el.''

#;W ezijn er bijna''#moedigde hijaan.

T oen Toetde plek bereikte waar Arend geroepen had,

washijernietmeer.Even stond zij.Daarhooghoordezij
hem grissen in de doornige struiken. Een steenkleurig

hagedisjegliptemetkleinerukjestotvoorhaarvoet,bleef,
als van brons gegoten, even zitten, flitste om een alleen
hem bekende aanleiding w eer weg.

Opnieuw begon zij dan maar weer te klimmen.Ternauwernood een pad. H et dorp benee leek, door het
kiekkastperspectiefvan heggen,bom en,struiken,eindeloos

in dediepte.Hetmeer- daarmoesthetmeerzijn- was
verdwenen.Een hardeblauwe hem elstond over allesheen,
zoals Arend haar voorgetoverd had: een wereld onder
w ater.

Voortm aken nu om hem in te halen.Straks, waar het
pad een wending nam ,hetvaliesovernemen in de linkerhand.z6,datwasdat,nu woog hetm inder.H aar vingers,

murw van het sjouwen, schrijnden.Afmaken maar,hij
zou daar boven ongeduldig op haar wachten.
Fontana M arinal metgrote stapm n wilde hi
j erheen.
De werkelijkheid geworden legende van het ongerepte
land.Velen waren hem reeds voor geweest, zij gaven
verrukt het wonderbaarlijk sprookje door. Fontana
Marina!hetparadijsderwortellozen.
##Daarhebben wemetniemand meertemakenl''juichte

Arend m et ronde kinderogen.yyGeen huisbaas,geen regering,geen m achtofkracht.Geen buren,kletsers,luidie
hetbeter weten.''

Aan 1uidie hetbeterweten had hijhetland.Hijwist
hetbeter,maardatwisthijniet.Graagoverwonhijtegenstand,maarhaatte tegenstanders.Trouwensook jabroers,
metdezelfdeheteaikeer.Hijwasvo1tegenstrijdigheden,
Arend H obbe.

##W atheb jij,Arend''#vroeg ze,,,tevrezen van regering,
m acht of kracht?''
szo een gevoel,lievekind.Iedere R obinson zoekt
,,D ati

zijn eiland.Eerstwiehetvinden krijgen vredeen rust-''
T oet lachte:

##En waarom blijven ze dan niet?''
Bezig metzijn pakkage,gafhijgeen antwoord.Ze zou

zeliwe1zieq.

Heb je nog koffers, Toet? W ij gaan scheep naar

,,

Cythère.''
Dat,en w el m eer som s,was haar te m achtig.M aar ze

ging mee,natuurlijk ging ze mee.W ie anders zou hem
verzorgen,dienen,gezelschap.houden,luisteren naar zijn
soms wijze,soms onwijze praat? W ie hem beschermen
tegen alles en zichzelf?
Een ongevonden eenzaamheid dus - goed.En of daar

niettoevallig anderen zouden zijn?In haarstilleglimlach
borgzijdeongevraagdevraag,alsjorrend aan haarkoffer,
diemeermoestbergen dan hijkon bevatten.Derestvan
Arends boeken, hij vond er altijd meer die onmisbaar
waren.Zwaar zouden ze zijn,een vracht,zelihad hijal
twee pakken in papieren touw.Hijzou erzich a1saltijd
doM aan sjouwen.Deangstdathijietsnaslaan wild
'een
nietkon,benauwde hem .
##Stuur ze na m etde bode oi m et de Post.##
##W aarheen?''
##W e1naar - datongevonden eiland.''
##Fontana M arina heeft geen post, onnozelheid. De
streng isafgesneden-''
##Goed,goed,hoe kri
jg jedan jekrant?W aarza1jeje
aan ergeren,Arend Hobbe?''
.

##0,ergernisgenoegl''steldehijhaargerust.
##W aarom gaan wedan?''- zijlietdevraagmaarvallen.
Zijn beslissingen waren hetnoodlotzelf.Toch scheen hij
iets temerken,hijwilde weten:
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"Er ligt een vraag op je lippen, Toet. Waarom spreek
je die niet uit?"
"Had ik een vraag?" jokte zij. "Als alle vragen ge··
vraagd werden en alle antwoorden geantwoord .. : . "
"Wat dan?"
"Dan gingen we ons daarginder dood vervelen. Kom,
help even, ik krijg die sloten alleen niet voor mekaar."
Zij lagen met hun knieen op de koffer, de sloten knapten. Toen moest er nog wat in, zij knapten nogeens.
En als een Sancho volgde zij haar Don Quichot.
II
Er zijn er oak, die hebben het van zichzelf.
Zo was Arend Hobbe. Iemand van ongeveer vijftig jaar
ontstaan en toen een man.
Van zijn groei en verleden wist niemand af. Ook hij
niet. De jaren van wording waren verloren jaren, zover
zij niet leidden tot de ene oogst, die Arend Hobbe heette.
Dit onbekend product kwam opeens ter markt, als een
artikel, welks vinding, aanmaak, verkoopsorganisatie veel
jaren van stille arbeid heeft vereist, Maar de vergelijking
deugt niet, want het artikel Arend Hobbe was niet met
ophef van reclame aangekondigd en op dezelfde dag in
aIle goede zaken te krijg. Hijzelf maakte geen drukte. Hij
was een beetje Arend Hobbe voor zichzelf en onder de
schaarse vrienden die hem kenden.
Op een dag was Arend Hobbe weg. In de bodega noch
de club te vinden. Zijn huisjuffrouw had geen ad res, zijn
brieven kwamen onbestelbaar terug, Hij vergat de schulden, die men bij hem had, te innen, de schulden die hij
bij anderen had te delgen.
Beter ingelichten knipten met bet ene oog, waarmee
men stille geheimpjes aanduidt van je-weet-wel, Zij kenden
her geheimpje niet, zij deden alsof, dat stond gekleed. Er

zou dan we1 een juffrouw ,,in hetspel''zijn,wilden zij
zeggen.Of eigenlijk helemaalnietzeggen,hetis onkies,
zich m et anderm ans zaken te bem oeien. Zoals'de vieze
oom s ter bruiloft het uur verbeiden waarop het bruids-

paaropstaaten verdwijnt,om dan,hetrodeglasgeheven,
hun ,,geluk''te drinken, - en ieder weet we1 waar het
overgaat,en iederglundertin herdenking ofverwachting,
ofook welzom aar,w antdatisgebruik.W aarop de gasten
zonderbruid en bruigom voortgaan,zolang er lekker eten

isen wijn en muziek voorde dans.En iemand zegt,alsof
hijwatgezegd had:,,Nu zijn ze in Brussel'',waarop dat
onstichtelijk gesmoezel opnieuw begint.- Zo ongevœr
wistmen ofondersteldenopensArendHobbe,dathijwat
nieuws aan de hand m oest hebben, al werd er van de
vriendinnen geen gem ist.

Dewereld slootzich overArend Hobbeenzijn geheim

alshetstalen dekselvan een bagagelift.De treinen komen,
de treinen gaan,de reizigersstorten zich in de riolen van
de uitgang,de liften stoten andere koffersweer om hoog.
W atToetbetreft,haar spoor wasdunner dan dat van

een lepelin de pap.Zij waseen meisje meteen aardig
toetje,vandaar Toet.

Tbets bestaan bestond in Arend H obbe en niets m eer
anders.Liefde,ofm etwelk ander m alwoord men zoiets
uitdrukt,ontstaatzoalseen één-celontstaat,zonderberoep
OP zaad of sam enkom st van ouders. Eenmaal waren er
geen ouders en geen zaad, toch m oet zonder deze het

levende ontstaan zijn.Een wonder.Maarwonderen zijn
te wonderlijk om ze te geloven.
In die zin was er Toet'saanvaarding van de m an,die

haar Afan zou zijn*Haarwerkelijkheid,haar waarheid,
haar bestemming,zondervraag oftwijfel.Hij handelde
methaar naar zijn begeren,nam haar mee,deelde zijn
broodmethaar,zijnhuisenzijn problemen.Hijbottelde
in haar zijn wijsheid,zijhad een laadvermogen als een
10

stapelput.Toen hij van reizen sprak,knikte gelijk een
bloem haar blond hoofd.

##Zou je datwillen,lieve Toet?''
Bijwijsvan antwoord bœtzijin zijn hand.Eenvoudig
alskoren gafzij zich voor zijn brood.Het had geen zin
waarheen hijging te vragen,zijvolgde haarbestemming
als een trein de tractie.

Fontana Marina heette hetop een dag.W anneer hij
daarvan sprak werden zijn ogen groot.Zijn verrukking
toverde een ongebroken hem el,paarse bergen,een gron-

deloosblauw meer.Hij nam als een gewichtig man.de
kaartjes,zijzaten van devroege ochtend afin hun derde
klas.

Ishethier,Arend?ishetdit,hetmeer?zijn datonze

,,

bergen?''
D e trein sneed in de aarde een diepe voor,daar stegen
te weerskantwallen naareen dunne lucht.Zi
jgroevenzich
reizend door het eindeloze bos, rezen om hoog over bezaaide landen, ram m elden stalen bruggen over, die, a1s
hadden ze nog niet genoeg te dragen, m et zware balkhekken beladen waren.Diep lag daaronder de rivier.Er
dreven kleine schepen.

##Ishetdaar,Arend?zijn weer?ishetdat?''
Hij lachte,een goochelaar die zijn raadselachtig spel

begint. Een m an in goud kwam luidende met een be1

voorbij, Arend deed feestelijk en duur vandaag. Van
wagen naarwagenenterden zijdooreen nauwestraatvo1
mensen,koffers,pakken.M ensen die niet zo feestelijk
deden.Mensen gelijkzijzelfzo velemalenwaren geweest,
metbroodjes in een papier en thee in een termosfles.
Vandaag ging allesanders.Tegenover elkaar zaten ze aan

eentafeltjedekje.Toverlandschootinrolprentenvoorbij:
steden en akkers,bergen en kastelen.In statig livrei bedienden de bedienden.
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##Is hetdat,Arend? is hetdat?''
Arend lachte.
nroen een stad,waar zijsliepen totde trein weerging.
Steeds verder.Daar stieten ze op de ondoordringbaarheid
der bergen. Dichtbij, toploos, zonder doorgang. M aar

altijd soef zich de locomotief een weg, ïpeurend en
kerend,tot het ook hem te bar werd.

Hijgende stonden zijaan een klein station.
#:Ishethier,Arend?''
Er was daar veel drukte, gedoente,gefluit,geramm el.

Ineenseen ruk - nu ramden zijde berg.M aar de berg
wasnietmeervan steen en rotsen,deberg waszacht,zij
groeven zich een koker.Zondermoeiteging dat,degrijze
wanden gleden glimlachend in hetlekwatervoorbij.Iedereen zwœ g,in een gevoel of ze allen examen deden.

A1sernu,Arend''- zijhad zijn arm gegrepen - ,,een

,,

ote vinger kwam ...''
##En wat moestdie vinger?''
De berg indrukken.Boven ons.''

##Datzou inderdaad een potigevingerzijm''vond A,rend
vrolijk.,,En het eind voor ons,reken daar op.lk zou
willen'' lietMjernstig volgen,yydatzo'n vingerbestond-''
,,W ou j
e dan dood?''Zijkeek metgrote ogen.
N ee, kleine dwaaskop, ik zou het willen beleven en

,,

zien.Zo'n vingergodszou veelverklaren.Jammergenoeg
zijn degravershem teslim geweest.Zijhebben berekend
datwatjijdaarwilnietkan.''
Onverhoeds boorde de trein zich in hetlicht.H etlicht

werd ruim,ruimerdanhetooitgewœstwas.Hetverwijdde
zich toteen schoonheid van bergen,bossen,landen,huizen.

Verbijsterd zatToetdoorhetgrijzeraampjetoe tezien.
Kon de wereld dan z6 verrukkelijk zijn?
##Is het hier, Arend?''
Neen,hetwas er nog niet.H etlœ k a1szaten ze op een

tweelingfiets,enzijzatachter,achterArenddiederichting
12

opende. Dorpen, gehuchten, klapten voorbi
j, telkens
andere, telkens eender, m et torens,pleintjes,weggetjes,
huizen,kerken.W itvan deberg stoven lange waterhozen,
ze kwam en van duizelende hoogten,waar ze ineens l en

grond meer vonden.M astbossen streepten de grijze rotswand,een klim m end reuzenleger leek het,hoger,hoger,
tot boven in de groene snœ uw.H oger nog stonden de
scherpe kam men uitgeknipt uit een hem el van blauw

Papier.
Ishethier,Arend?''
D e trein stopte.Zi
jsleepten hun dingen naar een boemeltje, dat aanstonds, als voor hen besteld, wegpufte.
W aar het nietverderkon,waseen glanzende blauwe bus,

nu rM en zedooreen stad van kleine dagelijkse winkels,
waar de menKn kijken en kopen gingen,een brug over

naar een dorp,waar iedereen was uitgelopen om te zien
ofer wattezien zou vallen.H un eigen dorp washetnog
niet. In hun dorp waren im mers geen m ensen. Nogeens
rukte de blauwe kever zich bromm end verder, de hele
straatbreed en rechtuit in het meer.M aar tussen hoogte
en diepte was een weg, zi
j gonsden er om onverwachte

hoeken,toteindelijk bijeen witposthuisArend uitstapte
en zelfverzekerd zei:

##Hier moethetzijnl''
Zijstonden daar,terwijlde buszich verderstortte,met
nog watmensen,die wisten dadelijk hun weg.Methun
tweeën bleven ze achter.De Postino slootzijn deur.
##Ishethier,Arend?''vroegzijwat.bevreemd.
Hijknikte,zich bukkend om zijn rugzakvan degrond
te beuren.Zijhielp de riemen gespen om zijn schouders,
zijn pakken optillen,zwaarvanboeken.Zelfnam zijhet
hare,dataan haardunne vingerswoog.Onder hun lasten

begonnen zij de steile trapjesweg.
Is dat Fontana M arina,die toren daarboven?''
Nee,m'n kind.Datishetdorp Waarde m ensen Wonen.

13

Daatzijn wijnhuizen,winkelsen een kerk.Daarisnog de
w ereld.''

#;En waarwijheengaan?''

d heeft daar opgehouden te bestaân. Ik zou
,,De werel
willen wonen in een wereld'waargeen mensen waren.Ook
WiJ
-niet-''

Zijkeek hem even verwonderd aan en zei:
##D atkan im m ers niet,Arend.''

##Nee'',zeihijnadenkelijk,yydatkan ook niet.Toch is

hetprecies wat ik hier zoeken kom .''

In hetdorp boven kochten zijbrood en wijn.Iedereen
wistwaarheen zijgingen.FontanaM arina,datsprak voor
hen vanzelf. De mensen waren vriendelijk en onverw onderd.
##Zezien hetaan onze neus'',verbaasde zich Arend.
##H oekan dat?Erwoonttoch niem and boven.''
##Ik zal eens vragen''. 'JN ee, er woont niem and in
Fontana M arina.Op hetogenblik niet.D elaatstestranieri,
Zeggen ze,waren revolutiem akers.Goed datzeWeg Waren,
maaar eld hadden ze genœ g''
Ik dacht'',verwonderde zich T oet,teleurgesteld,,ydat
in Fontana M arina niem and w oonde.G een anderen.''

##Datisookzo,lievekind'',legde'hijgeduldig uit.,,W ie
daarnaartoegaan zijn ontdekkers.Diemoeten nietwaar
mensen wonen zijn.Daarom ook gaan ze allemaal weer
Weg.,#
Toen zeizerustig:

##Alsjijhetnaarjezin hebt,Arend,ishetgoed.Alsje

hetnietm eer naar J
'e zin hebt,gaan we weg.lshetzo?''

Hijknikte.Ja,zo zou hetdanwe1zijn.Tussen diebeide
punten lag de eeuwigheid.Hij haalde de schouders op
en zei:
gheid niet wordt gestoord.''
,,Ik hoop dat onze eeuwi

Zij lieten zich het pad naar nog weer hoger wijzen,
tussen twee haagjes,die leuningen geleken,maar gaven
14

het spoedig,eerst de ene toen'de andere op.Er was nu
nietsm eerdan een trap van in de rotsgeplante'scherven.
##M oeten w e daar?''vroeg T oetontm oedigd.

##lk zieïeen anderemogelijkheid.Ben je bang?''
##VoorjouJArend-''
##Vind jemijeen oude,stuntelige man?''
,,Datni
et,datweetje beter.Toch ben ik bang voor
Jou,nietvoormij-''
;#Je weethoe je mijdaarmee hindert-''
M eteen voeldezijzijnhand beschermendwegen op haar
,

-

hoofd.

##Je moetgeen invalide van me maken'',troostte hij.
##V ooruit nu m aar.''

Metdappere mannestappen begon hijhettrapje te be-

klim m en.Toetvolgde,gehinderd doorhaarzw arevracht.

##Daarboven,''waarschuwdezij,,,iseen gebroken tree.''

#*W at zeg J
*jy)##
##D aar boven is een afgebroken tree-''

##Zie ik wel''#riep hij.,,Laatmijbetijen,wilje,totik

tachtig ben-''

Zij zweeg,wetend dat haar bezorgdheid hem korzelig
maakte.Zijkon hetnietlaten - bedillen noemdehijdat.
A1s ze een kind had zou hetnietanderszijn.Een kind
w aszoiets dierbaars.
Zijslootdeogen,drom end van hetkind,dat niet had
m ogen kom en. Ook Arend wilde er geen.Er waren er,
m eende hij#meer dan de wereld voeden kon. M eer dan

elkander ordentelijk verdroegen.
Geen tobberijnuonderhetklimmen.Zonderergstond
zij stil.Hetwasnu lente,aan alle struiken knoppen.Zij
zou,bedachtzij,zelfkunnen voeden,alseengeit.
Arend was boven niet m eer zichtbaar, zi
j moest zich
reppen.De rotswand drong haar dreigend terug.Nu was

zijaan hetafgebroken trapje,daar boog hetpad afnm
dehoek tenemen.Fontana Marinaleek welmoeilijk te
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bereiken,hoezouden zijaan brood,aan m elk,aan alw at
zijnodig hadden komen? Och wat,zijzouden nietaltijd
zulke zware vrachten hebbenl
lTaar voeten onder haar verloren, keek

zij rond.Zo
heerlijk had zijhetzich nietkunnen denken.Kijk,daar
tussen de ruige bergen een blauw glansje van hetmeer.
H etleek gesm olten alsem ail.Zou hiernooitregen komen.
nooit de troebele winter van het noorden?

M eteen begonnen haar voeten weer te lopen,zij had
voor zulke mijmerij geen tijd. De weg was dicht van
wingerd en voD hop.DaarmoestArend doorzijn gegaàn,
hetgatwaser nog.Zijzag hem boven wachten vooreen
klein vervallen huisjeen reptezich.
M aria ontving, in vage zeepkleuren, haar boodschap.

In hetblikken blakertjestak een verwalmd stompjekaars.
#'Kom,Toetl''spoorde hij aan,,ywiJ
-hebben nog een
hele klim -''

Zijliethaar aandachtachter alseen sleep.Aloor zulke
dingen m iste Arend het orgaan.Hoewashet,datzi
jnog
alleen in hèm bestond? In hem vond zi
j haar vastheid,

ookwanneerhijdezijnescheen temissen.

H aar leven zonder Arend zou geen inhoud hebben -

ging hetzo omgekeerd methem? Zij wisthetantwoord
we1op zulkedwazevragen.Zijwistdatzijuitzijn genade
leefde, op kruimels die hij haar hoogmoedig en bescherm end,liet.

Hijstond daarin deruigtealseen bosdier.
##W illenwe?''vroeghijongeduldig.,,Wijzijn erhaast.'*
Gedwee pakte zij haar te zware vrachtweervan de

grond.

JJTk ben eralgewœstl''pochtehij,blazend van zijn te
grote sprongen.y,M ijn rommelligt boven.Arm dier,en
jou laatikzo sjouwenl''
Hij rukte haar de koffer vitde hand,troostend haar
strelend om de jonge heupen.
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>'Laatmij,ik draag mijn vrachtje wel.''
Datwasweer,bezon zijmeteen,haargewone fout.Als
zijzodeed moesthijdeflinkerd zijn.De krachtige,onverw oestbaar sterke m an.

'#Jij nu vooruit.Naar ginds-''
Achter haar drong zijn ongeduld.Zij deed haar best
dapperte schijnen,toch buiten adem van de ongewende
klim .
Zonder die koffer weeg ik niets'', z'
ei ze. ,,H et gaat
vanzelf-''

Boven,bijde toog van een stenen px rtje,lagen zijn
pakken.Hierbleefzijop hem wachten.Toen zijn hoofd,
zwetend,overdedorpelkwam,stak zijhaarhand uitom
hem te helpen.Alweer verkeerdlVerleerde zij nooit in
hem de oude man te zien,die hijin geen gevalverkoos
te zijn?
,,He
erlijk,ishiernu Fontana Marina?''juichtezijjong,
om goed te maken.,,1s hier het onontgonnen paradijs?
Fijn jongen,datheb je knap gevondenl''
Zij keken omlaag op hetpleintje en de kerk van'het
dorp beneden.W at huizen, de em ailplas van het m eer.

Een klein witbootje sneed despiegelmeteen blikschaar
open.Strooisel van dorpen lag in de groene plooien van
de overkant.

##W ijzullen prentkaartjesnaarHolland sturenl''spotte
hij,critisch omdathetlandschap hem toch pakte.,yGeef
mijdeonbewoonde wereldl''
Dieheb jenu toch,jongen,en jebentinconsequent.''
##W e1wel, waarom zulke grote woorden?''

omdatwijdeonbewoondewereldgaan bewonen.Daar-

,,

m ee wordtze m eteen weer onbewoonbaar,en zo verden''

Zijgreep dehand van haargrote,aangebeden lummel.
,yLa
atme nu kijken,datparadijsvan joul''
Fontana M arina wasgeen dodenstad.De huizen bleven
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levend in hun sterven. Aan een toevallig zo geworden

straatje verdrongen zich de puinen der gebouwen, benieuwd, als viel daar wat te zien.W oningen, stallen,
schuren,boeten lieten,coulissen openend en sluitend,een

middenloopje door,alsmoestdaar iemand spitsroelopeh

die er nog nietwas.De graten van ingevallen daken sta-

pelden zich in een wonderlijk groeiselop elkander.Soms
klauterden daar nog weer bouwsels op,m etenge vensters
en zonder ingang.
Voor een gemetseld walletjebleefArendeindeli
jk staan.
##D at kon best w at voor ons zi
jn'' meende hij,heterf
opstappend.Er waren daar nog de sporen van een tegel-

paadje,datom hethuisheen naar een ingang liep,een

deurtussen twee vensters,diespinnewebben leken.Binnen
was enkel een holte met de puinen van een ingestort
stuk dak.

Toetwasbuiten blijven wachten,zijmerkte de teleurstelling aan zijn gezicht.
##En?''vroeg zij.
##Zou mooigenoegzijn,a1shetdaknietop devloer1ag.'*
##K unnen we daarnietietsaan doen,Arend?Bouwen?''

Bouwen waszijn hobby,alwashijnooittotdepractijk
ïekomen.

##Tochevenkijken'',snuffeldehijverstrooid,,,oferniet

verderop watbeters staat.''

##Hetheledorp isimmerstoch van onsl''jubelde Toet.

##V an èns,Arendl''

DiezelfdeonnozelekleineToetkon plaagziekzijn.Hij

zei maar niets, beducht aan het kortste eind te trekken.

Zoekerigginghijhaartussen debouwvallen verdervoor.
De boeren van Fontana M arina hadden naar de noodzaak van op en neer watgebouwd,datnu harmonisch in

de rotsen stond. In mandjes hadden zij teelaard aangedragen,som svan heelver beneden aan hetm eer,voor

wijnterrasjesofdiesmalle akkertjesvoormaïsen groente,
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die methun walletjesherinneren aan sawahs.Arend,al
verder speurend, vertelde daarvan. De geiten vonden
böven op de berg hun voer,door kinderen alkwispelend
met een hazeltakje geleid en gehoed.Eerst in de avond
kwam alles achter de klepelende belhamel veilig weer
terug
..
Ditlevende wasdermate in de ti
jd verdronken dathet
dorp,stervend,legende w as geworden, een eindeloos afwisselend verhaal achter zi
jn zangerige naam :Fontana

M arina- FontanaM arina!Dejongeboeren trokken naar
hetverre w esten weg of bleven hangen in de steden van
hun garnizoenen. Vergeefs wachtten de meisjes op hun

vrijers,zijdroegen,verweesd,haarmoedersnaarhetgraf.
N iem and die handen had om te w erken bleef.D e huizen

loonden deherstellingniet,detuintjesraakten uitgeputen
nieuwe teelgrond werd door landhuisbouw benee te duur
om de kosten nog te lonen.Erwerden in Fontana M arina

geen kinderen meergeboren.Hetkloosterschooltje kreeg
daar geen leerlingen vandaan en de oude Rector vergat
de w eg naar boven.
ldeaalzoekers vonden zwervend het verloren land.Zi
j
kwamen van ver,zij gingen overalweer heen.En waar

zij zwalkten neurden in d.
e theeketel,die de gastvrouw
voor een lafenis had opgezet, de wijzen van Fontana
M arina,alsde herinnering aan een vrouw,te veelbemind

om waarlijk trouw te zijn.

Arend en Toet namen in een nog hem eldichte schuur
hun intrek.En hetwasavond'geworden,de eerste dag.
II1
'

De volgende ochtend vroeg ontslapend, keek Toet in

twee kleine glinsterende oogjes.
Derat,waarvanw
zijmeendegedroomd te hebben.

N aasthaarlag Arend H obbemeteen vreedzaam gezicht.
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H ijsliep overalwaarMjzich neerlei,in bos,in hooi,aan
degraskantvan de weg.Onderzijn hoofd lag degrauwe
rugzak;de vloer,in elkaar gepaste stenen,was hem niet
te hard.Stroo, takkebossen, een vergaan stuk kleed,liet

hijaan Toet.Zijhad een erbarmelijke nachtgehad.
Hetkleine zwarte monster joeg haar geen schrik aan.
Zijhad erdegewoontevan.Aan alwatleefdevoeldezij
zich verwant.M aar zijn gitten oogjes deden haar ontstellen:zijzagen,leek het,voordeeerstemaaleen mens.
Door haar aandachtbang,washetbeestalweg.

##Slaap jenog,Arend?''
Hijhad zich onderzijn deken brommend omgewenteld.
##Ben jewakker,Arend?''bedelde zijzacht.
Verslam n reeshij overeind.
##W ijmoeten'',zeihijrondziende,,xhiernietblijven.Het
isnietwatikgisteravonddacht.Mensenzijnonbescheiden.
zij telen a1s kikkers en stellen hoofd voor hoofd steeds
hoger eisen.De stal van Bethlehem heeft niem and iets
eleerd-''

#:W atwilj'
e daarmee zeggen?''vroeg zij,om hem ge-

legenheid te geven voort te gaan.
tal,wi1ik zeggen,isgoed genoeg.Trouwens,het
,,Een s
metselwerk mag er wezen.Tussen diedikke stukken bergsteen hebben de bouwers m ortel niet gespaard-''

##Erisgeen licht,''zeiToet,y,en erzijn ratten.''
:#Ratten,zeg J
-e?''

#JJa'',lachtezij.,,Een ismijkomen goeiemorgen zeggenZo'n kleinezwartemetstekelende oogjesen een snor.Bij
de eerste beweging washi
j weg-''
##Het is m aar een legende'', zei Arend, y,dat ratten

gevaarlijk zijn.Zezijn bang.Allebeesten zijn bangvoor
hun m edeschepselen naar gods me el.W aar ze geen on-

gelijk aan hebben-''
##Datiseenstokpaardvanje'',weeszehem terecht,zich
nu ook oprichtend.De rode deken gleed van haar naakte
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schouders. Zij was van marmer in het bleke liG t.
##Overigens, waar ratten zich ophouden m oet wat te

eten zijn'',stelde Arend vast.,,Je bentmooi,Toetl''
Hijbewonderdedefijneinplantingvan haarhals.Haar
achterhoofd m et de opgebonden haren rees als de vergulde spiegel van een zeekasteel.

Blijf zo zitten Royal Charles! De Ruyter veroverde

,,

hetBritseadmiraalschip en bracht'top naar Amsterdam -''

##Zo'',lachte zij.,,En watheb ik daarmee te maken?''
##Niets,Toet.Je wasalleen zo mooi-''
Hetmeisje rees,de deken om zich heen slaand,over-

end.H aarblote voeten tastten naar de touwschoenen,die
naast elkander in de lichtschoof stonden.
##Je hebtgelijk''#zeize huiverend.,,H et eerste wat w e
doen iseen betere woning zoeken.''
Zijhad de dikke plankendeur geopend,het zicht naar
buiten sloeg haar als een om nbaring.Door het balkenvierkant brak de koele m orgenhem el binnen.Aanvanke-

lijk waser niets a1sruimte en lichtzo stralend,dat de

dingen erin w eggedoezeld werden, een nog lege boom -

kruin,devaleomlijstingvaneen dak.Dewereldschemerde
a1seen schilderij,die iets andersvoorstelten men weet
nietwat.

##W atzie J
'e?''vroeg Arend,zonder naderbij.te komen.
:#N iets-''

Zijwaagde hetzelden,Arend deelgenoottemaken.Hij
wistveeldingen,diezijenkeltastend ried.Zich omkerend,
ging zijnaar binnen.Dedeur bleefopen.
##M oet die deur niet dicht?''

##W aarvoor,Arend?''verwonderde zijzich.
Hij momy lde een antwoord dat zij niet verstond.
Iemand geliik geven wasnooitzijn sterkste kant.
##Erisimmersniemanddieonskan storen'',dong zijaf.
Een beetje verstoord weeshij haar terecht.
##Jemoetnietaltijdgelijkwillenhebben.Zwijg nu maar.
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Laten wij water gaan zoeken om ons te verfrissen.Ben
-

Je boos?''
'#W aarom ?''
##En dan gaan we op een andere woning uit, zonder

ratten als het kan.lk wil niet dat ze je weer wakker

m aken.''

Zwijgzaam beredderden zij de dingen van de morgen,
ieder voor zich.Arend ging m et een blikken mok naar

buiten,waterzoeken;terug kerend bleefhijin de deur
staan uitzien,terwijlToetde blonde haren repelde met
haarkleinerodekam,geschenk van zijwistnietmeerwie.
##Toet'',begon Arend,een beetjegeprikkeld door haar
eenzame glimlach,omdathijergeen deelaan had.
##Ja,Arend?''
##Nee,niets'',brak hij af.,,Er iseen waterloopjehier
dichtbij,wijdedenhetbestonsdaarmaartegaan wassen.''
Hijhielddevollemokhaarvoord.
emond,datzijdrinken
ZOu.

#:Proef dateens,hoe het lééft.''

##Niet zo haastig,jongen'',weerde zij af.,,Ik stik er
bljna 1n..'
Gulzig dronk hijzelfde rest.Uitde rugzak groefhij
hetmeegenomen brood.Hard washet,kalkig,nauwelijks
te breu n.

##Datmoetjesnijden,z6 tegen deborst-''
Het mesrondwringend door de taaie korst,sneed zij
op boerenm anier de plakken.

##Ziej'
e wel,grotemanl''triumfeerde zij.
##lser nog kaas?''vroeg hijgretig.
,,J
a,materialist zeg ik hetgoed? Als we die harde
korsten raspen,kunnen we drie dagen erm ee toe.Ik zie

nietgoed hoe wijhier aan de kostmoeten komen'',zei
ze opziend.

##O''#vond hij#,'komtvanzelf-''
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@

Zulkever/ekeringen stelden haarnietmeergerust,maar
ziJ
'zweeg ervan.

#;W ijlaten de pakken hier m aar staan'',besliste Arend
toen zij klaar waren.E1k met zijn hard knoestje in de
hand,stapten zijnaarbuiten.
;#W aar isje waterloopje nu?''
W aarhetgraslang wasgulpteeen nauweli
jkstevinden
stroompje, zij w iesen m et de handen het gezicht. De
morgen wasnog jong en koel,in fijneregen lag dedauw
over de struiken. Een kleine zilveren w asem trok door

hetdorpsstraatjevoorhenuit.Behoedzaam volgden zijhet
begane tussen de bouwvalcoulissen, steen voor steen

klimmend,dalend,doorbrokjesovergeschoten metselwerk,
overin mosen struiken nestelendehofjes.Dewittedamp
danste nu overal.
##W aarom lach J
'e?''vroeg de man.

Hetmeisje stond in verwondering stil.

##Ik lachen?''

##Jebevaltme nietvanmorgen'',zeihijgehinderd.,,Je
hebtapartjesmetjezelf-''
##Nu goed,alsje 'tweten wil,ik dacht:strakskomtde

film -m an ons zo kieken-''
##Za1nietgaan'',weesArend af.,yGeen film ,geen râdio,

geen krant,geen post.lk heb aan niemand mijn adres
gegeven.H etenige watik zoek isrust.Rùst.''

##Gekkerd'',plaagdeToet,z,dathou jetoch nietuit.''
##Zien?''

##Ja Zien-''
#,Jehoudtmevooreen halve gare die,zich uitkledend
om naarbed tegaan,snuffeltwelk pak hijnu weeraan
zaltrekken-''

##W aarik je voorhoud ...''daagdezijlachend uit.
##N V?''

##Nietnijdig worden-''
J#W asik ooitnijdig?Houd jemevoorzoklein?''
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##lk houd je''#waagde zij,,,voor een comediant.Niet

boos worden nu:voor zoeen die zelf speelt,met zichzelf

praatwathijzelfbedachtheeft,en die meteen zijn eigen
toeschouwer is.Alleen de criticus ontbrœ kt.''
##Zulke 1uizijn er'';gafhij na een . poos grootm oedig
toe en vond zichzelfeen piethette erkennen.,,M aar ik .
ben ik zo?''
tiJ
'd één m eerdan hetweet- die repliek heb ik van
,,Al
*
##
Jou.

,,Dan moetje die te pasbrengen wanneer hetpast''#
beet hij, nu toch geprikkeld, van zich af. ,,In mijn
gevaj...##

##W ijzouden een huisgaan zoeken,Arend'',leidde zij
af,beseffend datzijhetelastiek totbreken spande.,,Ben
-

Je nu boos?''

lk?Overwieheb je't?*'

##M ànl'' zei T oet nOg even plagend,m eteen hem door
hetnauwestraatjeVoorranglatend.D atm aaktehem ,w ist

zij,onzekeren onbeholpen.Hijvoeldehaarogenin derug.
Op de zachte kattepoten hunner touwsG oenen klau-

terden zij verder. Niets gebeurde. Niets van mensen,
dieren,dingen.W aar de m uurbrokken uitzichtlieten,1ag

ind'
egeleidelijkerwijsaanklarendeochtend een vermoeden
van hetmeer.M eteen paarlangehalen stondeù de bergen
aan de overkant tegen hethem eldoek geschetst,als'voor
een schepping,die wellicht naderhand voltooid zou worden.Tegen de verre hellingen plekte het fulpen donker
van weien bos,met een vaag strooiselvan ongesmolten
sneeuw o'
m trentde toppen.

##Sneeuwl''juichteToet,stilstaandealsofzeeen wonder
zag.Haarogen bleekten weg toteen bestorven grijs.
##Drööm je?''spoorde Arend Hobbe aan.,,W e moeten
Voort.

##W aarheen?''vroegzijontwakend.
##Naaronshuis'',beslistehij.Meteen liep hijdoor.
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*

Jeweetzoveel,Arend'',riepzijhem plagend na.,,W eet

Je alwaar hetstaat?''

Geërgerd kœrde h1j zich om.
:#W atstaat?W aarheb je 'tover?''

W el, ons huis-''
De grote m an kon slecht tegen geplaag. M isnoegd

G ende hijverder.
Twee jonge sprongen brachten Toet naast hem en
hem voorbij.
,,Nu gai
k vöör,jijkuntvolgen.Datmoetnu maareens
uitzijn.Ginds,rechtvooruit,zieik een heelklein klusje
huizen,daarzaleen pleintjezijn geweest.W atishethier
verbazend still''H aar stem had nauwelijks meer klank,
terwijlzijvoortging:
:#Geen mensen, geen beesten, zelfs geen vogels, niets.

A1datgewasmoesttoch vo1vogelszitten.Bijonszingen
nu zeker al de nachtegalen.''

Kleintje'',legde hij vermanend uit,de hand leggend

,,

op haarschouder.,,Datzouden nachtegalen hierook doen,
a1s ze kans kregen. En leeuweriken, m ezen, m ussen,
trekkers-''

##W aarom krijgen zedan geen kans?''vroeg Toetbijna
onnozel.
##Omdat ze opgegeten worden..''
H et raakte haar m idden in de borst. Snakkend naar

adem,keek zijnaarhem op.
##Opgegeten ...Nachtegalen,lœ uweriken,mezen?''

Hijknikte.
;#Alles.Gebraden in boter.M etdepootjesin de lucht.
Waarom nietzij,welbijvoorbeeld kippen?''
##Zezijn zo klein!Ermoetnauwelijksietsaan teeten
zijn@W reed isdat-''
Misschien'',zeiArend bedachtzaam.,,W ij eten toch
ookwe1oesters,perdozijn.Metdiezangvogeltjesgaathet
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evenzo.JePaktzeaan een steltjebeet...z6,een croquant
jyapl
*e.##

##Heb jijzoietsafschuwelijksgedaan? Jij,Arend?''
##M isschien'';ontweek hij.##Om te proberen. Ze zijn

m e te klein ...w at is er overigens tegen? G arnalen eet
-

Je bijhonderden op een broodje.''

,,D ie zingen nietl''w eerde zich T oet.,,D at is heel wat
an'ders-''

##Sentimentaliteit,meisjel''triumfeerde Arend.,,En dat
verwiJ't mij mijn beetje romantiek.''
Zij waren gevorderd tot wathaar een pleintje toegeschenen had.H et puin lag daar lager,door een brokkenm uur om geven.

##Hierheenl''leidde hetmeisje,tweetreden tegelijk een
stoep opspringend. Arend volgde. Daarboven hing een

ijzeren poortjetussen gemetseldestijlen.Erwaseengevlakt
erfje,waardoor een tegelstraatje ging,leidende naar de
ingang van een gebouw.Scheefhing dedeurin degesmede
hengsels.
Arendging voornaarbinnen,de deur,die kraakte,open

houdend.Zijvonden een grootvertrek mettwee glasloze

ram en OP de Vroege zon.O nder de balkenzolder,waaraan
nog sneeuw van vergaan witsel te sidderen hing, streek
vochtige koelte,die ergens scheen te dalen naar de vloer:

daar huiverde op de ijzeren vuurplaat zwartgebrand
Papier.
T oetvond een in de m uurdikte uitgespaarde kast.De

deur openend,schrok zij.

##Er staan nog resten van een aardewerkservies.H ier
##

W onen m ensen.

##Letop hetstof''#zeiArend rustig,metzijn wijsvinger
tekenend op de roodgeverfde kastplank. y,lqier wonen
evenm in m ensen als in H erculanum .''

Een tafeliser ookl''ontdekte zij.
##En wat voor eenl''bewgnderde Arend,haar volgend
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naar de eethoek.,,Die moet nog van mijn grootje zijn.
W atkijk je verwonderd,Toet,watdenk je,heb ik geen
ootm oedergehad?''

##Ikkanhetmenietdenken'',zeizeeen beetjeweifelend.
#JBen ik z6 oud?''

#;Datniet''Jgafhetmeisjeverlegen toe.,,Nee,datniet-''
Er bleef iets van teleurstelling in haar stem . Arend

Hobbe'sgrootje wilde er '
toch nietbij haar in.Hijwas
haar man,haar meester,iemand die altijd had bestaan.
Zijvondheteven vreemd zichhem a1skind voortestellen
als aan te nemen dat hij een vader had gehad.Grootouders,die Arend .
kleinzoon zouden noem en, pasten er

nietbij.
,,Jemoe
tzulkedingen nietzeggen,Arend'',smeektezij.
Zij begon m et haar zakdoek hetstofvan d'e tafelweg te
vegen.
Bewonderend kwam hi
j naderbij.
##D at m eubel m oeten ze hebben meegebracht.Ook die

stoel.Alshetvan hierwas,zou hetnoten ofkastanjeziJ'n.''
##Alsze maar niet terug komenl''opperde hetmeisje
spijtig.,,Datzaltoch niet,welArqnd?''
##Nee,datzalniet'',dachthij.,,W ieeenmaal'
hierisgaat
niet weg; wie eenm aal weg is kom t niet terug.''

Arend wasweleensmeer ernaastin zijn behoefte wijsheden te zeggen.Toethad geleerd datkritiekloos te aanvaarden.
Er was nog fen soort aanbouw ,w aar op de grond een
brede matras lag, leeggevreten door de m uizen.

##Hierkunnen wijslapen'',regeldehetmeisje.y,Maar

dat vuile ding moet weg.''
##Kan opgeknaptworden'',vond Arend practisch.

W ijzullen hetverbranden in detuin.Ik slaap nietop
dat vieze ding-''

Dedag ispasbegonnen,wijhebben nog tijd genoeg

,,

hetdaarover.eenste worden.''
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M aarzijhield vast.
#:Help even''#vroeg zij,sleurend aan de zware strozak.
:#Alshetmuizen waren'',zeihij,onwilliggehoorzamend,

##kw am en ze er nu uit.''

Zijstonden nu weerinhetopen licht.Groot,stoer,haar
man,voelde Toethem naast zich.Nu kwam zijn grote
hand voorzichtig achter haar rug, die kleiner werd, en

smal,en soepelonder zijn aai.Een vlam van geluk vernietigde alhaaropstandigheid.Nimmer had zijeen man
behoord als hèm .

Haarhand zochtde zijne.'tW erd in de zon alwarm.
En nooithad zij de wereld zo volheerlijkheid geweten.
Voorditgeluk wildezijalleontbering dragen.H aarmond
klem de zich om een vast G sluit, het m oest een offer

blijven en een geheim.Hier,waarhijwilde,zouden zij
wonen,en het was goed.

##W aardenkjeaan?''vroeg Arend,zijn hand verlossend

uithaar greep.
##A an niets''Jloog zi
j,betrapt.

#:lk geloof dat wij ons huisgevonden hebben.''
##O ja,en aldie heerlijkheid van bloemen.''
Zij stonden midden in het witte bloemenschuim,alle
beloften van het voorjaar gingen oN n. W aarom kon
Arend nu nieteven rustigblijven?Alseen paard schraapte

hijdeteelaardevandehardeondergrond.

##Daar zalwat aan te werken vallen,zo'n wildernis.''

##O nee''Jzeizijverschrikt.,,voorlopiglatenwijalleszo-''
##Watvruchtkan dragen maken wetoch vrij''>besliste
Arend.,,Die perzik haalik in een paarweken op.Beneden
staan ook druiven.''

##Ja'', fluisterde Toet, alleen gebleven op haar plek.
Langzaam trok hetgeluksgevoelvan haaraf.Zijwistook
wel,zijmoesten practisch zijn.Vooreten zorgen.0,éven
dwaasblijven,houden watwas!Zaligheid alseen bad van
zon.lnsecten moesten zo leven,al wat vloe ...
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##W attobternu weerin jehoofdje,Toet?''vroegArend,

zich afkerend van het felle licht.

##W aarom,jongen?Niets-''
;#lk zie de gedachten gaan door J
-e gezicht-''

##W eesmaarnietboos'',smeektezijin een glimlach en
voelde de ronde tranen OP haarWang.
Arend stond naast haar,hij verlangde woorden.
##Ja,prachtig ishet,jongen,prachtig!Veelmooierdan
ik het m e denken kon.D ie zon,die bergen, het m eer,

overalwaarjekijktdiebloemen.W ijzullen hiergelukkig
zijn,denk je niet?''
Gehinderd keek hijuitzijn hoogte op haarneer.
##spaaronzzeg je dat?''
Klein stond zijnaasthem,gekrompen in haarschuld.
o m datik het zo voel,Arend.lk voelhetzo.Echt.''

yy

##Laten we die matras maar uitkloppen'', stelde hij
zakelijk voor.,,En de bagageophalen en maken vqn het
huis èns huis.''

##Ja,Arend'',beproefde zij nog,a1s een teleurgestelde

bruid.

YvGedwee volgde zijhaarman door hetpoortje naar de
Weg terug.
IAJ

Naar luid van legenden stamde Fontana M arina uit

oude,vöör-Romeinsetijden.W aarom detoenmaligeboeren
hun zwaluwnesten t
egen dekliqgeplakthadden,daaren

nergens anders,was nietduidelilk.M isschien te- ille van
de veiligheid.
Te halen,te verbouwen vieler niets.Alleen een geitenpad,ergens benee geworteld,kroop alseen klim opslinger
tegen de hellingen omhoog, volgde de horizontaal, die
allengs dorpsstraat werd, zocht koppig volhardend het
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verre onbekende,tot waar hetbij de Zwarte M adonna
tussen dicht struweel voorgoed verdween.

Hierwasinaldietijden sinds,geleefd,bemin4,geboren,

gestorven. Vooral het laatste, hiervan althans bleef.het
getuigenis bestaan.

Eindelijk hadden de enkele restende bewoners, kluizenaars, vluchtelingen, bevreesden,smokkelaars, luiaards

of lieden zonder fantasie,hetopgegeven.Zijlieten hun
lege huizen voorde sloop van wind en regen.
H oe kom t het verlorene in een reuk van heiligheid?
Het berooide dorp op zijn vergeten helling werd voor
alwiedaar neusvoor hadden speurbaar.Een,nog een, en
nog een bezwoegde zwetend hetverstikte slingerpad.Som-

migen kwamen enkeleven kijken,hun hartging open en
het ging weer dicht.Of,wereldverachtersdie zijwaren,
beproefden ze m ethun wortelsde dunne hum uslaag,tot
ze de harde rotsgrond raakten en zochten het overhaast
weer verder.D e een lokte de ander,de een stoorde,hin-

derde de ander. Zij wezen beminnelijk elkaar de weg,
vingen elkaarbeneden aan debus,verleenden gastvrijheid,
roem end van hun schatten. D aar hadden ze dan later
veelal spi
jtvan,ze konden elkaar niet luchten meer of

zien.W aar'
twee waren waser altijd een te veelen dan

weer een te weinig.
Zon,uitzicht,ruim te had Fontana M arina voor allen.

M en leefde eralsin open kooien,vogelsgelijk.Tegen de
winterwas.
erwe1een lek testoppen,een m uur te dichten,
wie knutselen kon deed wonderen m et cem ent en hout,
zich ook, uitslovend voor toch altijd ongewenste buren.
Ook washetvechten tegen de natuur een lust,armoeeen

deugd,gebrek aanleidingtotzelfverheffing.In 'tvoorjaar
daverdedelente a1seen storm ,deboom gaarden belaadden
zich m et rose SneeuW,vruchten belovend di
e zijnimmer
dragen zouden.Ook de uitgelegde zaden kwamen zelden
hun feestprospdctus na, toch was er overvloed van wild
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ewas te zamelen:bramen,bessen,aardbeien,kastanjes,
olijven,een groen,melkig amandeltje op zijn tiid.
M aar ook het wereldverachten vergt m eer geestkm cht
en volharding dan de meeste pelgrim sop konden brengen.
V oor velen kwam het ogenblik waarop hun verachtings-

mogelijkheid was uitgeput.Zij keerden om nieuwe im-

pulzen naar benee terug,a1s slechtbevaren zeeluizonder
geschenken en diehun gage onderw eg verzopen hebben.
Arend H obbe had aldeze fazen achter zich.Hi
j verachtte de verachters, de m oedelozen, de m islukten. D e

wereld,meendehij,had men alsnoodzaak teaanvaarden,
alsalleswatnu eenmaalgelijkhetwasgeworden was,het
eigen lk nietuitgezonderd.Zijn leerdienaangaandeleefde
hijuitbijToet.Zijwaszijn leerlingenoch zijngelivfde...
schoon ook dit alles op '
haar tijd. Zij was veeleer zijn
dictafoon.Vaak sprak hijtothaargelijk men in de radio
spreekt,zonder weet van hoorders en toch voor hen.

##Nu moeten wij''#bepaalde hijdieochtend,y,eerstver-

kennen-''

Toethad in demuurkasteen oud blikje gevonden,dat
2ij al lopend open peuterde met een mes.Haar twee
tandjesstonden in deonderlip.Zijwasnietaanstondsmet
haar aandachtbij de meester,die zich verbaasde datzij
achterbleef.
##V erkennen''#herhaalde hi
jmetklem,alsofhijtoteen

dove sprak.,,De omtrek verkennen.lsdat blikje goed?''
##N ee'',zeize,d'
e gore m elk beproevend methaar pink.
##Dacht ik wel.Als alleswatvan mensen afkomstig is'',

meendehijzwartgallig.Datwaseen mentale kortsluiting
bijhem,waarhij'
thansverdernietop doorging.Hijrook
aan hetblikje,smeethetverachtelijk in de strtliken.
Arend H obbe rekende zich graag een m enslievend

iemand,alhad deaanrakingmetzijn naasten hem menigmaal teleurgesteld.Hij was een goedig hondebeest,dat
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vriendschap zoekt,hoeweldeondervindinghem nietaltijd
isbevallen.Voorhijzich in FontanaM arinatevreden gaf,
diende hij eerst te weten hoe het met de nabuurschap
stond.M en kon hetaltijd nog bekijken.
Gezamen zochten zijhun uitgang naarde dorpsstraat,
diedichtbijhunhuiseen toneelpleintjevormde:coulissen,
stopstukken,practikabels openden en sloten gezellige ver-

schietjes. Hofjes, tuintjes, walletjes, muurtjes deelden
verdiepingsgewijsdevertikaal,toegankelijk langsonvoorziene trapjes,er was daar altijd we1een hoger en een
verder.

Huisvoorhuisdrongen zijbinnen,zoekend watzijvurig
hoopten niette vinden.Erwasweinig bewoonbaarsbij.
De tuintjes lagen onder levend en dood dooreengewoeld

gewas, muren en daken bedolven onder zware last van
slingerplanten en oud-gouden m ossen.ln de reedswarm e

golven van zonnebroeidreefhethetegebrom van bijen,
hom m els,torren.
A andachtig stond A rend stil.

#;W atmx tdeAardeschoon geweestzijn vöôrdemensl''
M aardegedachte bevielhem slecht,hijgafhetop er
woorden voor te zoeken.Veellater eerst,zij zaten waar
hetuitzichtOPen vielnaarde zwareblauwtevan hetm eer,

op een smalstenen bankje,eersttoen kwam hijerop terug,
zeggende gelijk hijwelmeerdeed voor zich uit:
schoonheid is eerst begrip geworden door de m ens.

,y

Hoe jammerl''
Toetzatgeduldignaasthem in haareigen dromen.Zij

hoorde nauwelijkswathijzei.Zijwistdathijbehoefte
had zich uit te spreken,meer voor zichzelfdan voor een

luisterend gehoor.M aar telkensving hij toch haar aandacht,het zijdoor zich rechtstreeks tethaar te richten,
hetzijdoor zijn vertelselzelf,dat zich afspeelde in de
heerlijkheid,dievoorhen lag.
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##Jekent'',vinghijaan,y,zekerPamphylidesvan Mykene
niet.Hijmoetgeleefd hebben omtrentd,
evijftiendeeeuw

vöör Christusdan - m eer een legende dan een m ens.

Hijnoemdezich wijsgeer,en terecht:ziin wijsbegeerte was
meerbegerigheiddan kennis.ln feitekendehijPlatonoch
Sokrates, Augustinus noch Erasmusa Cartesius noch Spinoza,Leibnitz noch K ant,zom in als H egel,M arx en de
existentionalisten,die allen nog geboreq m oesten w orden

inzijn tijd.Ook zijn exactekennislietbarveeltewensen.
Denk hetjein zonderPythagoras,EuclidesofAristoteles,
Copernicus of Galilei, N ewton of H uygens.De vinding
van hetbuskruit lietzich wachten,evenzeer als die van '
de
atoom bom , waarm ee m en thans de ondergang der m ense bedoeling heeft haar
heid denkt te bewerken, die d,
opgang tezijn.Ja,zijnonwetendheidgingzover,dat'zelfs
het atoom hem niet bekend was,m aar schoon hi
jweloog

had voorhetbetrekkelijkeallerdingen,had hijgeen weet,
van Relativiteit.Toch moethij een groot man geweest
zijn,dezezelfde Pamphylidesvan Mykene- onthoud die
naam want de grote man isniethij die veelweet dan zouden alle geleerden grote mannen zijn:de grote
man ishijdiezuiverweeten zuiverweten hangtnietaan
een geboortejaar.- Ziejedatmeerdaar,Toet?''
Zowaszijn gewoonte,van hetafgetrokkeneonverhoeds
totdk
adelijkheid te komen.Toetverwonderde zich daar.
over niet. Zi
j trok haar afwezige ogen belangstellend
samen,legdehaarconcreeten lieflijk handjeop dealreeds
watrimpeligezijne,erkennend:
y,Nat
uurlijk,Arend,zieik hetmeer.Hoeblauw ishetl''
##Ja'',gafhij toe,,ypamphylidesdan woonde aan juist
zulk een blauw meer.Hetstroomde dag en nachtvoorbij
zijn venster,wiegendezijn gedachten totwaken en slapen.
Op dezewijzekwam hijertoe,een leervan hetlichtop te
stellen,die,kantnoch walalszijwellichtmag raken,de
N*

bekoring van de eenvoud heeft.M oge niet alles wat een33
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voudig is waar zijn of bewezen,hetis pedantalszijnde
simplistisch terzijde '
te wuiven al datgene wat in zijn
eenvoud waar kan zijn.Begrijp J
-e?''
##lk begrijp het'',zeiToet,zo eenvoudig alswelkewaarheid ook.
,,Datmeerdan,
''vervolgdeArend H obbe,,,wasblauw en

stromend,wijl voortdurend van boven afgevoed.Pamphylides,simplistisch alshijadetevroeg geborenewelzijn
moest m en kan ook veelte laatgeboren zijn en komen
nietmeer aan de beurt- deze zeer oude Griek van vijfendertig honderd jaar terug bedacht,
er ditop.Zulk een
meer,bezon hij,iseen beklten datzich vult.Hetvultzich
m et w ater dat van de bergen vloeit, nu m eer dan m inder,

maarinverloop van jaren,ofeeuwen,datkan onsonverschillig laten,en '
de verdam ping kom teraan te pas,en de
lekkage van de bodem ,en zelfs de vissen die het water
drinken,en zelfsde visser,die erin verdrinkt...hoe dan
ook,wanneer dan ook en w$e dan leeftza1ervan getuigen,
hetvultzich totdedorpelis bereikt, dan stroomthetover
en is w eer een rivier. Kun

-

Je mijvolgen?''
##Zeker,''stemdeToetgeduldigin.Zijvolgdehem altijd.
hoewelnietsteedsinzijn vertogen.,yW anneerikdeemmer
leeg gooina de kaat,gebeurtim m ershetzelfde.''

J#Heilige eenvoudl''bewonderde Arend Hobbe en hij
had Toet,jongen malsalszijnaasthem zat,lief.,,Hetis
niet precies hetzelide met die emm er,wiens aan- en af-

stroom missen de n'
oodzakelijke continuïteit.Q'och hier
en ginder,hoog en laag,gering ofverheven,herhalen zich

alledingenenzijn èlkaargelijk.M en moeteropkomen om
hetuitte vinden en welbezien isook jouw emmervergelijkbaar meteen meer.Daarom ook wasde sprong,die
Pamphylidesvan Myken'
edeed '
toen hijwaterverwisselde

m etlichten d,
erivierdiestroom dem etdezon die straalde,

m inder verbazend dan hiizelf misschien gemeend mag

hebben.ln diedagen kon men vooreen koopjeeen schep34

Perzijn,een nieuwlichterofeen dichter,hoewelhij,wijseervöörallewijsbegeerte,niet m eer w as dan een doodew one realist, ziende wat ogen zien, horende w at oren

horen en voor de resteen slaafvan de causaliteit,gelijk
wijalen,willen wijonsnietoverhappen,moeten blijven.''
Hijademde op van de lange zin,alsofer haastachter
zat vervolgend:
##Pam phylidesdan bedacht:die zon staatdaar maardag
en nachten straalt.Ik zie hem ofik ziehem niet,ik w aak

en slaap,maar'
hij,dezon waak'
ten slaaptniet,hijstraalt.
Ik metmijn mensenwoorden noem datlichten warmte,
ik zie erbij,ik k'
oester me erbij.Ik zie de bloemen zich
alsvrouwen keren naar hetlicht,ik zie de slangen en de
hagedissen w ellustig aangekropen kom en naar de hete

middagzon,dekatten,diede wijstedieren derschepping
zijn,knijpen de ogen en bergen zein hun heetgestoofde

vel,en de slak,die van vocht bestaan m oet,sluiptweg,

wachtendeop zijneigen tijd,en wijallen dieleven,hebben
erdeelaan,en zo moetdat'
gegaan zijn sindsder tijden
geboorte,indien de tijd een moederheeftgehad,die zelf
wrer tijd was,en doorgaan totaan de dood d.
er tiiden,
die het begin isvan een nieuwe tijd,zodat @i
rg.ens
-k.ne
verm ag een eind tezien,zolangdezonzon is,wiJziln wiJen

wiena onskomen zullen datnaderbekijken en misschien
begrijpen.Ik echter,Pamphylidesvan M ykene,ging hij
voort,w atben ik anders a1seen reiziger en die staatvoor
het water, het w ater stm om t, het stroom t van hier naar

daar,de gedachtegelijk,die komtvan nergensen gaat
n'
ergensheen en nu gevalthettoevalligerwijzezo,datwaar
hijstaatzichin deholtevandebodem eenmeergevormd
heeft,een meervan water,een meervan licht.Ben je er,
Toetmijn lief?''
Toet,soezig geworden van aldatvele water,van aldat
vele licht,schrok uit haar dom melop.Ze lachte,ze was

weer me'
tdatstreelse handje klaar,dat alle argumenten
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inhield w aarover zi
jbeschikte,althansde beste,en haar
zo ziende aangloren als een radiolam p,die straksbegint
te spreken,hervatte A rend hoopvol:
yypam phyl
ides, als alle waarli
jk wijzen een hengelaar

op zijn tijd,washetnietontgaan ho'
ein stil,ofzelfsstrom end water, dieren leven en planten,die zich hechten

aan de bodem ofdrijven metdestroming mee,ofzoeken
schuilhoek ind,
eoeverl
treken.Huneigenlijk wezen kon de
in hetjaar 1437 vöör onze J
'aartelling geboren wijsgeer,
zijn kennisgarend zondermikroskoop,bezwaarlijk gissen,
maar zoveelervoer hii methet blote oog,datzij voornamelijk uit water waren opgebouwd, zij kiemden in
water,wiesen in water,zijvoedden zich met water,zij
waren water,zij droogden uit en stierven wanneer het
water in de zomerdroogte schaarswerd,zijgedijden opnieuw bij.
elkeregenbui,soppigen sappig,zelfwaternaar
hun waterige aard.Desgelijksmetde dieren,waterdieren,
.

*<

waterigedieren eveneensnaarhun aard,dieeen wateraard

is.En nu ...luisterje Toet?''
,,1
k luistery''loog zij,zich glimlachend oprichtend uit
haardut.
'' hernam Arend H obbe, ,,volbracht Pam phy,,En nuy

lidesvan M ykeneeen grote sprong.Erzijn eigenlijk geen
sprongen,en hijhad hem eigenlijk reedsvolbrachtbijhe'
t
eerste beginnen van zijn redenering.W atthansgebeurde
wasdit:de sprong werd in zijn brein ,ybewust''toen hij
water door licht verving,zijn stromend water door de
krachtafwikkelende zon.Toen hijbesefte,datevenzozeer

alswaterplanten,waterdieren,waterdingen,de zonneplanten, zonnedieren, zonnedingep versopt als het ware van

gon moesten zijn,verzadigd van zon,gevuld metzon,bestaand uitzon,zon zelf,gelijk dewaterdingen,dieren en
gewassen zelf,en datditwatmen in zijn dagen noemde
3nnatuurlijk''was- schoon methetvorderen dernatuur'

kund'
e ditwoord geen duitcredietm eer heeft - en zo in
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aIle eeuwigheid natuurlijk blijven zou, Waarop hij - laat
dat opdoffen van je kapsel, Toet mijn lief, het straalt als
een gouden ragebol om je hoofd - waarop hij, Pamphy..
lides van Mykene meen ik, van de verworven springplank
uit nog weer bekwaam werd tot een tweede vermetele
saIto: hij zag, benevens de levende dingen, de levenloze
dingen als daar zijn bergen, rotsen, zand die het meer omsloten hielden, en ook zijn Iicht, als water, het verder gaan
beletten - zo althans deed het zich aan hem voor - zij
wierpen de hitte, de gloed van de zon terug, daarmee de
eigenschap verkrijgend der zichtbaarheid."
Een hagedisje, tin, met zilveren oogjes, schoot met zijn
korte rukjes tussen de van mika glinsterende stenen uit,
keerde het periscoop van zijn krokodillenkopje verkennend naar rechts, naar links, bemerkte iets onveiligs, glipte
haastiglijk weer weg. Arend en Toet, aandachtig, wachtten
geruime tijd. Niets. Zij bewogen zich niet, Zij spraken
niet. Niets. AIleen de zan was er, eeuwig en onaflaatbaar.
De gulheid zelf met haar onuitputtelijke apeliefde van
hitte en gloed, die Ieven geven en Ieven nemen met dezelfde gelijkmoedigheid.
Arends gedachten maakten een omweg tot waar zij uitgleden en als een knaap die valt zat hij het glimIachend
aan te zien. Hij bedacht: aIle dingen tonen elk op hun
wijze hun be trekking tot het licht, zij doen dit onaflaatbaar dag en nacht, anders zou de Heer, die scheiding
maakte tussen licht en duisternis, het te volhandig hebben.
Maar dit geheimpje hieId hij voor zichzelf en zich oprichtend uit zijn opmerkzame houding, nu het rotsbeestje
zich niet meer zien liet, ging hij voort:
"Op dat harde gesteente sleep Pamphylides' voorstelling
zich bot. Bedenk hij had leermeesters noch instrumenten.
Wat hij voor ogen - blote ogen - had was blijkbaar,
dermate klaarbIijkeIijk dat hij ervan vreesde, Hij vreesde
de dode steen met het Ievende Ieven geIijk te stelIen, hij
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kendehetgeheime leven nietdatbeidebindt.De machtige
zon sloeg op de harde rots te pletter.Daar waar de berg

waswerden de zon grenzen gesteld,gelijk daar waar de

bodem w as hetm eer.G eweld van w ater kon de rotsverbrijzelen, vergruizen, daar lagen rolstenen, daar lagen
zand en klei.In stenen,zand en kleidoordringen kon het
niet. O ok w erden stenen; zand en klei m et water niet

doordrenkt.W e1zag hijkleiaangelengd toteen taaiepap,
maarhijwasheldergenoeg van hoofd te onderscheiden.
Ditslib,op een vingertop uitgestreken,bestond uitkorrels
evenals zand.T ussen die korrels drong het water,daar-

binnen bleef '
het machteloos.Hier vond het water zijn
grenzen, - ook het licht? M et die vraag op de lippen

moet Pamphylides van Mykene zijn gestorven. De geschiedenisvermeldtniethetjaar,devraagbleefopen.''
Arend Hobbe zweeg.Hij drukte d.
e vingertoppen op
elkander,hetlichaam vooroverbuigend alsofhijop zijn
hurken zat.Zo bleef hij zitten alseen kikker.Eindelijk
zeihijlosjesvoor zich w'
eg:
##Som s ishetde m ensgenoeg weinig tew eten.D e bom en
beletten hem tenm inste niethetbos te zien.''

Die slotsom scheen hem te verlichten. O pstaande,

reikte hij vriendelijk en vertederd als hij ook voor de
nederigeschepselelzzijn kon,zijn metgezellin dehelpende
hand.
##Laa'
tonsverder aan eer de dag te heetwordty''sprak

hij.
Zwijgend vervolgden zijhun mierenweg tussen de puinen van het in de steek gelaten dorp,de m an toch we1

gehinderd doorzijn onafgemaaktegedachte,diehem eerst
langzaam,langzaam als een jeuk, verliet.M en kan zo
denken:,,hè diejeukl''en meteen isdiejeuk erniet,niet
meer, alleen op de plek waar de jeuk zoeven was een
bevrijdgevoel.Hijvermeedop Pamphylides'vraagt'
terug
tekomen,bezigmeteen vergeten amandel,diehijterloops
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van een overhangend takjehad geplukt.Hethardegroene
pitje loonde nietde moeite van hetpellen.
O peensbleefT oetaandachtig s'
taan.

De onuitgesproken vraag verstijfde in zijn gezicht.
##W atheb J
-e?''

Hetantwoord volgde duidelijk genoeg:

##Bionda ... belle bionda ...''
Iem and die in zalige overgave,zèng.
##Dus toch!'1dachtArend H obbe, teleurgesteld.

##Iemand van hierl''wist Toetgelijkmoedig.Zij vond

het helem aalnieterg.

y,l
emand van hier kan ik nietgebruiken.Strakszalhij
beweren deeigenaar te zijn-''
Door het stenen venstertje van een stalgebouw stak

een wezenloos hoofd naar binnen. Een lenig lichaam
sprong.
Schaterend stond de Dorpsgek voor hen.
V

De Dorpsgek had zijn lied voor Toetgezongen.Haar

uitdagend blond m agnetiseerde hem .

Hij waseen jongeling van omtrentveertig jaar,overhuifd dooreen hoogopgaandezwartebullekuif,waaronder

alseen gesteven schoorsteenvalletjezijn lageblikken voor-

hoofd hing,geperstin drie horizontaleen boven de neus,
die form idabel was, twee vertikale plooien.D at gaf iets

ondoorgrondelijksaan zijn gezicht,benevensdezekerheid
daternietste doorgronden viel.N eusam ond en kin w aren

welbesneden.Zondermankeren washijeen fraainummer
voor ieder ethnografisch m useum.
T oet, die een prim itief instinctvoor zulke dingen had,
keek niet onwelgevallig. Op het eerste gezicht bevielen

zijelkaar.
Hem,ArendHobbe,doordeverschijningonaangenaam
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verrast, ontging dit element hunner ontmoeting. Hij stond
tegenover een mededinger, niet zozeer in 'Teet's genegenheid, waaraan hij nimmer reden had te twijfelen, als wel
in de heerschappij over het dorp, de omgeving, de berg,
de wereld.
Op deze dorpsgek was niet gerekend. Klaarblijkelijk een
arme van geest, stond hij daar niettemin v66r hen als een
koning. Minzaam, verheugd met het aangenaam schouwspel dat de uit zijn lied verrezen "bella bionda" hem bood,
alsof zij de burgemeestersdochter ware met de ruiker, boog
hij zich hoofs over haar klein handje om het eerbiedig te
zegelen met een kus.
"Treedt binnenl" nodigde de Dorpsgek, terzijde tredend.
Achter hem aan kropen zij in de lage resten van een
huis, veeleer een in onbruik geraakte geitenstal, en door
het huis heen naar een in de blauwe hemel omhooggetild
terras, waar rond een ijzeren tafel houten stoelen stonden.
Bijwijs van sieraad hingen aan het opgaand metselwerk,
eenmaal pergola, nog dorre maiskolven van de vorige
oogst.
De gastheer nodigde hen plaats te nemen en verdween,
Ret duurde lang. Zij hoorden hem gedurig bezig, tot hij
weer eensklaps v66r hen stond met wijn in een grote
aarden kan en de bijbehorende boccalini.
Guller had de ontvangst niet kunnen zijn. Er kwam ook
brood aan te pas en harde, zure kaas. Arend schaamde
zich voor zijn gevoelens. Ik ben toch geen roofdier, bedacht
hij - terwijl de Gek hem noodde toe te tasten - dat in zijn
jachtgebied geen andere roofdieren duldt. Doch deze voorstelling maakte onaangename vragen in hem wakker, de
aloude vragen van het wereldveroverende mensdom, waarbij het nimmer raadzaam is te toeven.
"Alla salute!" De Dorpsgek hief zijn beker op.
"Salute!"
"Salute!" zei ook Toet een beetje verwonderd achteraan,
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Zij dronken aIle drie elkaars gezondheid, zetten de
bekers op de verveloze blikken tafel. Tierig als een aap,
voerde de Dorpsgek het gesprek.
Hij was - dacht ik wel, yond Arend grimmig zijn vrees
bewaarheid - hij was een patricier en dit alles hier rondom
behoorde hem. Dit rondom beschreef hij met een wijde
schramaai zijner lange armen, omvamend zowel de hemel
-als de berg, het meer en de lange toppentekening aan de
overzijde, de dorpen daar als witte eieren genesteld in het
donker groen, waar waterlopen de harde grond bevruchtten, en de kleine passagiersboot, die langzaam in een
scherpe voor het water van oever naar oever open ploegde.
Dit was zijn huis. Dit waren zijn tuinen. Dit was zijn
stad, la sua propria citra.
"En de bewoners?" vroeg Toet voorzichtig, met een
schuwe blik op Arend.
"Dood!" triumfeerde de Gek, en de deur viel dicht.
"Dood! doodl doodl" herhaalde hij, alsof het zijn persoonlijke overwinning was. Zo voelde hij het ook, wijl hij aIleen
nog leefde,
Arend zei niets, en het was even stil, Toen yond Toet,
om hem af te leiden, go ed, de Gek naar zijn naam te
vragen.
Guiseppe heette hij. Maar zijn familienaam was Pedrini.
Pedrini, die naam herhaalde hij vele malen. Pedrini, Pedrini, hij nam er pauwehoudingen ,bij aan, als bracht hij
zichzelf het eresaluut.
Arend begreep de bedoeling, het bijzondere van die
naam aan hen op te dringen.
"Ah zo, Pedrini!" bevestigde hij, En zich richtend tot
Toet, bezig haar wijn te slurpen:
,,11 signor Pedrinil"
Waarop signor Pedrini ceremonieel zijn gastheerlijke
beker hie£ om op zichzelf te drinken en a1 zijn voor- en

nageslachten:
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##Pedrinil''
##Pedrinil''
##Pedrinil''
Ginds ligt het camposanto.''De gastheer wees,al inschenkend,m etdevri
jehand naareen vageverte.Pedrini,
Pedrini... alle Pedrini'
slagen daar.Zijn vader waseen

PH rini,zijn gmotvader,d,
e stamheer van zijn geslacht.
A llen diedaarvöören daarnevensleefden,en huwden m et
Pedrini'sen togen Pedrini-kinderen.
##A llesPedrinihierom trentl''Zi
jn handen graaiden het
scham ele huizenhoopje saam.,
,Dood!doodl''herhaalde

hijin triumf.Als tevofen richtte hij zich daarbij totde
,ybi
onda,bellabionda''Toeten alzijn tanden blonken a1s
de witte dorpen aan deoveroevervan hetm eer.

Toen begon hil,alinschenkend zodrazijleeggedronken

hadden, te vertellen van de stranieri, die in Fontana

Marinahadden gewoond.Opzijn grond,in zijn stad.Hoe
hijhad goed gevonden datzij de huizen betrokken en,
voorzoverzijzelfniethandigwaren,lieten bijlappen door
de ambachtslieden van benee.Zijplukten zijn vruchten,
hijhad erveelteveel,zijplantten maisen groente in zijn
tuinen,zijoogstten zijn wijn,hijlietdatallesin genade
toe.Op een dag kwam de Postino naar hen vragen.Zij
gingen samen zoeken, van huis tot huis. Alle stranieri
waren opeensweg!

Arend Hobbe letteweinig op zijn radde gepraat,waar
Toet plezier in scheen te vinden.H et recht der m ensen

op hun zogenaamd bezit- wijlzijerop zitten - iseen
merkwaardig recht.Zijhebben hetverdiend,geërfd,verworven of gestolen, het ligt in de papieren vast, staat

ingeschreven in deboeken,bijbanken,notarissen,kadasters;m en mag hetverhandelen,verkwanselen,verschenken
aan weer iem and anders,die wordt dan koper en recht-

verkrijger,allesbijhandslag,zegelen getuigenisbekrachtigd.U it welken hoofde stamt dit recht? H ier deze gek
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beriep zich op zijn vaderen,devaderen zijnervaderen en

dier vaderen weeraan. H oe dieper geworteld, te vaster
stond deolijfboom van zijn bezit.
A rend voelde zich bedrogen en teleurgesteld. N aar

Fontana Marina opgaand,had hij gedacht een eerstebezitterteworden,heervan bezitdatniemand bezat.Hij
rekendeop geen vroegereaanspraak ofverweer.Hijzocht
een schuilhoek voor zijn sociale opstandigheid,die hem
zodrahijin demensenwereld op weerwerk stiet,dekoortsen op hetlijfjoeg;hijwildeop diedoorelkeen gemeden
plek in vredevan zijn mensenvreesgenezen.Hem ergerde
hetbestaan van dierechthebbendegek Pedrini,alzaghij
reedsthansweldathijweinig lastmethem hebben zou,
behalve dan als praatzieke buur.

De Dorpsgek wasmetzijn verhaalzovçrgevorderd,dat

hetgestalte begon aan te nem en.H etstond a1seen agave
ineens in bloei.U it de eerste Pedrini,die een avonturier,
een eenzam e ofeen boefïeweestmoestzi
jn,misschieneen
heiligeofeen arm evan gœ st,waren dieeindeloze Pedrini's
voortgesproten en in de loop van zoveel eeuwen als men
denken wildeverm eerderd toteen stam van honderd koppen.Het smalle rotsplateautje,w aar zij woonden,htzis
aan huis,wasbuiten staathun leeftochtnaar behoefte OP
te brengen,alploeterden zi
jdelange hetedag.Een goed

deelvan de ruimte ging ook verloren aan gebouwen,zij

veroorloofden zich a1s goede katholieken een eigen cam -

posanto,een eigen kapel.Degek weesnaareen groeiseltje
van alle eendere ijzeren kruisen, waaruit een vierkant
torenspitsje piekte,er wasdaar in de loop der eeuwen
m ulle grond verzameld.Hun geiten en schaarse,scham ele
koeien gingen op avontuur de berg op,onder de hoede
van kleine speelse knapen, ze voerden al schommelend

methun gezwollen lijven een avondlijke importaan van

m elk en m est uit de verre niem andslanden boven. Vol-

wassen knapen zx hten in de wijde wereld avontuur
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of dwaalden achter vreem de vrouw enrokken aan, raen
hoorde nim m er m eer van hen.D e wrok ona zulke afval

bleef onder de achterblijvenden hangen a1s een kwade
mist, ook dan wanneer geruchten aangedreven kwam en

van hun slagen.Ook voor ditslagen moesten zijboeten

m et een vorm loze,nim m er beleden afgunstvan hen,die
in hun koppige arm oe achterbleven.
H oe nu de Pedrini's Per slotuitFontana M arina verdkenen waren,vieluitde onsam enhangende zinnen van
de Dorpsgek nietop te m aken.Een ziekte,'
honger en een

vlucht?,,Dood!doodl''juichtedeDorpsgek,deborstopzettend ten bewijzedathijalthansnietdood was.A1zijn
tanden lachten in zijn gebeeldhouwdegezicht.
##Gameel''bevalArend Hobbe,tegen zijn wilgeërgerd.
##Ikdenk datwijgeen lastmetdezekerelszullenhebben.''
Hij nam Toetbij de hand,zijvolgde onwilliger dan
anders.De laatste der Pedrini's schoot hen voorbij om
hen alseen volmaaktegastheeruitte laten.Bijdedeur,
dieop zijn scharnieren kermen bleef,druktehijweerzijn
klassieke lippen op Toet's kleine hand.Nog vele m alen

buigend,blœfhijachter.

T oetw'
aagdehetnietom te zien,m aar onrustleefde in
haar onverzadigd bloed.

VI

Voorlopig gebeurde niem endalwat stoorde.H et leven

vloeidevanzelf.Ook van Pedrinihadden zijgeen last,hij
scheen in eigen afzondering begraven.
Arend Hobbehad de medebewoneruitziJ
'n bewustzijn

weggewerkt,tothijdaarnietmeerplaatsinnam dan een
vluchtende ringslang of een wegglippende hagedis.Aan

bezith
'echtte hij weinig,tevreden metde ongehinderde
beschikkingoveralwathijverkoostenemen.W ashijhier
gekom en m etde gretigheid van een veroveraar,de hebbe-

44

righeid van een kolonist? Hij wist: de oude wereld

behoorde anderen en nieuwe w erelden waren schaars, in-

dien zija1,en demoeitevanhetbezitten waard,bestonden.
W atwilden zijmeerdan alsgastverblijven bijonzelieveheerzelf,dievruchten gafen water,zonneschijn en wijn?
ZelfsbrachtArend'hetzover,voldoening te vinden in het
bestaan van die onzichtbare m edebewoner,w ienstgastheer

hij, de rollen verwisselend,zich voelde. ,,Par droit de
conquête''behoorde Fontana M arina toch hèm .

Toetdiende als imm er de geliefde,zorgde ervoordat

hijeten en drinken kreeg,maaktezijn bed,garneerde het
naar zijn welbehagen,luisterde metstille aandachtnaar
zijn praat,zoalsmen luistertnagr een bron.Zijgafzijn
handelen wandel,diem in ofm eer in leegteverliepen,het

doel,datzijtoch moeilijk konden missen.
Vaak zaten zijzonnend ofschem erend op hetterrasvan
##A11'A m erica''#voormalig kroegje met zi
jn hunkerende
naam,datzijgetrokken hadden bijhun huis.Zijgenoten
hetuitzichtindelangzaam aangerijptezon ofhetplechtig
zinken van deavond.Zijzwegen elk voorzich.TotArend
zich a1s een drachtige drupm l voelde zwellen en begon,
haast zonder het te weten,overluid.
H et m eisJ
-e breide wollen dingen voor de w inter of
m aakte van een

langebroek een korte.W anneerzijried
dathetging komen,lichttehaarblond gezichtvolblijde

verwachting op.
Beneden lag de lichtplasvan hetm eer tussen de zilverbewasemdecoulissen dergebergten.Langsdelange,rustige

lijnen hunnertoppen wasdestrakgespannen hemeluitïeknipt.

##Het ismaarschi.
jny''mijmerdeArend,yydatditwater
geen grenzen hebben zou.W ij kennen ze,zien ze zelfs
wanneerwe van deze oever naarde overoeverkijken,en
zouden vandaar hetzelfde kunnen doen.Alsje oplet,zie
je hetbootje overen oversteken alseen weefspoel.W ij
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merken nauwelijkszijn vaartomdat de afstand oneindig
groter is dan hij ons schijnt.Alswij geduldig wachten
zullen wijhetzien meren aan hetwitte steigertje ginds.
Daar staan altwee ofdrie passagiers,die verderwillen ...

Zie je ze?''
##Je ogen zijn nog scherp,Arendl''preeszij.
Dat,ynog''prikkeldehem een beetjeenzijwisthet.M aar
hijgingverder:
##Nu ligthetbootjevast,nu stappen een paarreizigers,
die aan hun doelzijn,af.Dieop de steigerstonden zijn
verdwenen.Overeen paarseconden hoorjedefluit,daar
ishija1.Debootisafgevaren .. W atikwou zeggen:door
dezigzagdiedatstrijkijzerbeschrijftvan puntnaarpunt,
aan deze zijde en aan gene,staatde begrenzing van het
watervast.W ijweten ook dathe'
tvan linkskomtaangestroom d,daar m onden de twee rivieren die hetvoeden;
naar rechts,het zuiden, zinkt het gebergte langzaam af.
A chter de kaap daar is het laagland, m et een groene

sapkleurop dekaartgetekend,herinnerje.M aarv*rhet
zover is,stijgt de bodem langzaam tot een dorpel, de
stroom verm indert, het water zoekt m et nerveuse haast
de doorgang.Die grauwe troebeling aan de einder duidt
w aar stroom en stuw op elkander stuiten.O ns m eer is
niet m eer dan een waterzak,van ''
t hooggebergte uit gevuld,eeé m aag die leegloopt...''

##Hou .
nu eens even op,''vroeg Toet,terwijlzij met
smekendeogen opzagvan haarwerk.,,Hoekan jevan een
waterzak spreken bij'
dieheerlijkheid!Van een maag die
leegloopt...bahl''

##Het zijn van .
de dingen is anders dan hun schijny''

m erkte Arend H obbe eigenzinnig op.,,M een niet dat ik

deze schoonheid minder genietdan jij,altrachtik iets
te verklaren van haar w ezen.H et w illen weten zit ons

mannen in hetbloed,zelfsdatwatwijnietgrijpen kunnen,
begeren wetebegrijpen.Letop zo'n woord.''
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##W at bM oelje?''
Hij maakte zich gereed het woord be-grijpen,dathij
in de vluchtgevangen had a1seen vlieg,totbeter inzicht
te ontleden, m eteen w e1 voelend dat T oet niet dààrom
Vroeg.
##lk luister,A rend,''zei ze zacht.,,lk luister-''

M aarhijdreefverder op zijn dwalendegedachten,be-

ginnend m eteen zinledig woord: ,,H eelal.''Een onoverzienbaar al,zowelatom en alszonnestelselsom vattend,en

datom zyheel''tezij'
n begrenzing misteen datom ,,a1''te
zijn tevele leegten liet.Menselijk vernuf'tontlook daarin
alswalmend kaarslicht,betastendmetzijn schijndenaaste
omtrek en welktealseen kaarsweeruit.Bijduizend van
zulkekaarsen washetmogelijkmeerteonderscheiden dan
bijeen,maarookdekleinstevonkboordezich een wereld
ver.Nu goed,wietoekeek zag:zijn boek,zijn kamer,zijn
woning,zij'
n vrouw,zijn stad,zijn land,zijn werelddeel.
Misschien,al meer verbeelding,het oppervlak van zijn
planeet.Buiten datallesvermoeddehijbroedersterren,de
zon,andere zonnen onderhun w entelend kindertal,lichtnevels, w aarin w eer werelden geboren werden,bevrucht
door wie weet welk dwalend toeval,verder hetduizelingw ekkend avontuur van ruim te en kracht. En a1s om alle
w eetzucht te verw arren de aanvangloze strom ing van de

Tijd,waarin de Mens niet meer dan een verdrinkende
lim m erschilfer was-''

Zijn ogenscherpten zichop Toet,dievoorhem zat.W at
ging er in haar om ?

Zij breide metaandachtig neergeslagen ogen aan dat
naamloos kledingstuk.De kluwen liep aan zijn draadzonder-einde af. Uit het geknutsel der fluisterende
m etalen pennen groeide een eigenzinnig spinsel als een

rupscocon.Nu had zijeen steek laten vallen,metnijdige
rukjeshaalde zijde hele breitoer uit.De draad,weer
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draad, gleed over de glimmende lichtstaafjes van de
Ptnnen.

Bemerkend dathijop haarlette,keek zijop.Dekluw
was4en einde.Zijgraaidein haarlinnen buidelnaareen
nieuweknot.Zijlachte.Zijliethem beidehanden opsteken
in een blij-blij-gebaar,a1skinderen doen.Zijwierp.dewol
overzijn omhoog geheven polsen,zochthetbegin,wond
voorhaar breiwereld haastig een nieuwe zon.
G eduldig liet Arend zich in ditkinderwerk betrekken,
gespannen lettend op het aflopen van de draad.

##Toet,''zeihijopeens,y,isernog brood?''
Zijlachte.
##H oe zou dat,J
*onguayyy

,#Ik heb trek.BM oeljedatergeen brood m œ r is?''
##En gister''- al windend - ##
heb je allesopgegeten.''
Gister...hetwoord zweefde a1seen zeepbelweg.Toen

vond hij,zijn polsen bevrijdend uitdelaatdte draden:
##Jemoetbijdebakkerbeneden nieuw gaan halen.''
Zij lachte,het kluwen ballend in haar blauwlinnen
schoot.

##lk?''keek zeverwonderd,,yhoewœtjedat?''
##Anderszalik hetmoeten doen,''zeihijverbaasd.
Zijlachte.
,,Ee
n klautertjenaarhetdorp zaljegoed bekomen-''
Zij zette nieuwe Pennen OP, het kluwen begon te

springen.

Zwaarwichtigkraaktehijuitzijn stoel,en keekeensom,

en ging.

V II

Van hetklimmen hijgend en warm terug,vond Arend
deDorpsgek in Toet'sgezelschap.
Zijzatdaar nog juistzoalshiJhaarverlaten had,met
korte rukken trekkend aan de draad,die van de kluw
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afliep.Zacht keuvelend frunnikten de stalen pennen het
breisel,dat allengsaangroeide tot een kronkelende slurf.

De Gek,metéén bi1op hetstenen muurtje,poseerde
voormonument.Hijdœd hetnatuurlijk alseen Balinese
brongod,gezeten op een sawahdijkje,luisterend naar de
zang van overlopend w ater.

Alleen zijn verfrommeld voorhoofd ergerde Arend
H obbe. Achter dat harde, kronkelige been school zi
jn
arglistigheid alseen schuwe rat.
'

Dit ziende, raakte Arend uitzijn stemming.Hij had

onderweg allerlei plezierigs overdacht en ook een aardig

beeld gevonden:het breiselder getallen.Hij had daar
T oet m ee lastig willen vallen,hoe ze 'tvond.D aar zou
nu niets van kom en,datwaseen verloren inval,
te m eer.

Nu maaktedeslungelzijn billosvandesteen,ontwond
zijn lenig lichaam,hijstond daargrinnekend en betrapt.
Toetroerdezich niet.Zijsprak ook niet.Zijbreide,en
watzijbreidewashetweefseldatArend totzijn invalhad
geïnspireerd.Zijhad,bedachthijnu,een cactuskunnen
zijn,zo natuurliik op de plaats,en juistop die,gegroeid,
dat niem and zich verbaasde:kijk,daarstaateen cactus!
Ten laatstelegde zijdepennen neer,hem vragend:
##Heb je hetbrood?''
Aren'
d ontdeed zich van zijn '
linnen rugzak,een beetje
m oeizaam en ongeduldig,wantde riem en knelden in het

zweet,en metietsontevredensin zijn blik,datdaar nie'
t
hoorde.G ewoon zichzelftezien en w aar te nem en,ergerde

hijzich aan dieontevredenheid.
##Hoewasdebakker?''leidde zijaf.

Debakkerwaseenvrouw,enikhadno!geld-''

,,

,,JaJ
-a,''zeize,hetgrijze brood dezak u1ttrekkend als
een konijn uitzijn vel.
De Dorpsgek keek m et hondebelangstelling welwillend

toe.
'

#Jlsdatallang hier?''wilde Arend weten.
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##O J
*a.##
##XRI''
##En w at?''
##En niets-''

W aarom nu w eer dat w ank
trouwig gevraag? zeuM e
A rend H obbe's zelfkritiek.W antrouwen stoort de onbevangenheid.Ofwelerisietsen wantrouwen leidttotliegen,

ofweler isnietsen wantrouwen opentmogelijkheden die

er niet waren.
##Signore...''begon Arend,doorzi
jnK gelijkgem ikkeld.
##Sissignorel''zeide Dorpsgek ineens gedienstig.,,Ik zal
aardbeien halen voorde signorina.
''En alstotzijn ver-

ontschuldiging:,,Zezijn vroeg rijp op mijn terras.''
Meteen gliptehijsalamander-lenigweg.
##De vent verveelt m ey'' pruttelde Arend H obbe hem
aclfterna.
T oet lichtte het hoofd.

##O ja?M ijniet,''zeizeeenvoudig.
Hijkeek haaraan:
##lk zal'het hem ook zeggen.''

Hetmeisjestond op,haarvleiendehand op haarmeesters pols.

##W aarom nu,Arend?W atdoethijje voor kwaad?''
##N iets.A lleen kan ik hem nietuitstaan.''

Toetpaktehaarbreiwerk bijelkaar,dedraad windend

om kluw en breisel.
,,W iJ
-sgeerl''Zi
jwist,hem te plagen metdatwoord.
##O m datik diegeknietinmi
jn nabijheid hebbenkan?''

,,Omdatje ergernis m aakt waar die niet is.Gelukkig
SC11aam J
-e J
-e.''

#;Mijschamen?W aarvooralsikmagvragen-''
,,Vo
orjegedachten,Arend.W i1ikjevertellen hoeje
edachten zijn?''

##lk ben benieuwd.''M eteen speethethem haarte heb-

ben aangemoedigd.Vaak kende zij zijn gedachten beter
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dan hijzelf.Vaak trok ze,a1sdiedraad daar,zijn gedachte

uit de kluw en breide er een kous van.
N ee,laat m aar,''trachtte hi
jhetgevaaraftewenden.

Zijging ergelukkig verder nietop door.Zijspreidde
een theedoekje op de tafel,m aakte een stilleven van het
brood.

##W ij moeten op de aardbeien even w achten,'' zei ze
bezig.,,Zo vroeg in het voorjaar,ze zullen zalig zi
jn bij
hetdroge broM .''
##lk wilgeen vruchten,''weeshijmorrend af.
Zijlachteom haargroteman.
yyW a
cht totze komen.Jij bent de eerste die erin za1
bijten.W edden?''
Metzijn tweevollehanden stond deGek reedsvoorhet
hekje.
Datiserg liefvan u,signor Pedrinil''kwam Toethaar

,,

vriend,die wilde afwijzen,voor.,,Datiserg lief van u,
Signor. Kijk, Arend, '
hoe dik ze al zijn en rijp.Een
w onderl''

De vruchten zagen er,bloedend van rijpheid,prachtig

uit.H et sap overstroomde Toet's naakte vingers.

M eteenwasdeDorpsgek alweerverdwenen.Zijhoorden
zijn onwijze schater,waarachterzich de stilte plotseling
sloot.

lnmiddelswashetreedshoog-m orgen,de zon dansteop
de bergen aan de overkant.H un eigen heuvel1ag nog in

deschaduw,maar de luchtbegon alreedste rijpen in de
snelw entelendedag.H eetzou hetw orden!O verdedoornstruiken, sneeuwende van bloesem , slingerden aan hun
draden de eerste homm els.Een spin herstelde eeuwig en
bedachtzaam haar beschadigd net.
Toet,metde tafelbezig,bewoog zich langzaam en voor

alle tijden.De onredelijke kribbigheid gleed uit Arend
Hobbe weg.W elig a1sbrood waszij,jong en voedzaam.
W at kon een vrouw eenvoudig door vrouw te zijn ver51

stillend werken!Hij voelde dathij iets betersdeed dan

haar bem innen.Liefde was onrust,begeerte en tegenslag,

een strijd.Deze vrouw kon '
hijgenieten alseen voedsel,
waaraan m en zich zonder gretigheid verzadigt.

#;Nog boos?''plaagde zijhem,terzijde ziendevan haar
werk.y,zoetmaar,ik plaag alnietm eer.''

Boos? Hetwoord verloor zijn inhoud.Hijbrachteen
grote,in gelepitten brandendeaardbeinaarzijn mond.
##Zieje well''triumfeerdeToet.
H'
etrodesap vloeideoverzijn lippen inhetkuiltjevan
zijn kin.
##Veeg je kin af,stuk eigenwijs! Nee. niet met mijn
schone t'
heedoek,ik heb er m aar één-''

D e dagen bleven glanzend en doorzichtig alsbellen die
'smorgensopgeblazen worden.Arend en Toetleefden daar
m iddenin,m eestalop het m etroestig m osfluweelbekleed

t'
errasje van de verstorven '
trabtoria ,,Al1'America''#eenmaal vermoedelijk het kroegje van een uit de Nieuwe
W ereld weergekeerd landverhuizer, die zijn verlangen
nietwasbaasgewordenJte sterven waar hijwasgeboren.
Zoverherkenbaar,moestditwijnhuisje hetenighopeloos
bedrijfgeweestzijn in Fontana M arina.Deswinterswas
daar gezellig
'heid te vinden bij de twee langzaam vergloeiende balken in de open haard,bijeen piip en een
beker wijn methardekaas.Een ironisch wonderhad op
de verbrokkelde toog boven de ingang het opschriftge-

spaard:daarachter,dooreen muurtje afgezoomd,lag het
m et schurftige stenen nog bevloerd terras,waar wellicht

een dorpsfeest of een bruiloftalle Pedrini's had bijeen
ïebracht,terwijldaaroverigensalleen de kippen worm en
zochten ,
in de naden en m ossen van het langzaam in zon
en nat w egterende gesteente.

Hierhield zich Arend bezig metzijn licht,dat'
hij,wa'
t
degeleerden ervan zeiden,alsietsstoffelijkswilde onder52

vinden, een overvloeiende bokaal, een zw erm van lichtim ecten, zw ellend en adem end van afdwalers, die bleven
spiralen in hetkrachtveld van hun volk.
##Y 0ct?$*

##Ja#jongen,gawatin deschaduw.''
#,Heb ik je van die kikkerbruiloftalverteld?''
##Een kikkerbruiloft?''lachtezij.,,Nee,nietdatikweet-''
##Hijwasaan 'twandelen op een voorjaarsochtend met
een vriend,over een hek,de weiden door,op zoek naar

dotters..*Luister je#Toet?''
Haarwangboldezicheven ineen glimlach.Zijluisterde.
#;Nu,toen waren wijonverwachtgenodigd bijeen kikkerbruiloft-''

Zijlichttehethoofd op,zag hem vragend aan.Zijdeed

haar blik weerrusten op hetbreiwerk.

Jawerkelijk,een kikkerbruiloftin een afgedamd stuk

,,

sloot.Daar was de feestzaal.Alles was daar ondiep,vo1
sappige wassen,die wortelden in het veen of los in het
waterdreven.Daartussen wasdeklaartevan deonbewogen

P1as...Zie jehet,Toet?''
,,O J
-a,J
'ekrijgtdaartrek van om tedrinlten...ofte
verdrinken ...''
##Ophelia-''

##Noem je mijzo?''
##Nee#maareen a1sjij-''
,,En hoegi
nghetnumetdiebruiloft?Kreegjullienatte
VOetCZ??'
##In deze hofvan Eden beminden duizend kikkers hun

kikkerinnen.Een lentebalvan m innedronken bruigom sen

zwijmelendebruiden,allekologend,verliefdendwaas-''
y,Gl
iptenzetoenjulliekeken,niethaastigweg?Hetlijkt
meonbehoorlijk-''
,,O ne
en,zij hadden het ,
te druk om op v'
reemde
gasten achtte geven.M etmenselijke armpjesomhelsden
zij elkaar,dansten en reden een rare schaats.''
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##Hetwater wastoch nietbevroreny''dong zijaf.
,yDoordebr
eking leek hetzo.Zijdrukten zich innig lijf
aan lijf,a1s negers doen,de gele buikjes tegen de gele
buikjes, en hier,en ginds, en overal waar een heldere
diepte was, zonken de m innenden kologend onder '
het
doorsopt gewas om daar de zaligheid der paring .
te
beleven.''

##Het lijkt me een fraai verhaal,''vond Toetgezellig.
##W atwilje ermee zeggen-''
t,zeiA rend, enhi
,,D i
jkeekhetnogeensaan,,ydatin het

w ater alles water is, in de lucht alles lucht.W aarom in
'
hetlicht nietalleslicht?''

##W atdatbetreft,''stemdeToetmeteen bedenkgezichtje
in, ,yik voel m e hier best thuis.R aar het te zeggen en
weinig origineel:ik ben alsnieuwgeboren.''

##Daar zitmeerwaarsin dan je weety''beaamde Arend
Hobbe.,,Heb jenog koffie?''
Ten aanzien van de Dorpsgek kwam Arend H obbe tot

klaarheid op de manierdie hem eigen was.Hij steldede
betrekkingvan hemzelfuitvast.Men neemteen verschijnsel waar,hetstoort,het hindert,men wrijfthet uitde
ogen alseen ergerlijk insect.
N u kan m en m et'
m ensen nietalsm et insecten '
te w erk
gaan.Daar kom tm aar overlastvan.M ensen die hinderen

doodtmen niet,men zwijgtzedood.
Arend Hobbehad daarveelervaring van.Hijverstond
hetmidden in dewereld zonderwereld te leven.Hijverstond he'
t te leven ofde wereld er niet was.Overalhad

hij#wanneer hij wilde,zijn Fontana Marina.Men weet:
een struikgewas wem eltvan velerhande dieren.M en laat
ze wem elen.Zo kan m en ook van storend gemenste zich

ontdoen.W atkon hethem eigenlijk schelen ofdaar,een

huis ofzoveel verder,een gek zich ophield,die nieteens
een intclligentie w as?
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Bijwijlen onderging Toethetzelfde lot.Arend vergat
haar.Ongesoord ging zijvoorthem teverzorgen metzijn
naten droog,zijn bed,zijn schone versteldegoed,alhet
verdere datbij samenleven van man en vrouw behoort.
Voor zichzelfverlangde zij daartegenover niets.Zo lang
zijgeven kon washetgoed.W are zijvertrokken,hijzou
haarhebben gemista1seen zuigeling zijn moederen aan
hetgemishaaraanwezigheid hebben ondervonden.Thans,

allesging onmerkbaar,had zij opgehouden zelfstandig te
bestaan.

Zij scheen daar ietsvan te begrijpen,hoe anders verstond zijhetpreciesteleven naarzijn eisen zijn gemak?
N aar de overlevering isde gentlem an-Britde butler aan-

gemeten:Toetwasm'
eerdan een butler.Zijwas,behalve
wat de Butler maakt tot het negatiefafgietsel van zijn
heer,schoonheid voor de ogen als een te goeder plaatse

opgehangen schilderij.
Daar kwam zij juist de deur uit met de koffie,een
waterdragendegodin.Zo schreden priesteressen op de ronding enervaas.H aarvoeten klem den zich alshanden om
destenen van hetbrokkelend parket,grepen toe,lieten los,
enterden zich voorwaarts. D e blonde stralen van haar
eenvoudig kapselstegen alsoffervlamm en naarhetlicht.

Zou hij dat ook zo zien ...? W ie. ? W e1 hij, de
Dorpsgek?

##W atdeed deDorpsgek bijje#Toet?''
Zijzette bedaard hetkofilegoed op detafel.
##Zomaar.Een praatje.''
##Ishij#''drongArend door,yybiJ
-zijn verstand?''
Een plaagziek lachje gleed doorToet'sgezichtje.
,,Be
n ik het?Jij,Arend.. ? Hier,drink je koffie en
vraag geen onzin-''

En methaarargelozewijsheid gingzijdoor:
##De Dorpsgek houdtonszekervoornietwijs.Zijn wij
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ook niet,van hem naar onsgezien...Hoe noem je dat
OOk?''

#JKletsgeen onziny''mopperde hijontevreden,zijn lip1

..

.

pen brandend aan de hete koni.H iJ zette de koffie neer

en keek v'
erongelijkt.
,,En jij,''Plaagdezijdoor,y,dievan een Dorpsgek praat.
W atweetje daarvan?''
Zijzag hem driftig worden.
;#Heb jegekeken naarzijn voorhoofd?''
##Nee,''z'
eizegelaten.,,Enkelnaarzijn kuif-''
De kerelheeft de hersens van een stier.N auw ,sm al,
hard als een aanbeeld-''
,,

##Probeerheten drinkjekoffie-''
Hijdronk.De smaak bevielhem niet.Hijsputterde:
##W aarmee je bedoelt?''
##Dat je je koffie drinken zal terwijl ze warm is en
lekker-''

##Ik bedoely''drong hij aan,,,watwi1jemetdatyyproberen''zeggen?''

##0,dat?Jebenteen neuslengte achter.Ik w ilde,geloof
ik,zeggen,datgeiten dolop bokkengevechten zijn.Eens,
in een verliefdebui,heb jemijbijeen hindevergeleken-r'

##Jebenteen kipl''vielhijrazend uit.,,Enjeweetbest
watik bedoel-''
##O J
-a,''zeiZe rustig. ,,1k weet het meestal eerder dan

J
-ijzelf.W atde'
bokken aangaat-''
##W ie had hetoverbokken?''

##Jijofik,datweetik nietmeer.Doeterniettoe.Bokken hebben somsbokkepruiken op om niets...Drink uit,
Arend,ik heb nog warm e melk.''

##Dank je.''Hijzettede kom op deblikken tafelneer.
Waser,verzon hij,dan toch ietsmetdiegek?
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AJIII

D e D orpsgek bleefhinderen alseen teek in zi
jn pels.
En waarom?Hij,op zijn jaren,deed toch Toetdeeerniet
aan.jaloersvan haar te worden? Gaf ze hem reden,zij
methaarblinde volgzaaxnheid? Zo lang zijsamen waren
had zijhem nimmer reden gegeven.En indien,watdan
nog?W ashijzo klein,zelfzuchtig,zo de eerste de beste
Man,zo'n Qualunque,dathijaan zulke achterlijkheden
toegaf'
?W atwashem Toet,watbetekendezijvoorhem?
Een tweede Persoon,m'
etwie je praatte wanneerje niet
Praatte metjezelf.Zonder gelijkwaardig weerwerk overi.
gens.. alkwam zijvaak verrassen'
d snedig uitdehoek.
Eigenlijk waszenietmeerdan destoelwaarop jezat,het
kussen waarop je luierde. Evengoe'
d kon ieder ander,

vrouw ofvriend,hem m ettegenspeldienen.
W àsdat zo ...
De zin bleefonvoltooid,devraag zonder vraagteken.Ze
wastoch,z6 alszedaarm etde dingen in-en uitliep,mooi
en lief.
##T Oet.''

##JO1VCWC''
Zijbleef,halfin beweging,wachten.
##N eeJniets-''

En als het nu, in alle eerlijkheid, zo was? Aan een
vriendin gewentmen alsaaneen knmerjas,diegoed past,
die gemakkelijk zit.Deplooien zijn gewende plooien,de
vlekken zijn gewende vlekken,zelfs kreuken en vlekken
w orden dierbaar en vertrouwd.5faar T oetwasm eer dan

een oudekamerjas,eerdereen hond,zo'n trouw liefbeest,
datje onder je liefkozing hebt zien groeien.Datbij je
komt om een lik of een aai,en je zegt: yybest beestl'',
##brave hondl'',je hand beklopthaastzonderdatje het
w'
eetzijn schouder,dan voeljejebeidenzielsgelukkig aan
elkaar.Dan moetdehond weerkoestgaan liggen op zijn
57

eigen kussen,geen drukte alsjeblieft,hou je gemak.Dat
metzo'n hond wasdan weer voorbij...ging hetzo ook
m etT oet?

Op een avond waszijnietmeerweg gegaan.Sindstrok

ziJ
*methem op,zereisden,wandelden,deelden hun nrmoe.

Zij zorgde voor hem,ving zijn nukken op en zijn vertogen.Somswasze zijn schrijfblok,soms zijn vloeimap,
waarop hij het geschrevene droogdrukte met een vage
handrug,dan bleef het,in onleesbaar spiegelschrift,daar

achter.Hijsliep methaar,ontwaakt'
e methaar,zijbleef
te alle tijde glimlachend van bereidzaaml
heid aanwezig.
Zijhadook een fijn vermogen,wanneerhijhaarnietgoed
hebben kon, uitdeweg tezi
jn.
W asditnu m eer...en anders...dan gewoonte?
Toen zijhierzouden heengaan,had hijervan ïesproken.Een dorp waar niem and woonde.Fxn rots.Een uitzicht.N iets.

,,LiJ
'kthetj,
e,Toet?''
##Zalafhangeny''meendezij,yyvan je rotsen van jeuitzicht-''
'
##0 ,alles wat Je begeren kan.M aar hetalleen ziJ
'n?''
,,M etJ
-oul''had zi
jkunnen uitroepen,hijzou haarzeker

weggezonden hebben.Om zulke dweperigheden had hij
vrouwen willensvan zich afgewezen,vrouwen die hijbeminde,diehijmeendeniettekunnen missen.Dweepzucht
verdroeg hijniet.
H et was een heksenproef, die Toet doorstond.

Hetalleen-zijn zaleen afwisseling geven-''
Toch,in zijn ijdelheid getroffen,ging hijdoor:
##Afwisseling? W ijblijven toch altijd metz'n tweeën-''
ZiJ
'gafgeen antwoord..Zij vroeg alleen vaag-weg:
##Denk je?''
;#B'
edoeljedatwijmetz'n tweeën nietalleen ziJ'n?''
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M isschien alleen nietmetz'n '
tweeëny''gafziilachende
terug.

##Andersgezegd,ik verveelJ
'ey''vielhijuit.
##Zolangik jou nietverveel...neey''zeizeernstig.Even
zweeg ze.yyLaatonsprobereny''lietzijvolgen.
En metdieafspraak zatenzijindetrein,hetomnibusje,
sjouwden zijdeheteheuvelop,dampend onderdezwaarte
van hun pakken.

De verdomde gek! De driemaal verdomde gek van
'n gek!

Kwam hetnu alzover,dathijvan een gekjaloerswerd?
Dan zou het tijd worden Toetafte stropen,een te benauwdgeworden vel,datdeslang belemmertinzijn groei.
JJT oet...''

##Ja Blijf zo even zitten-''
W atwasdatnu weer.Zijhad erslag van telkens,a1s
ried zij zijn gedachten,zijwegen tevinden.
##W aarom? W atmoetje?''vroeg hijkorzelig.
Opstaande,trok zijhetgebreide stuk van de trui over
zijn schoudersuit.
##Meten,jongen.Houd je armen naarvoren datderug
zich spant...Zo ...lk denk er nog tien steken bij te
nemen.Zo rond alsjewordtl''
Toch zeker niet dikker,''zeihij schamm r.
##Nee.Ronder.Je rug wordt krom van het voorover
zitten.Meerbeweging,veelwandelen zaljegoed doen.''
##Ben jeklaar?''Ongemoedelijkreeshijuitzijn gebukte
houding op.Hijkon niethebben datzijoverzijn aftakeling grapjesmaakte.De trieste waarheid zathem dwars:
zestig,hijbegon oud ,
teworden.Haar,Toet,scheen daar
niemendal aan gelegen.Verwonderlijk zo jong,zo onbezorgd zijwas.
Aan beweging zal het ons hier waarachtig niet ont-

,,

breken,''mopperdehij.- ,,Waardenk jeaan?''
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##Aan niets,''zei ze vaag. En nogeens,peinzend: ,,Aan
nietsl''

##Dertig jaary''begon hij,zonderwilofweetvertederd,
heb ik ernaarverlangd weerhier te zijn.Fontana Ma-

yy

rina.''

##W eer?''vroeg zijlichtverwonderd.Hijhad haarnooit
daktrvan verteld. M aar zulke nieuwsgierigheid verdroeg

hij slecht.,,W aren er toen ook al Pedrini's?''leidd'
e zij
luchtiger af.

W ijwaren hiértoenbijvriendenopbezoeky''lashijuit
zijn herinnering op.,,Ja,inboorlingen moeten erook geweestzijn.lk weetnietmeer.W ijdronken een glaszure
wijn en gingen verder-''
,,W iJ
'.**?''

Hij keek haar onderzoekend,toen metplagende ogen
h :

aan.

##Natuurlijk:wjJ,*.##
D e vraag viel haar, tegen haar wil,uit de mond:
#;En w ie was, behalvejij#dertig jaargeleden:wi
j?''
Ja,wiewaswij?Hijzag een vrouw meteen grotewitte
stroohoed,die m'
et klaprozen gegarneerd moest zijn geweest.Zijwaslangen voortvarend,jong,een echtebergenklimster.Nu zag hijhaarlevend voorhem staan,derugzak hoog op de rechte rug.W ie was zij geweest, toen
dertig jaargeleden? Een naam hoorde er nietbij,maar
alleszaghijduidelijk terug.
#;Dertigjaariseenheletijdy''ontweekhij.,,Ikweet,
hçt
niet,eerlijk,ib weethetniet-''
Toet was nooit jaloers van het verleden vöör zij in
Arend H obbe's bestaan bestond.Instede van zich booste

maken,lachtezij.Zewaseen schatin dieding
,en,vond hijk
Nieuwsgierig en toch onbenieuwd. Nee,werkelijk,het
scheen haar niets te kunnen schelen.

##En overdertig jaary''plaagdezij,,,hoeza1ik heten?''
Jij?MaarjijbentimmersToet,datisheelwatanders-''

,,
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##Ben jedaarzekervan,overdertig jaar?''
;#O ja,zeker.- Dertig jaarl''realiseerde'
hijineens.
##Ziejewell''lachtehetmeisje.y,overdertigjaarben jij
negentig ofzoietsen ik,laatkijken,'
een ouwedame van
vijfenvijftig.W atza1ik 'n schatvan 'n ouwe dame van
vijfenvijftig zijn!''
##D at denk ik oolt, ik méén hety''speeldehijhetgrapje
mee,schoon ergens in zijn hoofd die negentig wrevelig
een toegang zochten.

##M aarneey''vielToet,die allesmerkte,in,,,zo kom j'
e
erbijmijnietaf.W ieveelleeftheeftveelte verantwoorden en ik ben imm ers nooit leli
@4@guuj
jk of boos.Dus JJ
Vroeger hier geweest,vöörderti
g jaar,een halfleven geleden. Verde'
r staat vast: in vrouweli
jk gezelschap, wie
droe'
g andersdie grote strooien hoed m et klapm zen? Hoe

heette#Arend,je vrouwelijk gezelschap vöördertig jaar?
W aszijm'
ooi?janatuurlijk.Leeftzenog?Kenjehaarnog?
ls ze net als ik mi
j voorneem over dertig jaar,een lieve
oude dam e gew orden?''

Nonsensl''weeshij af.,,Katinka heette ze.Geloof ik

,,

tenm inste-''

Zij ging daar verder niet op in,schoon zij hem niet

geloofde.W at deed het er ook toe.M aarzi
j drong aan:
inka m etdie m ooie hoed uitFiesolekon jedus
,,Die K at
hier niet houden.''

##UitFiesole?''verwonderdehijzich.

W aar komen die strooien flaphoeden andersvandaan.

,y

En nu,metmij,wi1jewèlhierblijven.Tezamen metde
Dorpsgek-''

##Lààtdie B'
ekl''weeshijbijna nijdig af.,,samen met
J
@Ou,een zomer,een winter...ja.Samen met jou voor
altijd misschien-''
##Ik zou hethagstïelovenl''
##Eerlijk,ik m een het.''

#;Natuurlijk,Arend, meen j'
e hety''lachte Toet.,,En
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eerlijk erbij.En ik erbijen jijerbij,isdatgeen mooie
schilderij?''
Zijwaserbijgaan zitten,nam haarbreiwerk weerop.
,yW e
etje,dietruiisvoordewinterbestemd.Voorhier

ofvoorergens anders.Nee,stilm aar,ik droom geduldig

metjemee.Dewinterhiertegendebergza1prachtig zijn.
En het meer,denk je,za1hetmeerbevriezen?''
##Ben je dwaas,hetmeer isveelte diep.''
##Alshetmeer diep isbevriesthet niet?''
##H etm eeriszo diep dathetnooitbevriest.''

##Endusdatlichtmeervan j'
e...''
##W eesnietdw aasl''

,,St
elje voordathetlichtbevriezen kon om onsheen.
Dan zaten we stijfa1singevroren kikkers-''
##Alsje datplezierdoet.''
##Ikzoualleswillen'
belevenwatjijfantasœrt.Snœuwen

doet het toch zeker in de w intvr?''

;#Ja,sneeuwen doethet,en nietzuinigook.''
##Een echte winter?''

##Ja,een '
echtewinter.Sneeuwen en waaien.''
,,Dan bl
ijven we hier allebeidertig jaar.Tot ik een
deftige damegeworden ben en jijkrijgtgrijzeharen-''
##Jijnietsoms?''
yyNa
tuurlijk,ik ben een oude grijze dame,zeii'
k toch.

En eerwaardigook,op mijn manier.''
##MaarToet,hoekom jedààrbij.Jijeerwaardigl''
##Om diegrijze haren .. Nieteerwaardig soms?''
Arend lacht'
enu ook,een beetjezuur.
##W anneerhetvan degrijzeharen afhangt...''
##W aar anders van,''zei Toet,opziende van haar breiwerk. ,,Ik m oet ervoor zorgen degeli
jk grijs te worden,
onverschietbaar grijsals een wollen borstrok.En de zon
en de sneeuw , en de zon en de sneeuw ... Gri
jze haren
krijgen lijkt m e iets als 'het aankom en met de laatste
trein.Je benterJjeblijfter,jebentop jebestemming...
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N og koffie voor m eneer?''

#;Graagl''zeihijgretig en goedgeluimd.
##Gazedan halen;twee,voormijook...En nietstruikelen over het stoepje...Nietgoed,nietgoed,verwend
kind? Je moetvoorbeweging zorgen.''
A rend H obbe haastte zich naar binnen en kw am eerst

na geruime tijd terug met twee rijkelijk overgemorste
koppen.
17L

Fontana M arina heefteen slechteeconom ischestructuur.
Er groeit niets. Er wordt niets gewonnen. Niets verdiend.

Hetisdusvan hetbuitenland afhankelijk,maar van

een buitenland datslechte ervaringen van Fontana M arina
h'
eeft.H et levert enkel tegen harde m unt.
D ie schaars is in Fontana M arina zonder landbouw,
veetœ lt, industrie.Zelfs is het geen regeringszetel, geen

hoofdkwartier, geen buitenverblijf van koloniale leverlijders.
Som s hadden daar welschri
jvershun intrek genomen,
dichters, fantasten, wier arbeid als export gold en
deviezen inbracht. Ookgingen fluisteringen om aangaande
revolutiem annen,wier geknipte haren en verzorgde baarden niets verm oeden deden,doch die uitvreem de kassen
hun levensonderhoud ontvingen.Eenm aalverdw aalde er
een uit haar ellips geschoten hertogin;op haar rekening

leefdeheelFontana Marina onbekrompen een goed jaar
lang.Zijkwam op een dag in hetdorp benee alleachterstand betalen, nam harteli
jken uitbundigafscheid,meteen
droeg Pandolfo, de dronken kruier, een voor een haar
grote koffers de berg af naar de weg,waar een geduchte
slee gereed stond om haar en haar luidruchtige gevolg
naar hetstation te brengen.
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De hofhouding verdween nog dezelfde week,alskatten
die hetleven nietm eer lustten.
V an Arend H obbe wist de wereld beneden niets. H et

gold als onwelstandig ernaar te vragen. Hij kreeg zijn
brood en wijn overdetoonbank,ontving ook bijde brievengaardernu en dan een postwisse'
lofm etvele vreem de

zegelsbeplaktebrief,die zijn crediettotin hetlegendari-

sche verlengden.
T oet kreeg m en zelden benee te zien.M en hield haar
vooreen huisdier,w atzeook was.A an zulke verhoudingen'

terplaatsewelgewend,had zelfsmijnheerdeRectorvan
SantaChiarageen reden eroverteblijven murmureren.Hij
waseen wijsen veelervaren man,diewataankon.Trouwens, zijn parochianen liepen zelden uit de rails. De
m annen bew aakten hun vrouwen, de broers hun zusters,

zelf somtijds vrijheden zich veroorlovend, die zij hun
achtbare verwanten nietkonden toestaan'
,zolang zijhun

overspelige deelgenoten, als o'
ntuchtig, zelt verachtten.

Alles'
ging naar behoren zedelijk toe in de eenmaalvan

oudsher aangenom en zede.
De nieuwe heer van Fontana M arina - de Dorpsgek
ongeteld - wasin alle oprechtheid de leer toegedaan,dat
onderm ensen nietsvoornietsgeschiedde.Elkeen behoorde

demaatschappijtebetalenvoorzijn levensonderhoud.Op
ditpuntzeer scherp tegenoverzijn maatschappijgenoten,
had hijgeleerd voor zichzelfeen uitzondering te maken.
Terwijl hij voorwendsels van kunst of weinig lonende
wetenschap ve- ierp,maakte hij zich wijs,zelfdoor het
blote feitvan zijn bestaan,door de manier.
waarop,een
elem ent van waarde te vertegenwoordigen in de sam en-

leving.Zijn onverhyedseaftochtnaardeeenzaamheid van
Fontana Marina wasgeen vlucht,zijwaseen welberaden
poging, hinderlijke bedenkingen van zich af te zetten.
Vöörzijn vertrek washijtotklaarheid gekomen metzichzelf:zijn leven in eenvoud zou een voorbeeld zijn.Voor64

beeld niet alleen lichtend, maar ook lonend wat de
zuinigheid betrof.
'#K leine T oet...''
##

Ja.

,,

##W aarben J
*e?##
D ebeek heeftw ater.H em den wassen.''

Hijwaaddedeverwilderdehagerozend
.oor,bleefpijnlijk
gehavend in de dorens hangen.

##W atmoetje,lieverd,''riep ze.yyW aarom heb je zo'n
haast?''
T oetkon hem beknorren a1seen m oeder.

Hijhijgde.
##lk moetje watvragen-''
Hetvrouwtje lachte.W at kon zo'n man onnozel'
zijn.
Zo'n grote baas.Zo'n kind.

##Alsje nu even omloopty''riep zij#y,drie stappen,ben
je erz6.Jelijktwe1een been''
Zijn lichaam maakte zich van de hakende ranken los.
Hijleek een filmspeler,die uithetoerwoud dringtvoor
een close-up.
##Zo, en watwaser nu'
'vroeg zijnog altijd spotziek.
T Oet...''

Ja?''
,,Ben J
'e elukkig?''
,,o J
'a,zeizey''zich haastig bukkend naar haar was,die
wegdreef.J#Is dat al'
l8s?''

;#Ben jeverantwoord...? Ben jeverantwoord,Toet?''
Zij wrong hetslierend linnen metstevige grepen.Zijn
rare vragen,die op gezettetijden kwamen,verwonderden
haar niet.

Verantwoord,en ik sjouw me dood,datzie je.Hier,
neem een eind,nee,daar...wring mee.''

Een knoedelgrijpend,wrong hijonmachtig en onhandig.Verdraaid,watwasdatzwaar.
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##Vasthoudenl''riep Toet,te laat.Hetlaken schoot uit

zijn ongewende handen op de grond.

#,N u m oet ik weer van voren af beginneny''klaagde het

meisje.yyKleivlekken.Jebentook nergensvoorte gebruiken,groteman.M ànl''herhaalde zijen sG aterdehetuit.
##En wiljenu weten ofik ben verantwoord?''vroeg zij
buiten adem . ,,lk ben verantwoord door mi
jn geploeter,
Ja ofniet? En voor wie ploeterik?voorjou...Ben jij.
J'iJ
'zelf,verantwoord alsjemijzo ploeteren laat?''
##Dat wasjuistwatik wilde weteny''verontschuldigde
hijzich ongelukkig.
Zijkeek hem aan:
'

##N ee,knaap,dat w as niet wat J
-e weten wilde-''
##Nlisschien,''aarzeldehi
j#,,ook niet.''

##W antdaarover,''alwassende,,yben je 't allang eens
metjezelf:dat je hetrechthebtmijte laten ploeteren
om HntJ
-iJ
-. ''
##O m datik ...''

##Jezelfbent.Arend Hobbe.Datisnietmis-''
Zij was opgesprongen,stond voor'hem methetopgedraaide,druipende laken.
##Pak aan,en beter oppassen nu.''

Zijwrongeniederaan eenkant.Hetkoudewaterv'
loeide

over Arends handen.
##Nu andersom l''beval zij.,,Devraag isniet of ik,die.

werk,verantwoord ben.Daaroverhoeijijjegeweten niet
te kwellen.De vraag is ofjij...laat niet weer vallen
alsjeblieft-''
H ijvoeldezich vernederd,ongelukkig.
##Of ik ben verantwoord tegenover jou?''
##0,ik telnietmee.lk ben maarToet.Jouw Toet-''
Lachendetrok zijhetlaken uitzijn handen,slingerde

hetover haar schouder.

Hij stond daar,hijvond haar mooien blond,hijhad
trek in haar,hijzei:
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##batweetjebeter.Doenietzobazig.Kom.''
Zijried onfeilbaarwatin hem omging;alseen geoefend
bokser weerde zij zich.
##lkheb zojuistPedrinio'
p bezoekgehad.''
##Pedrini?''deed hijgetroffen.,,W ie isPedrini?''
Hij wist,haastduizelend,'
hetwerkelijk niet.
##Pedrini,''doceerdezij,yyisdelaatstederPedrini's.Onze
landheer.Onzehuisbaas.DeDorpsgek a1sje'tweten wil.
Hijkwam netalsjijmeteen bepaald doeldoorde struiken.Een hebbelijkheid van jullie mannen,altijd onverwachtdoorstruiken aantekomenwaden.Hijstond om ens
daaralseen hertebok op zijn voetstuk en hijzei...''
A rend schrok.
##W atbedoelJ
-e?''

1k bedoelwatik zeg,ikdraaiernietomheen.Hijwas

,,

de hertebok en ik wasde '
geit.Of de hinde,hinde klinkt

beter,daarzitmeerpoëzie in.Hijzei...''
##W at zei de vlegel?''

De vlegelzeiwatalle hertebokken zeggen.Hij vond
mijmooien hijwasdeSindaco.- Nu jij,Arend Hobbe.''
,,

Arend wasw oedend,verslagen,ongerust.

:#De Sindao ,zeihijdat? De '
burgemeester?''
Zijkeek hem lachend achternaen zei:
##M isschien heeft hij gelijk.Hij dacht er mij mee te

overbluffen,denk ik.''

Arend bedwong zijn drift,toch kon hijnietlaten blijk
te geven van zi
jn geprikkeldheid.
##De burgem eestervan hetafgebrande dorpl''

##Nu ja,''lietToetplagend vallen.

Een dorp dat niet bestaat heeft geen burgemeester.

,,

Straks komt hij om huishuur,om belasting.W ijzullen

hem zien aankomen,lo signore sindacol''
T oet wc zorgvuldig bezig met hetuitspreiden van de
'

nattewaso'
verdestruiken.Zijboog de doornranken uiteen.Nu ging zij zitten op een door de zon verwarmde
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steen.Zijkeek naardezilveren ketting van debeek,die

overde rotsen rinkelde naarbeneden.
J#Sindaco,'' verzon ze en zette een eekhoorntjesgezicht.
#;sindaco ofgeen sindaco,hij is een Pedrini-''
##Een wat?''vroeg A rend,ofze hem belH igd had.
Zijliethaar blotebenen slingeren,om vatte haarknieën
m etdegevouwen handen,oplettend ofhaarm eesterkeek.
##Een Pedrini,''zei ze wijs.,
,Deoude erfadelvan deze

plaats.Zijn stamboom ligtdaargindsop hetkerkhof.Een
snoesvan 'n kerkhofjevan ijzeren kruisjes#kralen kransen,
witte en zwarte,heb je 'tgezien? Ik heb zin het hele
kerkhofonder een stolp te zetten en m ee te nem en wanneerW e W eggaan.##
##W ie spreektvan weggaan?''vielArend uit.

;#lk niet.''Zij ging verzitten,maakte naasthaar plaats
voorhem.,,Kom zitten,hier,hetisfijn warm.lk zou hier
levenslang willen blijven ..jijniet?''
##T-evenslang islangy''dong hijaf,bang zich te'
binden.
##Zie je wel,jij denkt alweer aan Weggaan.Ga toch
Zitten-''

*

Onwillig zat hij naast haar,beteuterd turend 1I1 het

wegvlietend water.De schittering werkte slaapverwekkend
OP ziJ
'n ogen.

##Niemand Praatvan heengaan,'' ging zij voort.,,Ook
J
'ijniet.Totop een dag - ik hoor hetje zeggen:,,Toet,
lieve Toet,wij moeten weg.'' En ik: ,,waarom dan
Arend?''- En jij,zonderverdereverklaring:,ywiJ
'moeten
weg.''- En ik:,ywiJ
'hebben h'
et hier zo goed.''- Op die
m anier,netzo,ishettwaalfmaalgegaan,ik he'
b hetgister
toen ik nietkon slapen uitgerekend.W aarom dedertiende

dan niet?W atmijbetreft,ik ben '
bereid hier te sterven.
D atm een ik.''

pnZeg geen gekke dingeny''vielhijkribbig in.
##0,sterven is helemaal niet naary''vond zij>gezellig
verderbabbelend.W eerleek zijeen eekhoorn dieaan een
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nootje knaagt. "lk ben misschien al honderd maal ge..
storven. Ais meisje ... een en al maagdelijkheid
en als
opoe, al het kleingrut om me heen. Je kunt
nee Iaat
me nu, het is juist zo oergezellig ... wanneer ik gestorven
ben kunnen we altijd verder zien, J e kunt sterven als een
eenzame verge ten vergeet-me-niet, sentimenteel met muziek van Schubert en tekst van Goethe of zo iemand ... ,
of als the last rose of summer ... ook mooi ... of je kunt
sterven in een bos van margrieten en helianthen. .. dat
zijn de kleinkinderen van zoeven. Als ik een margriet
ben. .. een grietengrootmoeder, een grootmoedermargriet ... draag ik een witte muts met gele banden onder
mijn kin geknoopt. Laat-ie fijn zijn, daar moet jij voor
zorgen, beloof me date Als je goed luistert hoor je de
kleintjes zingen, honderd witte weeskindertjes bij voorbaat: "Olma is dood! Oma is dood! nu gaan we haar
begraven met chocola en krentenbrood." Toen mijn
grootje dood was is het zo gegaan."
"Je 'bent mal, Toet!" berispte Arend, een bcetje geschandaliseerd.
"lk ben gelukkig, je weet niet hoe gelukkig ik ben ...
Luister: ineens vallen ze allen stil en kijken toe. Is grootje
weI dood? Is ze niet in het zonnetje ingedommeld? Nee,
her is echt hoor, ze is eindelijk goed gestorven. Nu 1110et
ze bon-a£ in de hemel zijn. En chocolade en krentenbrood,
Uit!"
"Tijd dat het uit is," vend Arend zuur, "Je moet daar
niet mee spotten."
"Doe ik toch l1iet!" riep zij ui t, haar handen in het licht
omhoog. "Ik niet. Ik meen het zonder spotten allemaaI.
Zo'n beek, zo'n weer, zo'n hemel en zo'n zone Mijn wasgoed
is al bijna kurkdroog, En margrieten dat hier stonden,
het miegelt hier van primula's. Nergens kan je gaan zitten
zonder een bas ervan tot pap te drukken. Dan zit je maar
niet, je waadt in het dikke gras de hele beek langs, zoekend
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waar je veilig kan gaan rusten.Eindelijk vlndt je een
onbegroeide steen,m aar die zit niet lekker,die isvochtig

en koud.Dan wandelje verder en ineens ishetzo.Ja.
Dan ben je ook zo'n primula o'
fzo'n margriet.W el,dan
ajeneta1sdeprimula'sen margrieten.Niksnaarhoorl''
Zij voelde hem naast zich smelten van begeerte.Nu
ging hijhandtastelijk worden,datwilde zijnu niet.Oprijzend,stond ze voor hem op haar lange mooie benen,
haar taille gerekt,de vaasvan haar borstzo hoog en breed

gewelfd,dathijternauwernood haarkin zag en hettipje
van haar neus.

,,Maa
r jij,''hernam zij en hetwasa1seen aanval,yyjij
bent te gewichtig om te sterven.Je aanvaardt het niet.
Zoveelverbœlding heb je van jezelf.Stelje voor,Arend

H obbe dood,hoe kom t de wereld het te boven! En hoe
kom t Arend H obbe het te boven? H et is eenvoudig een
ondenkbaarheid. Een Arend H obbe zonder w ereld gaat
nop m aar wat is de wereld zonder A rend H obbe? En
daarom ...''
##Klets geen onzin,
''vielhijnijdig uit.

##Laatmij nu ook eensop mijn beurty''zette zijdoor.

##Anders richt ik mi
jn aanspraak totde sindaco,de Gek.
Hiji*szo gek nietofhijluistert,en metOgen ...Ogen *@*!
Stel Je gerust,grote m an,die dwaas is als een 'schichtig

beest,hijzalnooitdurven.Alshijgedurfd had,washij
nietmœr hier.Die bleefwaar hij was,omdathij r en
moed had teverdwijnen.Geenmoed engeen fantazie,als
de anderen,die nu steenkoolgraven in Amerika,ofkelen

varkens,ofhijsen in een apepakjestaalmarkiezinnen naar
hun daktuin.lk heb daarvan gelezen,prentjeserbij.Als
jeweergeldhebtmoetenwe'teensgaanzien.W i1jeniet?
datislafheid.Jijbent,Arend Hobbe,netzo 1afalsdie
gek,sindaco omdathij toch ook watmoetzijn om zich
aan vast te houden, anders valt hij zonder hoepels uit
elkaar-''
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#:Ishetgenoeg?''vroegArend,een beetje overbluft.
##N eey'' zei ze, en rekte haar borsten op en stond zo

grootboven hem,dathijzich eindelijk klein geworden
voelde.,,Nee,ArendHobbevan wat-ben-je-me,sindacovan
hetheelalen ommelanden,laatmijuitspreken.Straksben
ik weer je gehoorzame slavin.Leer,heela'
lbijde gratie
van jezelf,eerstzachten kalm te overlijden,in je eigen
voorstelling,helemaalvoorjezelfbijwijsvan repetitie.lk
ben nietvoor niets variété-girl geweest en w eethoe het

moet.lk zou jekunnen helpen,wantzonderrepetitieweet
jenieteensofjejero1welkent,datzou - jeunepremier
op jaren - geen figuurzijn.Sterf a1seen vakman ofje
krijgtgeen twee handen op elkaar.Hetdoek ploftneer,
jeligtdaarin een wolkvan stof,uitisdepret.Deschermophalergaatnaar huis,nietste verdienen.En jij,jijliç
gt
daar metje lange,slechtgestorven lijk op hettonœl en
weet nieteenshoe overend te kom en.M oet datheteind

zijn,Arend Hobbe?''
Schaterend van overmoed, briljant als hij uit dat
variété-koortjehaarhad opgepikt,reeszijboven hem uit,
hem de hand reikend om hem op te helpen.M aar Arend

Hobbe staarde onwillig vöör zich uit zijn bokkepruik,
belachelijk en vernederd.Hijzag haar hetwasgoed verzam elen in de m and,zich gereed m akend om zonderhem

heen tegaan.Zulkebuien had zijnu en dan,hem achter
latend alsde slaafvan zijn slavin.
##Kom m ee,Arend!allesisvergeten en vergeven.##

W rokkig bleef hij zitten in de zon.Eerst uren later
kwam hijwarm en moe weer thuisom zich te laten verwennen door een tam me,vertederde T oet.

Ook het weer raakte in de war die dag.H oog ,
in de

kruin des hemels verdichtte zich een klein wit wolkje.
H etdam pte niet,als gister,in lichtstraling weg,er kwam
een tweede,een derde,een vierde.Langzaam voegden die

witte pluizen zich samen tot een kwaadaardig grijze
cum ulus,een kam eelvan boosaardigheid m et grauwe en
zwarte en bruine bulten.A lw at er vochtw as in de hem el

schootdaarop af.Nog hing datdreigend heiblok in zijn

touwen, zw aarder en zw aarder,tot de baas het sein zou
geven voorde slag.
Arend, loezend in de rieten ligstoel in zi
jn tuintje,

voelde zijn hoofd bedreigd.Juist het zijne.Geen ander.
Geen anderhoofddan hetzijnegingonderdatzw are blok
verpletterd worden.M aarhijbleefzitten,hijwachtte het
wanhopend zwijgend af.
Had zij,Toet,een beetjemaargelijk?Hijkon dewaarheid waar hij zich vertoonde aanvaarden,daar was hij
zekervan.Somsplaagdezijhem uitovermoed,haarjeugd
golfde op in daverendegolven.Zijkon nietophouden al
smeekte hij om genade.Daarna warvn zij voor weken
aaneen gelukkig alsna een bad in de branding.Hijkon
weerwerken,hijkon weerdenken,hijvergafhaargrootmoedigen zijwasdienstbaar a1seen maagd.Totlangzaam
uitzijn bezinning de oude zware buizich weer in grijze
m otregen verdichtte.

Anderekeren verdroeg hijhaarjongeopstand niet,die

hem vermoeide,hem verdrietig m aakte,a1seen feest,waar-

aan hijgeen deelhad.Geen derfeestgangersgafachtop
hem,zijn ongegundeglasbleefongevuld.Dan voelde hij
de zwarerok derjaren wegen op zijn rug,dan zag hijin
een nabijverschietdeonvermijdelijkeafloop.Hi*
jwaseen
Elckerlyc, die de Dood ontm oet,niet klaar voor de afrekening,wier vervaldag wasgekom en.Zi
jn l'
evensleerof

wathijdaarvoor hield,ontkende die afrekening,ziiliet
geenspoorvantwijfel.Tochkwamenhiermachtensamen,
wiergeweld hijnietverstond:hetLeven,vanzelfsprekend
alseen lied,doch '
dattwee einden had,de opkomsten de
doe .Tussen dezebeide palen hing debloeiendeguirlande

feestelijk genoeg,rijk zelfsvan zin,een zin diehijgeklaard
72

had en aan zijn vrienden,weifelziek a1szijmochten zijn,
geschonken als een helder medicijn. Erkende hij zich
thansde medicijnmeester,die zichzelven genas?
De wolk sloeg het zonlicht weg, spoot zijn zwarte
schaduw over de bergen.Over de lange plooien,die zich
voortzetten van de golvende toppen totbeneden aan het
m eer,,
renden drom m en van schim m en,kudden dikhuiden

dieuitderavijnen vluchtten,zich spreidend in het'
lichte
smaragdheldere veld. Som s leek het landschap op zijn
?untte staan.ofin deruimte opgehangen,dan gleden
llchten en donkerten langs de bergflanken op en af.De

vastheidderaarde,wathetzijn moch'
tbergofwater,droeg
nietmeer.Hijzag schilderijen van één meester in rijen
voorbijgaan aan een eindeloze wand,alle van eender
m aaksel,a'
lle van eender onderwerp.De zichtbarewereld,
beeld na beeld,verbond zich toteen film ,de onheilspellende achtergrond van een noM lotd ram a, waarvan de
loutering geen vredebeloven kon.

VoorToetkonditzelfdedramaeenblijspelzijn.Hijkœk
om zich heen,verlangend naar haar nabijheid.Uit de
struiken reeseen gelpidloze l jnsomhoog,de herKnloze
bullekop van de Dorpsgek onder de zwarte dreiging van

zij'
n kuif.
##Piove,signore!Piovel'lZijn langearmen schramaaiden
naar de overkant.

Arend beheentezich.Nietop de stang rijden diekerel,
dan werd hijlastig.
W aar regenthet,signor Pedrini?''
##Daar... daarboven ... daarboven.''

Delangekerelsprong datzijn kop stiettegen dezwarte

hem elkruin.

#;Pas op,'' waarschuwde Arend, y,J'e zult je hoofd te
Pletter stoten aan die wolk-''

##Au!''janktedeDorpsgek,alsofhijzijn schedelwerke73

lijk had bezeerd.Arend vond hetgenoeg,hijhad geen zin
zo m etdatzotshoofd door te gaan.
##Neem uw gemak, signor Pedrini, wi
j moeten
samen praten.##

eens

##Sissignorel''Achterde tafelsaamgekrompeld,leekhij
in hetschele lichteen aap.

##Je moetéén ding goM begrijpen.''
##Sissignore-''
er in Fontana M arina in mi
,,Ik ben hi
jn eigen hul*s.##

DeGekwerd ernstig.In zijn laagvoorhoofd frommelden
deplooien.Ineens,metalzijn tanden,lachtehijlakoniek.
##Datiseen lange strijdy''zeidegek.,,W ijzullen hetde
signori nietmoeilijk muken-''
Nu vaststaan.Uitpraten.W atverbeelddezich de idioot.

Aan een lange strijd heb ik geen behoefte,signor

,,

Pedrini,''w eesArend af.,,W atik ervan denk heb ik alreeds
ezegd.Basta-''
s de signore wil.Basta,''bevestigde de G ek.,,1k
,,Zoa1

heb ervelezien komen en zien gaan.W iehetlangstblijft

heeft alle rechten.''
W aarom verhelderde opeens dat malle bakkes? Arend
keek om .T oetstond achterhem in de deuralseen M aria
in haar nis.
##La bella signora mag hierbli
jven wonen,''zeiPedrini
meteen hoffelijkebuiging,die hem niet eens slecht bekwam .,,M o'
lto carinatla signoral''
.
'
k za1 een glas wlln inschenken, Arend, stelde Toet
,,1

rustig voor.Dathoorthierzo.En dan zaljenaarhetdorp
m oeten,knaap.N ietsm eerteeten,geen kaas,geen morta-

della.Ciao,signorPedrinil''groettezij.
##Giorno,signora!Giornol''

##W atdenktu,krijgen we reen?''
##'tRegenta1,''juichte de Gek,ofheteen pretje was.

#:Hetregental,ginds.Aan deze kantpasm orgen.''

##Hoteldebotell''oordeelde Arend, terwijl Toet naar
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binnen ging om de wijn.Zijschonk in en zijdronken.
##A'
lla salutel''
##Salutel''
##Salutel''
nd ik hem een lieve J
'ongeny'' plaagde Toet
,yToch vi
haar m eester.,,Zou best van hem kunnen houden.''

##Lààtdatalsjeblieftl''
;#Als een moeder,'' lachte zij.,,Ik heb vaak lastvan

m oederinstincten.Kom t door hetongezonde leven dat ik
1t,i(l.''

#;Nu moethetuitzijn,Toetl''zeiArend Hobbekwaad.
Hetwaseen oud onderwerp tussen hen.Overhetkindje,
datm aar niet m ochtkom en..
##Zoals je wilty'
'voegde zich

Toet,maar zij hield vol.
Op de duur,alswijalleen waren ...i'
k bedoelik met
hèm ...'weet ik het nog zo niet.M oet je niet kribbig
,,

w orden, ik voel m e hier in de zon a1s een tom aat.Zo'n
tomaatisrijp,diemoetopgegeten worden.''

##Doenietzo gekl''drifttehijop.
Toch heb ik gelijk.Overalwaarje mijheenbrengtis
dewereld rijp.Overrijp.Een mandje aangestoken peren,
a1sje dat'
lieverhoren wil.Kijk naar dezejonge man...
een schoonheid.Alsik hetvoor't-zeggen heb,vind ik hem
een schat.''

DeDorpsgek,alsofhijhad verjtaan,lachte.Hijhad de
tanden van een gezond jongpaard.
##Een gekl''raasde Arend Hobbe,boos,omdathi
jzich
nietbeheersen kon.,,Ik wasJuistbezig hem op zi
jn nummertezetten.Jijbederftallesmetjepraatjesen jewijn-''
-

##Trefik niet,''bleefToethem plagen.,,Isalbedorven.

Demens,om hetzo algemeen alsjijtezeggen,blijftalleen

goed in een koelklim aat.Frigidaire...ik m één het''
##Praatgeen onzin.''

##Hetis,''weeszijvrolijk af,y,andersjeeigen onzin.Uit

m ezelf ben ik zo listig niet. Let op de volken die de
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m iddenm oot bewonen, niet te w arm , niet te koud.En

afwisselend.Herinnerjehoe je daaroverdoorkon slaan,
alsofje zelfvan de r legenheid had geprofiteerd...Stil
nu maar,ikweetwatjezeggen wil.W atdoen wijeigenlijk
in dit'
hœrlijk Fontana Marina?''
DeDorpsgek rekendenu ook zijn beurtgekomen.
##Fontana Marinal'' riep hij in verrukking uit. ,,La
signora bella è molto carina-''
##Laat hem maar,''nam Toethem in bescherm ing.,,lk

hoorookgraagwatvriendelijks.Ofwel,zeidewijsgeer,hij
weet nietwat hij zegt,en hoe kan een verstandig man
hem aansprakelijk stellen?Ofwelhijweetwathij.zegten
klinkthet nietaardig voor een weinig verwende vrouw?

Jemoetnietvergeten,Arend,ikben nogmaarzo'njonkie.
Udel,dom,blond en verliefd.Dom genoegom verliefdop
jou tezijn,zou ik jeandersdehelewereld overvolgen?
Overalwaarjegoedvindtheen tegaan,zoalshethuwelijksformulierhetzegt.Ik heb dat,wanneermijn vriendinnen
trouwden methun mannen,altijd zo aardig gevonden en
zelfgehoorzaam in practijk gebracht.Je hoeftnieteens
te trouwen,Arend,hetligtje'niet.Ik ben allang in inijn
eentjeme'
tje getrouwd.Zolang alsik je ken,en volg,en
liefheb ...ofomgekeerd . Goeie help,wat valt er een
hitte uitdie wolk!En 'n spraakwater!Signor Pedrinizit

me aan te kijken a1seen wonder,hijvergeettedrinken.
Nog een glas nostrano, signor Pedrini? Geen dorst? lk
wi1ook weleensangehimm eltworden,Arend.lk ben nog

zo jong.Jijuitjeredelijke hemelhimmeltnooit.''
##Lààtdatl''wees Arend,boosgeworden,af.

##W aarom?''sloeg zijdöor,te- ijlzijhem bescheid toedronk.y,Eindelijk een gek om dwaze dingen te zeggem
Eindelijkeen diegeen verstand heeften geen redein zijn
schedel,zo platalseen poederdoos.Scheer hem zijn kuif
afen er blijfteen kx lraap over.M aar wij,wijkunnen
nietzonder poeder,v
zonderrouge,odeur,nagellak.De gek
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en de o zo zw akke,hunkerende vrouw lBen ik niet zelf,

jouw eigen Toet,een doorgewinterd gekje? Stel hetje
voor,zo'n knaap,zo'n kerelvan 'n knaap,zo'n m onqment

om z'n halste vallen!En zonder,
te vragen ofhijewoor
is gestem d.''

##Nu moetje toch heus naar beneden,Arend Hobbe,
Plaagde zij.W orst,en tomaten,en kaas,en wijn,er is
een druppelm eer.De zon staatop twaalf.''
##N onsensy'' verw eerde zich Arend, y,het gaat regenen.
Straks kom tdie waterzak o'
m laag-''
boven,
naaar daar w asgeen w aterHoopvolkeek hijnaar
zak.D ezon had hem leeg gezogen.Pedrini,de Dorpsgek,
aanvoelend dat de stranieri het over de regen hadden,

sprong als een voetbalstzpporter overeind,juichend en
wippend en delange m agere handen klappend.

##Piove!piovel''riep hijuit.,,Non piove!nientepiw el''
T oet lachte.

,,W i
e ishier nu eigenlijk gek?Jullie wijsgeren hinken
altijd achterdefeiten en maken elhersenschimmen van.
Zo,die zit,Arend,en nu heb ik honger.Ga bijdeslager
om een niertjevragen en neem meteen veeluien mee.
W atstaje daarbetoeterd,jongen,vertrouw je wekelijk
-

JeToetnietm eer?''

##lk weetnietwatik van jemoetdenken,''zeihijzn arwichtig.
et,A rend,denk dan ook eenseen keerniet.
yyDenk dan ni
In e1kgevalgaatvandaag de voorstelling nietdoor.Vandaag niet, m orgen niet, nooit niet,we zullen we1 eens

kijken...Signor Pedrinil''
Sissignoral''zeide gek.
##'t Gaat regenen.''
##NO!''
#:T ochl''
##N ientel''
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##In e1kgeval,wijgaan inhuis...Buonaseral''
Daarmeegingzijnaar'
binnen en lietdemannen buiten
s'taan.

X

Je zou hetenkelkunnen fluiten,dachtArend Hobbe

en de gedachte was alweerver weg.
H etlandschap echter,aan zichzelfovergelaten,wachtte
op iemand die het betekenis geven zou.H et was alleen
een samenhang van bergen, water en de gouden kolken

van het licht,en hetontstond alzo bijelke nieuwe dag
en ging bijelke avond wederonder.
Alleen de fluit wist m isschien hiervan,die zw ied in

inhoudloze blijdschap om. Ze was een vogel op een

amandeltak,een vis,verglippend in de opalen vlakte van
hetm eer, een lichtkapel,een zw ervende nevelin de rieten.
De deining duwde aan de harde zwarte spitsen van een

klip,sjilpend a1seen kind,dat druiven snoeptmet een
rond mondje.Naardezuid verdrongenzichderuggen der
laatste bergkudden aan de drenkplaats.

Het was een klare Juniochtend.De '
bomen, ditjaar

vroeg in 't blad,begonnen rc ds verm oeienis te tonen.
Onderhun alweerslap neerhangend loofloerden de zadenzwarevruchten op hun kansen.Alsofdeschepping nogeens
geschapen worden moest, stond alles wachtend stil.H et

wachten wasop hetgordijn datop zou gaan,hetschouwspel kon dan een aanvang nem en. Er was echter geen

gordijnwaaralledingen onbegrensduitelkandergroeiden,
teelijkertijd zijnde,zoals een groot gezin tegelijkertijd
zijnde is,een gezin van dingen die geen namen hebben
en het verhaal is zoek.
De zom er za1 niet lang m eer duren,eer iem and ervan

weetis''therfst.Reedsstaatdehemelstrakkeruitjespannen,zijn blauw wordtbleek,somslijken debossen op de
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flank der bergen van een zwartige inkt doortrokken.W at
baat of deert het of het herfst zal zi
jn of straks wœr
winter,wanneer allesgeschapen is...wie spreekt? .,om
niet? ln de beginne w as alleen de fluit, die w ellicht de

bajerd vulde met arpeggi en werd de schepping

wie

waagt het zulk een w oord te m unten?
N iem and w asdaargetuige van,m en kan hetzich alleen

m aar denken.M aar alsergedachtmoetworden isArend

Hobbe vandaag nietthuis,hij mijmert ontevreden voor
zich heen om T oet,om die Gek,Om zi
jn gelijk,om zijn
ongelijk,zijn jeukende ongelijk vooral.En zoalswiejeuk
voelt zich m oet krabben,dan jeukthetnog meeren van
hetkrabben kan hijnietgenoe meerkrijgen,zo zatdaar
Arend Hobbe alseen veelbezochte Job.
H etlandschap ...wie zegtlandschap?...de natuur...

wiezegtnatuur,besdfend wathij'
ze t?. de fluit.ja het
isde fluitdie rondgaatoveral,hoog,laag,voor,achter en
a1s een fraisboor draait het medaillon der schepping uit
de materie,als hetm etalle geweld m aterie w ezen m oet.
D e fluitstoortzich aan niets.Ze heeftin devoorbi
jejaren
hetdorp vergeten,Fontana M arina,eenm aal zo genoem d,
en de Dorpsgek,de laatste der Pedrini's,en de Pedrini's,
die binnen de m uren van het camposanto liggen, laag

op laag,een langzaam ontbindend veen van stoffelijke
Pedrini's,enookmetArend Hobbeheeftzijniettemaken,
noch m etT oet,sG oon m ethaarm issG ien hetm eest:- de
fluit was opperm achtig, alom tegenwoordig, een uitgezwaaide lasso waar de wereld in gevangen stond,wereld
van vöör de menshethoofd opheften zegt:,,lk ben,''of

laathethoofd terzijdevallen en zegt:,,Ik ben nietmeer.''
Die zelfde ochtend washetdateen jongeventde berg
beklom .M en had hem in hetdorp benee de weg r wezen,

vriendelijkenlankmoedig alsdiemensen waren:hethekje
door,daarwasdan weleen pad.Op zijn geweldig uitge79

bouwderuggekastdroeghijde Rucksack,stijfvolgepropt
m et'dingen, die vierkant staken door het afgem arteld

linnen,en over allesheen lag in zijn leren snoeren het
houtèn staketsel,datonvermijdelijk een schildersezelzijn
m oest.

##Ciacol''hadden de dorpelingen hem nageroepen,nog-

eenshetwegjeaanduidendmethunknokeligevingers,dan
bleven ze iet of w'
at wantrouwig kijken, ze waren van
oudsher op schildersnietgesteld.
D e klim m ende kerel had een harde rode pruik, die

dikop zijn hoofd 1ag alseen bösbananen.Zijn gelaatwas
met de beitel kloek gesneden,hij had het korte stoere
lichaam van een taaie.Afen toestond hijstilom rond te
kijken.àijn ruggezak steunend op de rots,tuurdehijuit
zijn blauweogen overhetmeer.
Hijzag het landschap zoalshetnooit tevoren wasgewest,hetmoestnoodzakelijk geschilderd worden.Hijzou
zijn magerezeltjeplanten op deuitsprong van dierotsen
ginds,en nam zijn penseel,en trok meteen enkele magistraleveeg hetbeloop der bergen.Hijzag dan dathet
goed wasen hetwasalzo.Een tijdlangging hijzohaastig
verder,deverwen smerend op zijn bontpaleten liethet
Penseel,zwangervan ultramarijn,zweven en toeven in de
nabijheid van het sidderende doek,dat als een vrouw
wasdie bevrucht m oestworden.Ineens schoot het hartstochtelijk uiten vulde hetleeg,datboven de bergen was,
m eteen 'hemel,m aar dit wasde hem elniet,ditwasverf,

ultramarijn van Talens.
W erkezeldie hijwas,zag hijvoorvele maanden werk.
Hijzag de tentoonstelling,die hijmaken zou,hijhoorde
hetritselenderbiljettenvanzijnprijzen,hij1asdekranten
volopr wonden lof.H ier zou een nieuwe periode begin-

nen in zijn yyoeuvre'',verrukkelijk van licht en glans:
Fontana M arina! Navolgers zouden zich verdringen op

deze plek,daar waar hij had geschilderd.Geen hunner
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zou ermeerin slagen andersdan doorzijn ogen,die des
rneesters,te zien.
Hetlandschap stoorde zich nietaan deze hoogdravendheid. H et was wat '
het was. Lang vöör de eerste der

Pedrini'shad hetzijn schone ledematen in de houding

gelegd.de bergen aan hetm eer,de hem elover de bergen
en zo,wanneer de laatste der Pedrini's,die een gek was,

zijn lichten doofde,zou hetblijven,tot aan dereeuwigheden eeuwigheid.
D e schilder laadde zich m et nieuw e m annenm oed.D e

klautervielnietmee.Onder zijn rugbepakkin'
g leek hij
een zwoegend beest,dat de spijlen van een tredmolen
achter zich wegtrapt'en dat moet blijven doen tot aan
heteind van zijn kracht.Zijn gelaatraaktebijna hetwitgebrand gesteente.Stoppend om uit te hijgen,keek hij
nogeensom.Tegendestrakkezijden hemeldroophetlicht
van degezwollen dag.Hoezou hijin deR leegtehouvast
vinden? Alle overmoed,die hexn zoeven opwond,kromp.

W erken zou dat worden!Ogenmens die hij in zijn
schildersaanleg was,zochthijhetbeslotene,hetdichtbije.
Zijnblikken graasden gaarnehettastbareaf,begroeid met
bloeiselsvan lichten kleur,een voedzaam zinnelijk gewas
van ogenweelde.Hoe zou hijdeze oneindigheid kunnen
sluiten binnen hetvierkantvan zijn lijst?
Mismoedigklom hijdoor,zwaarvan dezorgen,diehij
hier ontvluchten kwam .Boven#had men gezegd,zou hi
j
huizen vinden,schuren voor atelier geschikt,tuinen,ter-

rassen overgelaten aan zichzelf.Hijhoopte op een stad
voor hem alleen.Fontana M arina ...puinhopenstad!

Hijvorderdetoteen bruin stuk metselwerk,omtuinend
eensmalterrasvanmandjevoormandjeomhoog gedragen
aarde.Daar'moesthetzijn.Hetwaterloopje lekte uitin
een terra cotta bassin,dateen geplaktzwaluwnestgeleek.

Hetstroomde over van een grijs,metzilveren sterretjes
besprenkeld kruid.Overdestenen kropen overalbevroren
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arabesken van bruinrode en schimmelgri
jze mossen.
D e schilderzette zich neerom te bekomen.Uitzi
jn zak
groefhijhetmeegebrachte brood,dat hijafwezig begon

tekauwen.Hijwasgeen schildermeer,nieteenseen m ens.
Zijn lichaam,sijpelend van zweet,hamerdeen klopte.Het
gulzig vermalen brood kleefde aan zijn verhemelte en
kwam niet verder.

Een ruk ofw at om hoog stond T oet alseen fraai tuin-

beeldopgericht.Zijhadvanverdeklauterendemangezien
en wachtte.Hijzou strakseensklapsuitde struiken opduiken en haardaarzien staan.Zijzouden elkaarherkennen uiteen lang verleden,a1sinsecten doen.

Toetleefde van herkenning naar herkenning alswijnslingersvan boom totboom.ZijbemindeArend Hobbe,
haren meester.M isschien had zij met de Dorpsgek een
geheim , drachtig van eenm aal onvermijdeli
jke dingen.
Toen zijdeman daarstijgen zag van tree naartree van
tuin tottuin,wistzijopnieuw '
zich zwaarvan onbevredigbaarverlangen.Gelijk Maria eenmaalvoordeengelmet
de'
boodschap:,ygezegend zijtgijonderdeVrouW CW!''
De schilder toefde.Hij had zijn onderwerp gevonden.
Driftig ruktehijderanseluitzijn riemen,hijwrong,zijn
tanden klemmend,de stijvegespen los.Hijzette zich te
tovereninzijnschetsboek.Ingrijzepotloodlijnenontstond
een stenen wal,een pruik verbloeidehop,een voo- ereld-

lijke olijf,die metdode klauwen de grond stond los te
rukken.Alditdichtbij en tastbaar,één voor één opgeroepen eh neergedrùkt in het herbarium van het tekenblok.

M aaronbevredig
'd smeethijhetlinnen kaftweerdicht.
Niks.W eken zou hetduren vöör hijin hetnieuwe land
zijndraaihad.W isthijook wel,altraptehijertelkenmale
weer in.

Teleurgesteld reeshijomhoog,hersjordezijnvrachtop
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zijn bochel.De riemen kraakten.M eteen rode zakdoek
hetzweetr zichtbettend,hervattehijdezwaregang naar
nog w eer hoger.

Arend Hobbe,gestoord in zijn middaguitstap,wachtte
hem gastheerlijk boven op. Zij bekeken, besnuffelden
elkander,noemden namen.Zijdrukten elkaar de hand
meteen vijandige vriendschap van worstelaarsdie straks
elkanderkraken zullen.

De schilder wistnog nietsvan de verschijning,die als
vooreen sierlijk spelnaarbuiten kwam om hen dienstmaagdelijk te bedienen.Zij haalde brood en kaas voor
hen,zijgingnaardebeekvooreen frissedronk.
Zwijgend zaten bijeen de mannen.
T oen alles gereed stond,zette zi
j stilen geheimzinnig
zich aan het sm alle tafeleind,zoals een m ug gaat zitten
en zich voorbereidt.

In de mannen werd een kameraadschap geboren.Zij

hadden elkander nodig om a1s hem elen aarde elkanders
werelden aan te vullen.
M isschien zou T oetm odelw illen zitten ...m isschien ...
Ook de Dorpsgek verscheen,toen hetavond werd,nog
even .

Hetmeisje trok zich vroeg voor de rust terug,nage-

staard door de drie mannen.

XI
Zo stond Jaap Sparkelsezeltjeijlbeni
g in hetlichten
droeg hetschilderi
j.
H'
obbe zat peinzend achter zijn houten pi
jp.Hij had
hem versgevuld,aangestoken,bekeken,metzi
jn duim wat
nader aangepropt en nogeens aangestoken.Toen washet
goed.

Alspijlenschoten Jaap'skwasten op hetnaakte doek.
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Zij dM en een zichtbaarheid onataan, die er tevorelt
nietw as.
J#Zou m en zoiets een w ereld kunnen noem en?''vroeg

Arend Hobbe zich,toeziend,af.M aar hij gaf op deze
vraag geen antwoord,ook Jaap geen aanleiding erop in
te gaan.

Toetkwam hethuisuitmethetekoffie.Zijglimlachte
en ging.
W ooM enloos slurpten de beide m annen. D e schilder
dook alm eteen w eer in zijn werk.
Hij ploetert als een stofzuigerl''meende Arend, bedaard zi
jn kommetjeuitdrinkend.Hijging op zijn gemak
verzitten,gereed voor alwatkomen ging.
Op het doek was een dikke wolkbal aan het groeien.

In kringen zwaaideJaap'skwastdaaralmaarverfomheen.
##W aarzieje diewolk?''vroeg Arend,kijkend naarde

gespannen blauw e hem el.
Jaap,een penseelin de mond,lijpelde,alwerkend.
##H et is zoy'' sprak hij, ,
ydat ik daar wolken zie.Ze

moeten erzijn,andersblijftalles1osin deleegtehangen.
Ik schilder dus...ho,datis te veel.''

M etzijn tempermesjeschraaptehijde verfvan dvwol-

ken weg.

,,Je s
childertdusy''zeiArend eigenwijs,yywolken die er
nietzijn-''
##Dieerwe1ziJ
'n,''streed Jaap.,,Dieermoeten zijn@Een
schilderijisgeen kiekjevan een '
natuurgegeven...Nfacht
even,''hij legde de dikke kwastuit de mond,metijver

napeuterend aan de wolk,die erwasoiniet was.
##W ie trouwens,''kwam Arend hem tegemoet,yywie weet

oferwolken zijn ofniet'
zijn,en ofdenatuurnatuurlijk is.
W atwijmetogen zien behoefterd'aarom nog niette ziJ'n.''
##N ee...''zeide schilder in een diepzinnig decrescendo,

met zijn duim nawrijvend in de vette verf.,,Kerel,zo'n
hemell''juichte hijverrukt.
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##Verbeeld je je maarl''dong Arend wijsgerig af.,,De

hem el isnietiets voor ogen.De luG tis blauw en groen

hetdal...alsdatzo waszou jegeen landschap kunnen
tekenen m et potloe -''

##Ziedaar nu juistde zaakl''stemde de Khilder,bezig,

toe.,,De luchtisnietblauw.H etdalisnietgroen.En de

viooltjes...''
##W at dan?'' zette Arend plagend door. ,,viooltjes
bloeien overalen lelietjesderdalen,verzekerthetliedje''
Zekunnen m e nogeensw atvertelleny''w eesde schilder

een beetjegrommig af.,,Ikschilderzo a1sik hetvoel-''
##Dan heb je ook geen voorbeeld nodig.''
:#Hèb ik ook niety''zeiJaap,zij.
n wolk nogeens'
beklodderend m etwit.

Hijrukte'
hetdoek van de ezelaf,hield hetop afstand
in zijn uitgestrekte handen.
,,Ni
ks!''besloothijontmoedigd.,yAllemaalveeltemooi.
Te groot,te verheven,te onaantastbaar.Ze hebben hier
een schildersnodig-''

Hiizette hetdoek omgekeerd op de ezel,keerde zi'
ch
zittend om .

##Toet za1 vanmiddag voor me poseren,''bedacht hij

zonderovergang.

Arend knikte.Toch waserverwondering in zijn vraag:

##T oet?''
sde heergem aalhetgoed vindt?''vroeg de schilder
,,Al
onplezierig.

Arend H obbc haaldede schoudersoP.

,,5Vatheb ikgoed ofnietgoed tevindeny''zeihijwijs
toch meergeprikkeld dan hijzichzelf'
belijden wilde.,,A1s
Jtllliehetdaaroversameneenszijn-''
HijrcikteJaap,diezijn pijp te voorschijn haalde,zijn
-

elastieken tabakszak.

##Mercil''Jaap bediendezich.,,1kwou haarnemen zoals
ze is.Onbevangen,alsonontwaakt.Een Eva.''
85

-

##Ja J-a,''stemde Arend afwezig toe.
##Begrijp je,''zei'Jaap,aandachtig bijzijn pijp.,,BegriJ-p

Jewatik bedoel?''
A rend H obbe ging ervoor verzitten.

##lk begrijp,''vond hij.,,Nu ja:Eva.Dan kan je even

goed van een m odel afzien.W at heeftT oet met moeder
Eva te m aken?''

De schilderredde zich in zijn pijp,lurkteen zei,het

stopsel nogeens keurend:
##Alle vrouwen m in ofm eer.Zo zie ik ze.''

:#M ijwel,''hield Arend vol.,,Mijwel.Hetkind moet

een naam hebben,de vrouw,die E.va voorstellen zal,een

gezicht.Er zijn Eva'sgeschilderd die gewone huis-tuinofkeuken burgergrieten waren.Alsjejevak verstaat,zuig
Jezulkeuitjeduim.''
Jaap pafte,nogeens de pijp keurend,die hem niet
'

sm aakte.

##M isschieny''gafhijvoorwaardelijk toe.,,M aarten eerste
heb je een aanleiding '
nM ig.En ten tweede moetje de
natuur nietverlaten,dan komtje werk in de lucht te
hangen.''

##Duszonderogen,neus,kinnetje,en derestgeen Eva,''

zette A rend hem ,sarcastisch, vast.,,clém entine-''
W at is er m et Clém entine?''
##Elle avaitun toutpetit menton-''

##0,G doeljedie?''En samen zollgen zea1saangeschoten
m annen :

;#Elle avaitde toutN titstétons,
##Clémentine!Clémentinel''

##W aarhebben julliehetzo gezelligover?''vrx g Toet
verwonderd,dieom de koffiekommen kwam .Arend dronk
nooit minder dan twee.
##Later eens, Toet,''zeiJaap,,,latereens.Needankvoor
koffie,hijwaslekker,maar sterk-''
Hijbeetzijnhardekakenop elkaar.
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##W ij gaan vanmiddag niet m seren,zoals wij hadden
afgesproken.Hijheefthetzo hartgrondig verpest.''
##W ie,ik?''vroeg Arend te goeder trouw.

##0,datdoethij altijd,''verklaarde hetmeisje zonder
boosheid.y
#Nietwaar,Arend?Hijisnetalsgod devader,
die w eet alles,dan is er ook geen aardigheid m eer aan.

Een anderekeermaar,JM P,alsjegoM geluimd bent.''
Hetblaadjemetdekommen voorhaarboezem,gingzij.
Deschilderkeek haarbewonderend na.Hijsmeetpalet
en kwasten voor de grond.
##Ik weet verdom d niet w at ik ervan m aken m oetl''

raasdehij@
##W atje ogen zien.Zô alsze is,''plaagde Arend,met
zijn koffie bezig.
##Jijhebtgemakkelijkpraten,''snauwdeJaap.,,Zehoudt
van J
-ou,ze isvan jou-''
Arend zettezijnlegekom op detafel.
,,W anne
erdaardeschoen wringt,doejebetertewachten.Ziedaar de raad van een neutrale derde.''

;#W ie bedonder je daar?''vielde schilder driftig uit.

,,M iJ
'SODXS?##

##ln geen gevalmijzelfy'
'merkte Arend rustig op.,,Niet

mijn gewoonte.Erzijn meerschildersdoorhun modellen

te gronde gegaan dan m odellen door hun schilders...

Een vrouw,vijfkinderen,zeijenietdatje had?''
##Je behoeftmenietbelachelijk temaken.''
##Nee,daarzorg je zelfwelvoor.Ga zitœn,man,rook
je slechte tabak.Bocht dat ze daar benee verkopen.Je
hadbetergedaanwatmeetenemen.Houjegemak,ijsbeer
niet zo,ik kan er niet tegen.D aar isze,Eva.''

Toetkwam zwijgend weernaarbuiten om de kommen.
Bijde deur zeize:
##Nietzo luidruchtig,jongens!Ik versta alles-''
De deurbleefachter haar kieren in de kapotte hengsels.

Jaap wasblijven staan om haar na te kijken.
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##Je hoefthaarogen maarte zieny''fluisterdehijheet.
Jijbenthaar god.A1sooiteen vrouw helemaalin een
m an is Opgegaan . . . kerelje moetstekeblind zijn om het
niette zien.W atwi1je meer?''
Arend,zich beradend,kauwdeop zijn pijp.
##M eer wi1 ik zeker niety'' zei '
hij eindelijk, bedaard.
,,M i
sschien minder.H etiszo vermoeiend een god te zijn.
Tenminste alsde ijdèlheid nieteen beetjemeewerkt.En
ijdelheid,zie'
Je,daarhou'
d ik l
nietvan.- Zeijewat?''
##lk?''vielJaap uit,y,nee.W atz'
ou ikdaarop zeggen?Je
spiegeliszeker kapot,je hebtin lang nietjezeligezien.
M aar.. metjevaderlijketoestemming...Toetis...''
,,

##Alwe1,''gaf Arend H obbe zelftevreden toe.yyLaatons

hetnu eensniet '
hebben over Toet,wilje,die staat te
luisteren achterdedeur...Ziejedieboom?''
#JNatuurlijk zieik dieboomz''erkendeJaapverwonderd.
Hijgesptede riemen van zijn schilderdoosvast.
;#W atis zo'n boom ?''vroeg Arend,schoolm eesterachtig

a1shijzijn kon.

De schilder haalde verveeld de schoudersOP.

##Nu:een boom.Van 'tnajaar komen daargele veren

aan:raixxl()s:t.''

#,Zobedoelikhetnieq''zetteArenddoor.,,Erzijn zovcel
bomen alsermensen zijn.Dekwekerverwachtervruchten
van,hij àerekent de oogst.De houtkom r zal schatten:
zo en zoveelkubiek.Een plantendokter zetzijn brilop,
keurend:die boom is ziek.Het is een der.o'
naangenaam-

hedenvanhetdoktersvak...ik'
heberinmijnstud'
iejaren
in geliefhebberd...datje in iedereen de zieke ziet,de
mogelijke patiënt,de mogelijke candidaat voor Magére
H ein.Ik heb een begrafenisondernem er gekend,die alle

mensen schattenaarhunjaren,ofzehaastrijp waren voor
zijn oogst.lkzelf zie in een.levende eend alleen maar
eendebout.- Om bijdie boom terug te keren...''
##NVatwilje ermee?''
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#'Bewijzen dat wat jij met drie sepiavegen aangeeft:

Boom , voor anderen oogst is, hout, beschutting tegen

regen,schaduw om in t'
evrijen ...''
##Verder?''

##Verder,wanneerjeToeta1sEva schildert...jeziet,de

afstand is niet ver-''

##Dank J
-el''weesJaap woedend af.,,Al1ang nietmeer.
Jijhebteen manierom demooistedingen teverpesten.''
A rend lachte.

##Je zulthetmorgen toch probereny''hoonde hij.,,Of

overm orgen, w anneer Clém entine niet m eer in de w eg
staat.Of ik.'Of de Dorpsgek.''

##Je bent absurd.''
Arend Hobbe lietzich nietvan zijn weg afbrengen.
##J'
e zulty''vervolgde hij koppig, ,,Toet schilderen als

Eva,een T oetschilderen die niet Eva is,of een Eva die

nietToetis.Ik waarschuw je,laatje doorhaarabstracte
toetje niet misleiden,ze heeft a1s elke vrouw concrete

vorm en.Ik weet niet of ik haar liefheb, zogezegd,m aar
ze bekoortm e bovenm ate.Ze isa1seen gedicht,datnooit
uitdegedachtegaat,alzullen anderegedachten hetm enigm aal verdringen.Ik za1 nooit toelaten
er kw am een

wrededreiging in zij
'n stem - datanderen zich van haar
meester maken ...,toch moetzijzelfweten wat'
zijdoet.
lk magaan haarmaniervan zijn nietraken zonderverlies
telijden in datgenewathaarwaardeuitmaakt.lkmagde
vlinder die mij vergezelt niet vangen.Toch zou iedere
vrijheid,die zijverkoostenemen,diefstalbetekenen van
watmijbehoort.Eva wasons aller moeder,zijwasniet
onsallerminnares.Ishetje duidelijk,Jaap Sparkel?''
Deschilderwasmetgebaldevuisten blijven staan.
##W atgeeftjehetrechtmijtebedreigen?''daagdehij
lzit.
Arend bleef kalm .

##Ik heb mijzekernietgoed uitgedrukt,''zeihijrustig.
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W elke zin zou hethebben vooriemand alsik...ziemijn
armen,mijn blekestudeerkamerhanden...een tegenstander te bedreigen, in alles mijn meerdere wat jeugd,
lichamelijkheid en kracht betreft? Bovendien houden
,,

vrouwen van getrouwde m annen, die hebben getoond

vaderste kunnen worden.W ind je nietop,je moetmij
nemen metmijn hatelijkheden ofmaken datjehiervandaan komt. W at ik wilde zeggeny''ging hij na de
bedreiging bijna smekend voort,,,misschien isToet,mijn
Toet,nietondeelbaaren lijktzeook daarin op Beatrijsen
Sanderijn.Toch zalwiezich totdelen zietgedwongen dat
ondergaan alsonrecht,a1sondragelijk verlies...Begrijp
Jedat,Jaap Sparkel?''
##M isschien,''zeiJaap,onderdeindruk.Hi
jtrachttenog
-

w atte zeggen,m aar Arend w eeshem af.

##Tegenover ditmysterie,''vervolgde hijwarmer,yylaat
onskérelszijn.Schilderjijhaarz6 alsjewilten hethebt
afgesproken.Ik ken mijgeen rechttoemijdaarin temengen.E1k woord van l
toestem ming of instemm ing zou een

woord te veelzijn.''
Opstaande,lietArend de hand zwaarrusten ofJaap's
schouder,'
sprekend,een beetjeoud en eigenwijs:
,,sc
hilderjijToet,schilder,naarjewilen welbehagen.
Ofnaardewi1en hetwelbehagen van de dingen die ons
lotbesturen.De Dorpsgek zaltoezien,w eeser zeker van,
en op een goede dag misschien zi
jn knokige lijkenvuisten

beproeven op je sohedel.W at mijn handen betreft,zij
bepalen zich toihetomslaan van een boek-''

Hijwendde zich af,keek overhetmuurtje,alsofhij
daarietszag.Terugkerend,hernam hij:
,yov
erdie boom en de restzullen wijhetnog we1eens
hebben.Een m an van hetvak heeft daar m isschien een

anderekijk op.Ikhadjelieverniethiergezien,jou niet
en niemand,datzeg ik eerlijk.W ie hierheen komtdoet
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hetnietom mensen te vinden.Nu je ereenmaalbent...
en het kon slechter...''

Hij glimlachte.
#,Nu ja,iemand dieveelpraatheefteen goedeverstaandernodig.Zo'n ogenmensalsjijwasnetwatmeontbrak.''
Hij liet Jaap'sschouder los,wegwandelend de trapjes
aftothij,inkortend,verdwenen wasachter de begroeide
muurtjesderterrassen.
In dedeurstond T oetalseen geheimzinnigtem pelbeeld.
X II

Tegen de avond voerde de Postino zi
jn glazenmakersdansuittussen de roestige spijlen van het tuinhek.

Arend H obbe deed '
hem open.
##K om binnen,Postinol''

Jaap kwam kijken.

##W atiser dat voor een?''
e verbinding metde buitenwereldy'' legde Arend
,yonz

uit.yyKomtzowateensin dedrie weken.Ben je brieven
te wachten?''

lk?Alleen rekening van deverfkoper.Hijkan dood-

,,

vallen-''
T oet kwam

met het wijnoffer aanlopen.De Postino
zettegroteogen alseen vlieg.Toen sloeghijhetglasmet
één teug naar beneden en danste,danste,doorde opwin-

ding bezeten,diehijalleen in beweging afvieren kon.
##W athebje,Postino?''vroegArend Hobbe.
Hetzwartekereltjegraaidegedienstig in zijn leren tas.
Almaarprevelend ginghijdebundelbrieven en kranten
door,die hij heelgewichtige dingen van andere mensen
vond,tothijeindelijk een lange envelop naarde hoogte
hief,bekrabbeld metalle adressen van de wereld.

Eerstindehijzijn dertigcentiemen extraport,datwas

voorhem hetvoornaamste.Toen gaf'
hijArend de brief
en kœ k gespannen toe watde straniereermeezou doen.

Allen zwegen in verwachting,terwijlArend las.
#yDatontbrak me nogl''vielhijteleurgesteld uit.
Toetdeed een zachthandjeop zijn schouderrusten.
'#W at naars,jongen?''
#;Buona sera,signori!Buona seral''
D e Postino vluchtte. Hij bleef nog even

staan, keek
schichtig,alsofhij schuld had,om,verdween.
##Nietgoed snik?''vroegJaap belangstellend.

Niemand ishiergoe'
d sniky''pleitteArend zachtzinnig.

,y

##M aarhijmeenthetgoed-''
Hijboorde metmoeite in de stijveenvelop.Er kwam
een metzorggecalligrafeerdebrieftevoorschijn.Een brief
op geschept papier. Een brief'om te bewaren.De brief

van iemand,dieweetdatelkelettervan zijn hand waarde

heeft, of hebben zal voor een collectionneur.

##Hijkomthier.Natuurlijk komthijnaarFontana M a-

rina,''zeiA rend w oest.,,verdraaid alsnietiedereen in de
hele wereld en om streken Opeens moet wezen waar ik
toevallig ben-''

##Jebentook zo aantrekkelijkl''lachteJaap.
##Chateaubrianthadgeli
jka''voerArend zonderzijnspot
te horen voort:,,J
'e moetje eenzaamheden bouwen.En
dan nog klim men ze overde muren heen.''

##0,ikzalwe1weggaany''zeideschilder,uitzijnhumeur.
##Beter één te veeldan twee te veel.''

##Och wat,klets niet,je snapt er niets van.Van het
ogenblik datje weggaatblijftereen gatwaar je geweest
bent.Dat m oeten we dan weer vullen m et wat anders.

Beter datje,nu jeeenmaalbentgekomen,blijft.''
##Vriendelijkl''mopperde de schilder.,,Jou is de rede
'

gegeven om Jemedemensen onaangenaam te ziJ
'n.''

##Hi.
j meent het zo niety'' troostte Toet, gelegenheid
vindend een vlinderlichte hand over Jaap's schouder te
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doen schaduwen.,,W ie is het Arend,datheb je nog niet
eensverteld.''
'
##Q
A=-u
***#

##D e dichter?''
##R u ... R u ... Ru ...wie anders draagt er de idiote
naam van R u!''
##0 ,ik heb vele R u's gekend,'
'sprak zijgelaten.

##Spaarmede lijst,wi1J
-e?''bromdehij.
;#W illen jullielieveralleen zijn?''vroegJaapgeprikkeld.
9nOfblijfter,wanneerik naarbinnen ga,weereen gat?''
##DoenietzoleliJ
'ky''troostteToethem wijs.,,Denatuur
heefteen horror vacuum

@heetdat zo niet,Arendl''

;#Hoeweetjijdat?''verwonderdehijzich.
##Van wiezou ik datnu weten?Van jou natuurlijk.Ik
weetallesvan jou,ik heb allesaan jou tedanken.Zonder
-

Jou besta ik eenvoudig niet...Zo goed?''

Jaap had erschik in.

##En wie isnu R u?''
##Schilders zi.
jn analphabeteny'' snauwde Arend hem

nijdig af.,,Net a1s musici,toneelspelers,dansers,beeldhouwers,de hele lijst-''
##Prettigy'' zei .
Jaap goedkeurend. y,Goed gçzelschap.
M aar wie is nu, onder analphabeten, Ru? Aardige
kLrel?''
##D ichter. Dichters zi
jn nooitaardige kerels.Zolang ze

11ietbezopen zijn-''
##0,ik heb heelgezellige dichtersgekend,''weesJaap
af.Hijwilde uitpakken over zijn ervaring.
##W atheb jetegen Ru,Arend?''vroegToetargeloos.

##Geen lorl''snauwde Arend en ging m etde briefnaar
binnen.

Erwasnogrespijt.Desdichtersplannen bleven vaagen

onbepaalbaar.M aarde briefhad lang gereisd en elke dag
.
kon nu het onherstelbare gebeuren.
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De avond werd gezellig en diepzinnig.Dat kwam vanwege de kaars,die Toet argeloos aanstak om niet ineens
doorlam plichtdevertrouwde schem erstem m ing tebreken.
Ook lagen onder de plaati
jzeren haardkap twee lange
brandhouten tegen elkander te verteren. H et huis was
zelfs in de zom er vochtig.Telkens,op de vage trekking,
lichtte een levende sparkel OP, of schoot een verkoolde
houtschilfer if
n s'
terren.Datgaf een raadselachtig chiaro-

scuro,volonverhoedseopenbaring,'
toteindclijk een klein
blauw vlammetjezachtmoedigen volhardend doorbrak en
ongehinderd zijn lichtsolo zong.
In de kaars stonden alle dingen vast.

Zij aten brood met knoflookworst bij opgewarmde

koffie.
O nverwacht kw am de schilder op zi
jn boom terug,die
hem dwarswasblijven zitten.H et onderwerp van schil-

derkunst,poneerde hij, was nooit een boom,hoe ook.
Zelfsnieteen boom subjectiefgezien,doorde ogen v:n

een kunstenaar, een schilder. O gen waren werktuigen,

maardan begon hetpas.Je kon ook kijken dooreen bril,
dan washetweeranders.W atje ervan maakte,van het
gegeven boom ofwelk dan ook,w ashoofdzaak.
y#H ööfdzaak,''zeiArend m etironische nadrukkeli
jkheid.
,,A1
s ik een schilderij m aaky'' vervolgde de schilder,
zonder zich te laten lokken op een zi
jweg,,,maak ik een
schilderij.Die schilderijzit hier en nergens andeo ...'*

hijweesop zijn hoofd.yyDaarzitten dematen,deverhoudingen,licht en donker,kleurverdeling, stemm ing.Deze

methun allen makenhetschilderij,ofheteen boom voorstelt,een peer,een braadkuiken ofeen vrouw.Ik kan van

een lelijkevrouw een mooieschilderijmaken en van een
mooie vrouw een lelijke-''
##Proefop desomy''dong Arend langszijn neusweg af:

##alles wat rot en sm erig is noem en de mensen schilderachtig-''
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#'lk w il het niet betwisteny'
'zeiJaap geduldig,,,maar
laatm e nietafleiden vanmi
jnonderwerp.Jeschimpscheut

bevestigt trouwens mijn bewering, dat het onderwerp
w einig '
heeft in te brengen.Zo kom ik tot het abstracte

schilderij,eigenlijk ziin alle schilderingen iets abstracts,
iets dat in mi
jn hoofd ontstaat.W aarmee je boom,de
boom waarjijjezo krampachtig aan vasthoudt,voorde
W ercld ligt.''
##M edunkt,''vond Arend H obbe,,ydatisdekwestieniet.

Natuurlijk heb je grootgelijk en iseen kunstwerk geen
kunstwerk wanneer er geen kunstenaar aan te pas kom t.

Hijis,hoeook gezien,devadervan hetkind,alhebben

w e te m aken m et een reële m oeder. Zoveel M aria's die
voor godinnen doorgaan, glimlachen ons toe a1s brave
bakkersdochters.H etzelfde geldtvoor Eva's.''

##Mijn vaderhad een garen-en '
band-zaaky''vielToet
meteen vredig stemmetjesnedig in.
,,W at he
m daar,als hijhetop de heupen heeft,niet
zalbeletten een Eva van je te maken.De moeder aller
moeders,van deonstichtelijkerestgezwegen.''
,,l
k begrijp nietwaarjehetoverhebt,''leiddeToetaf,
bemerkenddatdeschilderdriftigwerd.,,W illenjullienog
'

drinken?,,

##W ijn?''vroeg Arend gretig.
:#Geen druppelm eer,dronkelap.lk kan dè koffie van
vanm iddag opwarm en m etwatgeitem elk.Goed?''
M eteen deed zi
j de primus brommen, die voorlopig
heelalleen'
hetwoord had.Arend raakteoverzijnzenuwen
heen:stofzuigers,radio's,primussen,verdroeg hijslecht.

#,Even m aary'' troostte Toet.,,W ie de kolfie wil,m oet
de primus willen.''
lk zeg toch niksl''

##Arme jongen!Ik hoorje op springen staan.''
Toen hetding wasuitgeraasd,de koffie in de komm en
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wasem de, begon Jaap,die,peinzend overzi
jn probleem.
gezwegen had:
##Deze dingen laten zich moeili
jk onder woorden bren-

gen.lsook nietnodig voorons,die bestbegrijpen waar
hetovergaat.Hetisverkeerd een schilderijtebeoordelen
naar het onderwerp of hetverhaaltje...dat heeftveel
Engelsen en Duitsersdwars gezeten.Even verkeerd is het

een doek tebeoordelen naarde schilder,bijvoorbeeld of
hijgek geweestisofop zijn ouwedag geworden.Vele zeer
groten waren nietnorm aal.W ieovereen kunstenaarm eepraten wil,m oetzi
jn werk nietzien alsuitingen van de

man,hij moetde man leren kennen uitzijn werk.Het
ïelijk isaltijd aan die kant,niet omgekeerdkAl zou het
duizendm aal waar zi
jn dat Michelangelo, Rembrandt,
Greco,Van Gogh,Picasso...noem m aar een paarkruiers
op ...dagen gehad hebben waarop ze hoteldebotelwaren,

hetschilderijheeftaltijd gelijk#ook tegenoverzi.
inmaker.''
##Dat is een diepzinnige gedachte,'' viel Arend hem ,

eindelijk totredegebracht,bij.
H et houtvuur scheen daarop te reageren m et een

meteorenzwerm.Geruime tijd zaten zij e1k in zijn eigen
cocon gewikkeld tegenieten van hetflitsend Japansvuurwerk, dat op de spitsen der verkoolde '
blokken leefde,
telkensweer opschooten telkenssnel verglom.Toen het

eindelijk uitwas,bleefalleen '
de kaars nog haar vroom
wijsjezingen.Dedingen luisterden rondom metstilleaandacht.Hetwerd zo stilin de kamer,ofeen gordijn was
dichtgeschoven.Er was geen wereld m eer,er was alleen
nog deze kleine beslotenheid,waarin drie m ensen op hun

bankjeszaten,e1k voorzich.
De schilder had een koppig gelijk in zijn hoofd,dat
maar geen vorm krijgen kon. M en had hem Fontana
Marina aangeprezen alseen verwonderlijk reservaatvan
natuurprachten eenzaamheid.Delaatstewashetdie hij
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hier kwam zoeken.Hij hoopte de zorgen en devragen
kwijt te raken,die h'em hetwerken in de weg stondenj
het eeuwig querulantgeboom over de onoplosbaarheden

van dedag.Zij'
n gezin,te '
talrijk,drukte hem.Heturen
meteen modelalleen zijn,had hem tot een te vrOeg
huwelijk verleid.Hij was een fatsoenlijk m an. niem and

droeg schuld,datm aakte hetm isverstand nietm indererg.
A rend H obbe hier te vinden, w as ook voor hem een

teleurstelling geweest.Hij begeerde eenzaamheid alseen
eenzelvig dier, dat uittrekt naar nieuw jachtgebied en

staatvoor een rivier en w ordtgewaar:hier is het.M aar

Toethadhijnietgraaggemist.Hetwasgeen verliefdheid,
meendehij,wathem naarhaartrok,alzou hij,methaax
alleen,deonvermijdelijkegevolgenvan hunman-en-vrouw
zijn alsgeluk hebben aanvaard.Haar zuivere onbeschrevenheid loktehem alsofzijeen nieuw doek was,bereid en
wit.Zij scheen daarvan te weten,hetwas in haar ogen
en haarglimlach,zijwasvo1beloften alseen struik,die
bloeien gaat.Toch,meendehij,misgunde hijhaarArend
Hobbe niet.Zijleefden methun drieën zonder dateen
hunner derde was, als paradijsbewoners en hebben de
overvloed voor 't nem en.
H etkleine houtvuur wasvergaan in zilveren as;alleen
de kaars,achter hen op de tafel,glom daar nog over hun

gekromderuggen.Zijzagenhun metespadrillesgeschoeide
voeten ruig naastelkaarstaan op de bierbruinetegelvloer,

hun handen lagen wijd uiteen op hun knieën,tereivoren

dingen,die soms levend werden.Om hen heen wisten ze
de stille voorwerpen vergaderd in hetbleke lic'
ht,alstoeschouwers in een amphitheâtre waar een dem onstratie

plaatsheeft,zwijgènd en aandachtig.
In dezearenalietArend Hobbezijn stokpaarddraven,
ditmaalnietkoel,beheerstalseen schoolrijder;hijwa&
zelfbewogen door de muziek der dingen.

En.hijzeide:
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##Hierin stemmen zeker alle kunsten overeen,dat zij'
getuigen van de innerlijke samenhang der dingen.M ij

valthetbeeld in van een veelstem m ig m adrigaal.Zie deze

kleine kaarsvlam,hoe wonderlijk zij watin haar schijn
verschijntbezielt.Nijp ik hem af,debetovering valtopenen w eg. M en m oetdus aannem en,dat die betovering
van dat ene kleine lichtpuntuitgaat.Lichtbron is het

geen prachtigwoord?- hethoudt,zo schijnthet,allesin.
Yoch moeten wijonsnietvergissen en ditschijnsèlvoor
hetw ezen houden.''

Hij nam, terwijl de anderen zwijgend wachtten,een
rustpoos, als een man die met fijn werk bezig is,een
operateur,wanneer hij het instrument neerlegt en een
ander opneem t,dan vervolgend:

vergissen wijonsniet.Hetdoosje,datik hier in miin

,,

*
.

handen heb,iseen doosZw eedse lucifersm ethetbekende

opschrift.Hetzegt:destokjeskunnen slechtsop hetdaartoe bestemde strijkvlak worden o'
ntstoken.Zo ishet:een
geringe wrijving,de bruine kop schietopen in een vlam.
Zo fel isde ontsteking, dat de hele kam er als door de

bliksem wordtverhelderd.Dan flauwer langshethoutje
klimthetkleine,aarzelendevlagje.Een kortbestek.Ilit
ishet.M aarm etditvuur kan ik een lam p ontsteken,een
kunstlicht, een brand. Een weggeworpen lucifer doet
knetterend gonzend bosvuurlaaien overde bergen,dagen
achtereen,tothet de zee bereikt.R eeds eeuwen,eeuwen
achtereen onderhouden kleine spaarvlam men het eerstontstoken vuur.''
##lk heb eenseen boek gelezen,''vielde schilderin,toen
Arend even poosde, y,van de Oulhamr, een zwervende

wilde stam.Deze mensen bezaten het vuur,dat zij als
ge delijk aanbaden.Hetwoondein de kleinetempelvan
een soortkooien had zijn eigen dienaren om hettevoeden
en te onderhouden.Hetverliesvan die god zou een ranzp
hebben'
betekend ongeveeralshetverliesvan deatoom bom
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voor de vreedzam e Am erikanen.D aarom hield op de reis

een wachtvoortdurend dewaakbijhetheiligvuur.''

##D e vlam van de onbekende soldaaty'' wist T oet m et

zachte stem bij te dragen.Maar zij'
had '
dit alles al zo

vaak gehoord.

##Ja,''stemde Arend, verder docerend, in, ,yde m ensen
hebben het als sym bool gezien, ook in de legende van
Prom etheus, die het vuur der goden stal.M aar het ver-

schij,
nseliszeerwerkel
'ijk.Dekaars'
bewijs'
thet.Eenpit,wat
vet,de kleine wim pelende vlam .D e eenm aalin gang gezette verbinding van koolm etzuurstof gaatdoor toteen

van beideop zijn.Dan staaktde verbranding,dan dooft
hetlicht.Juistvan ditlichtwilde ikwatzeggen.''
T oet w ist w at nu zou volgen.H et liet hem geen rust.

Zijhad hethem vele m alen anderen horen uitleggen;zelf,
wanneer hij geen ander in de buurt had,was zij zijn
lijdzaam gehoor.Zij wasgaan geloven in zijn meer,dat
vo1liep,zijn heelal,metlichtvloeistofgevuld doorstraling
van m illioenen zonnen. N u dat eenm aal zo was,en naar

destofkon begrepen worden,bleefernietsin zijn leerom

zich over te verwonderen, elke andere bevatte m instens

evenzoveleraadsels.Geduldig lietze hem zijn litanie uitzingen aan Jaap'soren,zelfdwalend in haarkleinevrouwelijke gedachten.De kaarsstond erbij alseen oeroude
zon,onuitputtelijk totin.de lengtedereeuwen.Zijvulde
m ethaarbescheiden verbranding de kam erm eteen zachte
lichtkoorts,w aarin,vaag blozend,alledingen opleefden.

Ried Arend'
haargedachten,alswelvaker?Hijbegon te
spreken van dekaarsvlam alsvaneen lichtpenseeltje,door
de tocht bewogen, dat langs de dingen aaiend,kleur en

glans,
tevoorschijn bracht,zodatzezichtbaarwerden voor
onzeandersblindeogen.Zijn beeldspraak wasdehoorders
aangepast,dit,nu hij tot een schilder sprak,washaar
nieuw.Vertederd'
luisterdezijtoch weermee.
#,,Kleur, glans, ook de vormen, die elkaar begrenzen,
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woM en daardoor G zield totzichtbaarheid,terwijlzi
jtevoren in hetduister lagen.D itschilderen van een kaars-

m nseeliseven levend,even subjectief,vriend,alsdatvan
Rembrandt,Tiziaan of jou.Proefop de som :onze be.
wondering voor,ja zelfs bewogenheid door de intieme
schoolheid van deze openbaring der toch ,,stoffelijke''

w ereld.''

,,I
k zou ereensovermoeten denkeny''behieldJaap zic'
h
zijn mening voor.,,Blijfme overigensmetdegrootvaders
van onsbedrijfvan hetlijf;wijzijn weeranders.''
J#lk heb je nietwillen krenkeny''gaf Arend meteen
snœ rterug.,,lk meendejetebrengen in goed gezelschap.
M aarwatdenk je nu datgebeurt?''
##Je bedoelt?''

##W annœ rhetlichtde dingen zichtbaarm aakt.''
,,La
gere schoolkennis:het licht schijntop de dingen,
kaatst'
terug.O nze ogen vangen ...''
J#N ietsdaarvan,goede vriendy''weesA rend af.#
#Jeschoolkennislaatniette wensen,m aar ze deug'
tniet.A 1sik dat

beter zie,trachthet licht- wat'
hetdan zijn mag - in
de dingen door te dringen.Letterlijk metgeweld.M aar
wijl ze zelfmet lichtgevuld,doordrenktzijn,wijllicht
hun eigen massa,hardheid,kleurbepaalt,weren zijzich.
Licht tegen licht.Zo ontstaat een werking aan de opper-

vlakte,activiteit,en deze moet het zijn die onze ogen,
ziende geworden,zien.''*
etm etwat andere woorden hetzelfde?,, dong
,,Is dat ni

Jaap onwillig af.,,W atonzeogen zien ismaar een klein
gedeelte van hetspectrum .Ofde weerkaatsing spiegeling
isof spiegelgevecht,datza1we1ongeveer eender ZjJ
*n.##
##Ik heb niet van een spiegelgevecht gesprokeny''zette
Arend ongeduldig door.,,H etgaathard tegen hard,m ate-

Tie,a1sjehetzonoemen wil,tegenmaterie.W aardoorzien
wijeen diamant,zelfvaste kern van lichtlichamen,in het
donkerniet?Lichtafstralen doethijblijkbaarniet,een
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##lichtbron''kan jehem nietnoemen.Dekrachten diezijn
massa vormen zijn uitgestreden Zij hebben zich aan

elkander uitgeput.W at rust en evenwicht betekent.Nu
gebeurt wat? Een licht treedt op, een licht van buiten.

Het opent deur en venster metzijn geweld,ja zelfsdit
magerekaarsjekan zulk een inbrekerzijn.M eteen begint
de uitgestreden bokspartijopnieuw,en overdehelelinie.
W anneerjenietwiltdatjeogen eraan gaan,dek je-''
##Qatzelfde kan ik met mijn verfbereikenl''dong de
schilder tegen beter weten af.
ichtactiviteit zo'
u bezitten. T x h halen
y,W anneer ze l
-

Je kwasten nietbi*
i
#
'mijn bescheiden eindjekaars-''
A rend ging verzitten,veranderend van toon.

##Zie hoe zo'n armzalig lichtpenseeltje tovertop Toet's
ingedommeld snuitje. Is ze geen heerlijkheid onder de
streling van zo'n tedere vrijer?''
Hetmeisjeglimlachteen werd wakker.Zijgeeuwdemet
een kattegeeuwtje.
##Spaar me,Arendl''

##W ij hebben het,''Plaagde hij,##natuurlijk niet over
jou.Deminstaantrekkelijkevrouw wordtonderdevrijage
van een nachtlamp een lekkernij. Daarom vrijden de
Schuckenscheuer Schiefsalheimsalleen bij kaarslicht.''
#;En gelijk hadden zel''lachteJaap.,,De meestevrii
.en
trouwensdoen nietanders.W atwarenonzevrijageszonder
het kaarslicht der illuzie?''

Toet,wakker geworden,stond haarpartij.
,,Jul
lielaateen armeweerlozevrouw,diedeilluziehad
illuziesop te kunnen wekken,weinig illuzie-''

##W atmijbetref'
t...''vielJaap haar bij.
##Hou jegemaky''weesArend Hobbeonplezierigalshij
zijnkonhem terecht.y,Bedenkwatervanjevorigeilluzies
overbleef-''

##Bedoeljemijnschilderijen?''vroegJaap driftig.
##Nee#jegezin-''
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D aarm ee w as de vreedzaana begonnen avond ten eind.

Jaap sprongop,knooptezijnjasdicht,schoptedewankele
deur open metzijn voet.
##Jezietme nog weleensy''zeihijstotterend van woede.
Duizend zonnen boorden hun machtigeschij'
nselsin de
weerstandsloze '
nacht.D e deur viel dicht.
T oethield m ethaarbeide handen .
deflakkerende kaars
om scherm d.

##W aarom doejenu zo,Arend?''berisptezij.,,Dejongen
meenthetgoed.Hijheeftzelfsmetgeduld naarjegeluistCrd.''
Beseffend datook zijvan ironie nietvri
jwas,stond zij
op en legd
, e hethoofd op Arend'sschouder.
Zo stonden zi
jbeiden in hun ongelijk.
#JLaten w e nog even frisse luchtgaan happen,''stelde

zijvoor.,,Hetmoetzalig zijn buiten.''
Zijgingen,de armen om elkanderheen.Dekaarsbleef
branden, sputterde, verdronk.
X II

Dedichterlietzich wachten.Hijwashetkomendedat

niet kwam .Een ingeruimde plaats, die niet werd i'
nge-

nomen. Een lege stoel, dienstvaardig op zijn kromme
lakeienpoten,en diem en een schop zou willen geven voor

zijn slaafse o'
nderdanigheid.
Hij was voor Arend Hobbe erger:de onuitgevoerde
executie, waar zijn gedachten telkens heengetrokken
w erden.

ln diedagen ginghijkribbig en argwanend rond.Jaap
Sparkel liep hem uit de weg,zelfbezi
g mttzijn warrige
gem oedsgesteldheden.Hi
j'
voelde zich G ledigd en in de
kaart gekeken.Een spel van verlangens,waaraan hi
jzeli
nog nietgedachthad,washem door Arend'sgrofheid ge102

openbaard.Hijtrachtte ln zijn werk afleiding en troost
te vinden.Deomgeving bood al'tetalrijke sujetten,waar
hijgeen va'
top krijgen kon.Zijnschetsboeken stonden vo1
onafgem aakte krabbels.

Alleen Toet bleef ongedeerd dezelfde. Zij had enige
moeite metde Dorpsgek,vaker en vaker kwam hijzijn
m uggedans herhalen voor hun huis, of schoot als een

schuw beestover haarweg.Zijn harde laanen daverden
over het pad als hoeven.

Om Arend lachtezij,wanneerhijzich driftig uitliet.
##Hijhoorterbij,''zeize.,yLuister,hijschaterta1s een

faun-''

Er kwamen brieven uitde wereld,vele m etopgedrukte

adressen en ambtelijke tekens.Ze gingen ongeopend in
de la.

##Jezulternog vœlmeerlastvan hebben,laœry''waarschuwde Toet.,yopen ze liever,.kijk wathetisen gooi
ze w eg.##
##N u niet...ik zeg:nu nl
*e.
t,laatlitx enl''
Hijliethaar metde poststukken in de handen staan.
Verwonderd wachtte de Postino op zi
jn strafport.Hijwas

nietweg tekrijgen vöörhijeen glaswijngehad had.
##Alla salute,signoral''
##Alla salutel''
M aar de brieven lagen in de la,brieven van geld- en
belastingm ensen.Ze bleven hinderen,als de dichter die
nietkwam .
Een middag,op haarweg methetwasjenaar de beek,
vond Toet een huis in hetdorp bewoond.Uit het brok
schoorsteen pufte onwillige zwarte rook.Er was gerucht
van vaatw erk en ham erslagen.

Jaap wisthetook al,hijkwam methetnieuwtje.
##Zo,ben je daar?''ontving Arend hem onvriendelijk.
##Alsjenietsaangenamerstevertellen hebt.''
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##'tZijn Duitsers,''zeih
'ij,omziend naareen stoel.Hij
wistmetzijn figuurgeen weg.
##Prettigl''vond A rend.
J#W i
a'
t is prettig?''

#:Dat het Duitsers zijn. Daar ben je gauw mee uitgepraat.##
#JH oezo?''

#,Zehebben allesuiteen boekje.Jedenkt:datisweleen
aardige vent,volm etgedachten en zo.Na drie dagen heb

je 'm door.J.
e kenthetboekje dathij heeftverzwolgen.
D oe verder geen m oeite,er kom t niets m eer uit.''

Toetkwam binnen methaarmandjeen haarnieuwtje.
Ze gafJaap een vriendelijke blik.
##Heb je'tgehoord?''vroeg zij,verwonderd datArend's
reactie uitbleef.

##Mannen ofvrouwen?''wildehij'
toch weten.
Jaap lachte.
G a zelf kijken.Erhing,geloofik,watvrouwelijksaan
delijn.I-k heb daargeen verstand van-''
##Stel Je niet aanl''
##Is da'
t nu praat?''berispte Toet.,,Ik za1een kom hete

s0eP voorjullie maken-''
Zijging.De beidemannen luisterden naarhaarzingen
in hete etje.
H etwerd aldonkertoen deDuitserom een ketelVragen

kwam.Blijkbaargestuurd,hun enigewaslek.
Hijnoemdemetenig ceremonieelzij'
n naam,alsom er
eeraan tebewijzen.Denaam vaneen vermaardwijnmerk'.
##Van Pleite M onopol?''giste Arend onpleizierig.
;#Dezelfde,''verontschuldigde zich de bezoekerblozend.

##Afijn vader heeftde zaak aan kantgedaan.lk ben de

Z0@n .##

##Dr.in de wijsbegeerte?''
##Om u tedienen-''Ook daawoorscheen hij zich te

scham en.

l04

Arend H obbe had hqm a priori geschoten: een van
allem aal.Een planeetdie nooiteigen lich'
tversm eiden zou.

De mannen zwegen,terwijlToeteen pan uitkrabben

ging.D e G zoeker waseen grote,te blanke m an m etvœ l
ruig op kruin en wangen.M ooie kerel wel,bewonderde
de schilder, die overal m odellen zag. Iets te zoet toch,

dong hijbijnader keuren af.
Een beetje slodderig van gebaren,bedankte de D uitser
Toet,heengaande m et de slingerende pan.

Arend keek hem misbillijkend achterna.
##Daar'
heb je 'tal,''zeihijagv essief.,,Een gipsafgietsel
van zijn vader,die zelfafgietxlwasvan weerwatandeo
dat niet deugt. Zo'n vent staat tot eqn mens als een
m useum pop toteen Rom ein.Erger,wanteen m useum m p

kan ech'
t zijn en dit is onveranderlijk een Abklatsch.
A'
bklatsch van A bklatsch ... bazaarartikel. H et wordt
zoetJ
'esaan hier onbewoonbaar.''
##Ik vond hem aardip''haastte zich Toette zeggen,om

Jaap r en gelegenheid tegeven totantwoord.,,Hijheeft
zulkemooie'
trouweogen.Hebjegezienwatmooieblauwe
ogen '
hijhœft?''
##Zet ze in een ring, dan kan je ernaar ki
jken,''viel
Arend nijdig uit,tegelijk ontevreden omdat hijzich in
Jaap'sbijzij'
n zo slechtbeheerste.,,W atvindtje eigenlijk
aan mij,alsjeiM ereen dieeen broek draagtaardig vindt?
De Dorpsgek had zo'n mooie kuif-''

En prachtigetandenl''plaagdeToet.,,Heb jehetblinken van zijn tanden gezien? Jij Jaap?''
##Mij vindt je toch zeker ook een beetje lief?''hitste
Jaap.
,,Ee
n beetje?Jij?Udeltuit!Mànl''
,,

##Ik zalnietstoren,''bromde Arend H obbe.

Toetlachtehoog.Zijwisthoeverzijmethem gaan kon.
##Helemaalniet,hoorl''troosttezijplagend.,,BijArend
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vemeleken zijn zeallemaalnul.lkvoelmealseenhulpeloos
atoom in je nabijheid.Nu goed?''
'#Lààtdatl''Mjontliep haarstxlend handje.,,5Vatweet
jijvan a'
tomen af...In elk gevalwi1ik diezoeteGermaan
hier nietzieny''vielhijuit.

M eteen,achter zijn bescheiden klopje, ging de deur
weer open.Hijstond daar in de lijstvan hetkozijn ten
voeten uit.
##Ik hoop niet te storen
De zaak was dat de primus
isuitgegaan.Alonzespiritusisop.''
Toe
thaastte zich,vöôr iem and ietszeggen en bederven
k
'

kon,hetwoord te nemen.Zijwerd welsprekend.
##W ij zijn hier menselijke mensen,''leuterde zij opgewekt.,,Naar onze christelijke gezindheid allen broeders,
dezusters'
niette nagesproken.Datwijonsuitdewereld
teruggetrokken zouden hebben ismaarschijn,integendeel,
dewereld heeft...hoezeg jedatzo'
terecht,Arend?''
k!''zeiArend,hetluik,datkierde,sluitend op een
,,Sti
sllngerende grendel.
##De wereld,''vervolgdeToetongehinderd,yyiseen vloei-

baar. mengsel,overalwaarje $tuitde weg looptdringt
-

'-

k

hetJe achterna.Nooithadden we in de wereld zoveelm et

dewereld temaken a1sjuisthier.Hoemeerwehaarontlopen,hoe'
m eerze zich aan onsopdringt...datslaatniet

op u.U moetgoed begrijpen,hetstraaltjewatervan een
lekke goot kan meer aanwezig zijn dan het hele lago
beneden. H et gaat daarmee als m et een vrouw .

een

aardige vrouw natuurlijk.''
##Ben jeklaar?''vielArend in.
M aarzijging,*ee#nma
allosg
laten,door.
#
%e
Kent u Parils? vroeg ziJ de Duitser.

,,

#'O,P'
arijsl''dweepte hij,deogen s'
luitend.
##Natuurlijk kentu Parijsen dweeptermee.W iJ- ook.
W atik van Parijswou zeggen is dit.. wat wou ik ook
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weerzeggen van Parijs....
?O ja,nu nietme in derede
vallen,Arend.Straksjij.Ik wou da'
n zeggen ih Parijskan
hetje overkomen datjeop een terraszitmeteen glaasje
slappe koffie... nergens smaakt slappe kookkoffie zo
godszalig als op de boulevard ...''

##W aar moet je met dat gezanik heen?'' mopperde

Arend.
D e D uitser keek vriendeli
jk aanmoedigend.

#;Laathaar tochy''kwam Jaap,de schilder,voor haar
op,onzekerof'hijhaarschilderen moestofzoenen.
##Je zitdan,''hernam zij, ,ymetje café crême in een
gegons van mensen,die alle talen kakelen die in Babel

zijn uitgevond.en en vandaar veybreid,ol atde mensen
elkander beterzouden begrijpen.Er komen 'er,gaan er,
stoelen zijn eralnietmeer.Jezitin jegedrongen eentje
tussen muren van staande J
*RS
, SCR J
'ZSSCR Van bCton,m aar
die leven en dringen.Zo leven,zeggen ze,de ganzen aan

dem ol,,,gezellig''heetdatin de natuurlijke historie...''
,#Je bazelty''zeiArend Hobbeen hijgafhetop.
#;Natuurlijk bazelik,''ving zijop,y,watzou ik anders?
Laatmijnu ook eensbazelen o.
p mijn tijd.W anneermijnheernog even geduld heeftmetzijn spiritus,zalik jullie
duidelijk maken,datganzen en mensen nooitzo gezellig
eenzaam kunnen zijn alsonderduizend andereganzen en
mensen.De zaligheid der afzondering in Fontana M arina

is,weetje,maarschijnbaar.W ij'moeten onsalle moeite
geven om afgezonderden alleen teblijven...datgaatniet
tegen u of tegen Jaap ...dat is zomaar een algemene
stelling van me.De zaligheid van het alleen-zijn,wilik
dan zeggen en eindigen, anders barst Arend uit elkaar,

vindtjenergenszo zalig alsin Parijsachtereen slechte
café crêm e.''

##Accoordl''juichte de schilder.,,Dan maar weer naar
Parijs.Ik ben je màn.''
##Ik ookl''waagde de Duitser.
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"Goed, ik zal jullie niet tegenhouden," deed Arend zijn
schimmelige duit in 't zakje.
"Je zou heus denken dar hij 't meende," plaagde Toet
overmoedig, " Luister, ik zal jullie, omdat we toch bij
mekaar zijn, een verhaal vertellen. Eigenlijk een gehehn,
maar ..."
"Ik had tach liever dat je dat zou laten," maande Arend
bijna 'boos.
Hij bereikte niets, de Duitser begon zich thuis te voelen.
Jaap glom.
"D66rgaa,n, d66rgaan!" riephij. "Een verhaal uit Parijsl"
"Het past precies in wat ik zeggen wou," vervolgde
Toet, aangemoedigd. "En 't is ook maar een heel kort,
banaal avontuur. AIle dagen kan het je overkomen. In
Parijs natuurlijk.'
,,0, Parijsl" himmelde de Duitser.
"Terwijl je daar zo zit," hernam zij, "en je geniet de
hemelse zaligheid van het alleen-zijn, is naast je iemand
opgestaan en iemand gaan zitten. Vreemd is date Een
wonder. Je voelt je plotseling met z'n tweeen."
"Maar Toetl" maande de schilder, zijn wijsvinger opstekend.
"En die meneer daar naast je voelt dat precies eender
ZOe Je merkt her aan zijn praten, want dat doer hij zomaar
ongevraagd. Hij zegt niets bijzonders en jij .zegt niets
bijzonders terug, maar ongedacht en onvermoed ben je
nietmeer alleen. Je bent met z'n beiden, De wereld die ...
hoe zei je dat ook Arend ... ? een horror .. ."
"Loop naar de hel met je wereldl" snauwde Arend.
"Ik weet hetl" jubelde zij, kinderlijk in de handen klappend, "de wereld, die een horror vacuum heeft , .. zeg ik
het goed ... ? is onweerstaanbaar bij je binnengedrongen.
En bij hem, die andere, binnengedrongen: je loopt vol,
Zo gaat dat en die wereld heette
't is eigenlijk een
geheim, dat moet er nu maar uit
"

108

##Genoeg zo,T oetl''sm eekte A rend H obbe.

##Nœ,het moe'
t eruity''drong het meisje door.,,Die

w ereld hœ tte,die heette A rend H obbe.

Allen juichten en klapten in dehanden,behalveArend,
die metzijn '
boosheid geen raad meer wist.
##Ben jenu klaar?''vroeg hijongeduldig.
##Nog niet,''weeszij lachend af,,ynietvoor de helft.
Maarmijnheergezelschapzitopzijnspiritustewachten...
ik bedoeldewereld,dieonzeeenzaam heid hiervolstroom t
alseen sluis,wachtop spiritusvoorde prim us.sviJ
'leggen
dateen andere keer weleensverder uit.''

Zijrammelde onderde flessen in de keukenhoek.
,,Hi
er,neem het flesje mee,maar nietdrinkell,het is
vergif...En nu je toch hier bent,kom strakjesmetje
gezelschap watgezelsen.Jaap meentaan dedrooglijn wat
vrouwelijks opgemerkt te hebben, hij is scherp l*n dl*e
dingen.Neem dusin godsnaam de blonde Lorelei,die er
nu toch is#m ee.''

Graag!''juichte de blonderd,stralend of hij op het

,,

smeltpuntstond.,,Ze is een Poolse,m ag datook?''
##Pools of nietPools,ik wi1 ook weleens vrouw en zien.

De fleskrijgen we dan welweerterug.''
Alseen schelletjesman,overalvolgerinkelen muziek,
nam de Duitjerafscheid.De deur ging dicht en hetwerd
stil.

##Hetwordttijd datwe naar Parijs terug gaany''trok
Toet lachend haar conclusie, om Arend te plar n.

##Voormijn part,''zeihijgemelijk.,,M i.
in plezieriseraf.
W atdoejezo'n hark hierbinnen tehalen.''
##lk?''In onschuld trok zij,de schoudersop.,,De hark
meldde zich zelf, dat m oest toch vroeg oflaatgebeuren.

Hijgaatook nietmeer weg-''
##Juistdaarom hoefje niet aanmoedigend te zijn.De
.

.

.

.

vent denktdat '
hil welkom is, hiJ en ziln gezelschap.##

##Denkt '
hij tèch, heb je zijn zelfinrnomenheid niet
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gezien?En jijbentgruwelijk inœnsequent,laatik je da'
t
vertellen-''
:#H oezo?''
##W ater,lichtm aterie, atom en en dew ereld ...''

##Nou luiy''nam Jaap zijn afscheid,y,zoek hetzelfmaar

u it.#'

##Jekomttoch straks?''nodigde Toet.
J#M isschien-''

##Denk aa'
n datvrouwelijke op de waslijn-''

##H elp ons in vredesnaam de avond door,''drong Arend
aan.

;#Nu ïoed,''zegde Jaap onzekertoe.
##Hij is een diplomaat,hij laat zich biddeny''plaagde
Toet.
deschilder.yylntussen brandthijvan verlangen ..''
##Om metjou naarParijstegaany''lietdeschildervallen.
''viel Arend H obbe geprikkeld uit.,,Ik hou
,,Ga danl
'
Je niet tegen.''
T oetwas niet te storen in haar goed hum eur.

##Gelukkig niety''plaagdezij.,yAndersging ik.''
7kI1I

Dat werd dus de onvermijdelijke avond van kennis-

m aking,uitwisseling van avontuur,gedachten,politiek.

Arend ontving,hijhad daarzolang hijwilde slag van.
M etceremonieën,diehijnogvan dedansleshad,ontvln
'g
hijdenieuwelingen aan dedeuren leiddedePoolsenaar
hetvoorhaarG stemdebankje,waarovereen verfomfaaid
kussen lag.
De Duitser had haar als M adam e H ortense voorgesteld,
waarop nog iets volgde over een prinses.M aar niemand
nam het kleinood op,zo '
bleef het glansloosliggen waar
hetlag.De dam e was daarover bli
jkbaar slechtgestemd.
H aar geleider bloosde.
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M adameHottensebleekeen donkereplaatjesschoonheid

m eteen prachtig uiW agend voorhoofd en een beknevelde
m ond volrom antiek.ln haar levensgeschiedenism oestiets

van een kasteelzijn en derest.Uithetinternationaalstof,
datzich in wereldsteden zamelt,'
had zij de Duitser opgeraapten m eegenom en waarhethaargoeddachttegaan.

Zijvond in hem haar manlijk complement,lijfwachten
sexedier.Op haar hoge klepperende hakken schreed zij
naast hem,m eesteres van een op alle punten bekroonde

hond,fierhem te bezitten,tegelijk metde zweep gereed.
FontanaM arinawashaar ontdekking en haarinitiatief,
voor henl een Venusberg volnaanaloze gevaren.

##W ij zullen trouwen vöör wij gaanl''stelde hij veel-

belovend voor.
##W aarom ?''

;#Ben je daar dan nietblijmee,Hortense?''
##Blij?W aarhebje'tover?Omdatjijmijtrouwen wil?''
Haar schamperheid bezeerdehem.Zijhad,troostte hij

zich,zeker niet goed begrem n.

##Mijn vaderzou hetprettig vindeny''drong hijaan.

#JDaar heb ik nooit veel van gem erkt.''
##N u het eenm aal zo is ...''

Zijdoofdehem onderhetbluswatervan haarspot.
,,Metj
evadersfatsoen heb ik nietstemaken.M ijtrekt
hetnietaan,aanvaard te worden alseen onvermijdelijk11e1
-fl.''

##Hortensel''jammerde Ugo ongelukkig.,,Hoe kan je
zoietszeggen,'
je weettoch ...''
##O ja,ikw'
eetalwatteweten valt...Dank je...Dank
jevoorje edelaardig aanbod.. W iezegtje trouwensdat
iknietalgetrouwd ben,knaap?Ben ikzo lelijk?''
Hetwaseen onderdompeling in zwarte wanhoop.Hij
hijgde naar adem.
'#A lsdatzo is,H ortense,alsdatzo is...''

ll1

Zijwachtte op heteind van zijn gehakkel.
##A1s dat zo is...? N u ...?''

##Je weet'
toch,''smeekte hij,yzdatik nietbuiten jekan.
Je zegtzoietsalleen om metebeproeven.''
H aar ogen flonkerden in leedverm aak.
##M isschien.''

Zwijgendeliepen zijnaastelkandervoort,hetopvallend

uitverkoren span,de hoge blonde en de slanke donkere

schoonheid,dieaanzijnschouderin bloeischeen tekomen.
Om ensgreep hijwild haararm,haardwingend totstaan.
#JZweermedatje mijalleshebtverteld.''
##Doenietzo romantisch,''weeM ezijkribbig af.,,Niets
heb ik verteld.Hoekan ik jeallesvertellen,en waanoor?
Jezoudthetmeeste nietbegrijpen-''
##Hortense,''smekend bleefhijstaan,y,waarom beledig
J
*e m e ZO?##
##Is het niet m œ r dan enoeg watje hebtontvangen?
Kom,jeverveeltm e,ik sta niem and toe m e te vervelen.''

Hijhield haarstaande.
##lk wilalles,allesvan je weten-''
,,Ook ofi
k somsgetrouwd ben?''plaagdezij.,,Toen je
mij ontmoette heette ik Madame Hortense.Ben je dat

vergeten?''
en we vöör we weggaan alles,allesin orde m aken.
,yLat

W athetook zijn mag.''
Haarhand in de lange handschoen greep zijn vingers.
,,Nu z
oet zijn,je bent een brave jongen. W ij gaan
meteen langs het reisbureau, kaartjes bestellen. Twee
deMeviaBasel,naarhetparadijs...Goed?''
Hij bleefonwillig,ontsteld over de derde klas,weer
.

stamelend van uiltellen,,yalles''in orde maken.

schei nu alsjeblieft uit metje getrouwl''weerde zij

,,

woedend af. Ik ben heus niet voornem ens kinderen te

krijgen-''
HunreisnaarFontanaM arinawerd dusgeen huwelijks112

reis,naar hij zich romantisch had verbeeld.Een beetje
ontluisteM envenjouwdzathijnaasthaarindevol-gedm ngen trein.Zijdroeg '
bijhetoverstapN n '
haareigen valies,
haareigen regenjasoverde schouder,wathem hetgevoel
gafva'
n een knecht,w iensdiensten nietm œ r woM en be-

gœM .Tegelijk waser trots in hem over het bezit van
dex voornam e, opvallend mooie vrouw, al be ierf een

besefvaneigen minderwaardil eid zijl
n glorie.
Jaap,verlaatzonderteden,vondhengevieren zwijgzaam

zitten.W aser ietsgebeurd? Nee,erwasnietsgebeurd als
datArend HobbedeblondeDuitser'
had in kaar'
tgebracht.
Een kegelt a1.s andere kegels.Alle negen! En ze liggen

alle tegelilk, de koning in het midden. Hij kon met
iem and,die hem op heteerste gezichtniet aanstond,be-

leefd onhebbelijk zijn.De Poolse interesseerde hem als
primadonna in een goedkope film. Afwachten wat zij
vertonen zou.

Ook T oet wachtte, bezig m et de thee.A ls een insect

ging zijzitten op haarhardekrukje.Zijhoopte datJaap
nietwegblijven zou,andersvoorzagzijeen mislukteavond.
Dç schilder werkte alskatalysator.H etgesprek was in-

eensop zijn hoe tepunt.
##Kategorische Im peratief!''riep de Duitser metietsvan

triumf,alsofhij hetzelfhad uitgevonden.

'#O neey'' dong A rend rustig af. ,,D e dingen hebben

hun betrekkelijke waarde.Geen andere.''
y,l
uist watik wilde zeggen,''bond de Duitser in.Hij
had hetgrote woord alseen Dikke Bertha losgevuurd,nu

hetnietwerktewashijzijn overtuigingkwijt.,,A11es,''gaI
hijtoe,y,staatnatuprlijkinbetrekking tothetvolstrekte.
Zonderdatgeen rH e,geen m oraal-''

DaarhM je'talweerldachtArend Hobbesmalend.Die
kerelsm eren hun wereld aan een due alf.H oe hield zo'n
ll3

vrouw,die toch mogelijkheden hebben moest,hetbijde
palurk uit!

Hij richtte zich totHortense meteen betoog,dat de

bedoeling had de ducdalf los te wrikken. Geduldig,het

hoofd enigszinsover de linkerschouder,luisterde zij toe.
Tothij hetl
besefkreeg:ze vindtmijeven vervelend als
diekurk en ongelijk kan ik haar nietgeven.Hoezatdit
span, hoe zaten die m ensen in elkaar? W at bracht hen

hier?W attotelkander?In haarried '
hijeen bestaan vol
storm enhi
en
gevar
e
n.MPr
r
jgr
immi
g.
isobe
schi
eenn met de m litieke sleutel,
besloot
gingen degeheimelaadjes
open.

##W anneerwijmijnheerzijn zin gaven engingen tewerk
meteen kategorische imperatief,''trachtte hij,bijna onstuim ig,in te breken, y,zou hettenminstemogeli
jkworden
ergenshouvastte krijgen.Uw mooieland heeftveelmoeten lijden ondergemisvan homogeniteit.''
M adam e H ortense lachte.
se Landdag bedoelt u? Een legende. Kunt u
,,D e Pool
in iederland aantreffen waardem ensen nietnaarschablo-

men zijn gemaakt.''
##Daar kon u weleensgelijk aan hebben,''gafhi.
jtoe.
#,zonder onenigheid geen dem okratie. U kent M aria

W alevska natuurlijk-''
##Bijname,''weeszijmeteen glimlach af.
,,Devr
ouw diebijNapoleonging pleiten voorhaarvolk
en werd zijn geliefdey''deed deDuitser,zich verwaarloosd
voelend,zijn duitin hetzakje.
##Dank je,lievevriend,''zijkeekhem spottend aan,dat
het vuur in zijn perfecte wangen schoot.,,W asmijniet
onbekend.''

Hoe is uw mening?''hernam Arend, ,,had zij hem
m oeten haten?''
Scherp,alseen wondsnœ,trok '
haar m ond tezam en.
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Zijhad eèn PoolseJudi'
thmoetenworden.- M aarwaar

,,

om vraagtu dat?''

Arend ging op devraag nietin,hijstichtteverwarring
om te profiteren.

##A1sze dat gedaan had,zou mijnheer...hoe wasuw
naam ookweer?''richttehijzichtotdeDuitser.
##Pleite-''

##Juist,Pleite,houd hetmijten goede...Zou mijnhœr
Pleitegelijkhebben metzijn kategorischeimperatief.''
Verwonderd zettedePoolsehaarzwartewim persop.
##H oezo?''

vaderland isvoor mijgeen vastbegrip.Geen geloofs-

,y

artikel,geen onfeilbaarheid,geen kerk.''

##Kan ziJ'n,''gafzijkoelbloedig toe.,,ln die dagen was

dat anders-''
##H etvaderland ...''w ilde de D uitser zeggen.
sschien,''vielArend hem onbeleefd in derede,,yging
y,M i

W alevska naardetyran metJudithplannen.''
##Datiswelzeker,''stemde'
zijfeltoe.
,,En t
oen zijhem zag,Holofernes,brak haar'moed.W at
zeggen wildatdem an haarm eerbetekendedan Polen.''
thetvervolggeblekenl''sm aaldededonkerem ond.
,,1sui
A rend trium feerde.
##Zodat de kategorische...''
svoedend brak zi
jzijn glorieaf.

Geen spelen met woorden alsjeblieft.Ons Polen .

yy

nzaar w aar praat i,k over?''
Nveer sloot haar trotse raond zich in een kram p.De
Duitsermaakte een beweging metde hand,die nietdurfde
en zich terug trok.Arend m erkte het m eesmuilend op.
R asbeest,en wateen ruiter!

Toen,afleidend,begon Jaap:
trektheden valt niet te praten ... Ja,Toet,
y,over vols
schat, schenk nogeens in,mijn mond verdort van het
zwijgen. Omdatwij iederonze volstrektheden hebben
.
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yoor onszelf...weet ik veel.Een voorbeeld: wanneer ik

een schilderijopzet...''

##Van volstrektheden gesproken,'''hoonde Arend H obbe.

Hijwreefvan leedvermaak zi
jn handen in elkaar.
Lààtdaty''zeiToet,ronddienend,,,ofje krijgtgeen
koffie-''

Jaap raakte opgewonden voorzijn doen.
##Jijhebtgemakkelijk praten,''wœrdehijArend af.,,Jij
prM uceert niet. Niemand krijgt geleenheid je in de
kaarttekijken...Hetzalmijtoch toegestaan zijn...dank
Je,Toet,je benteen engel...tezeggen hoe ilc erover
denk.Hoe ik hetvoel,alsjedat lieverhebt.En dan is
mijn weetaangaandedezedingen zo,datalwiezich waagt
-

aan het voortbrengen van kunst, uitgaat van een nood-

zakelijkheid,a1sjedan van volstrektheid nietwilspreken.
Datis,zeg ik hetgoed,een afgeronde voorstelling van wat
het worden m oet. O nverschillig van wat het later zal

blijken voor tq stellen,of zelfsgeworden zalzijn wij
kunnen nietaltijd maken watwijwillen - staattoch het
punt van uitgang,de opzet,voormijvast.Maat,verhouding,vlakverdeling, kleur, licht,stem m ing,alles.. D at
w ou ik m aar zegge
* n,##besloothij onverhoeds,veiligheid

zoekend in zijn koffiekom.
##Zeer juist!zeer juistl''jubelde de Duitser.Hij keik
erzijn Poolse vriendin op aan,die peinzend deogen gericht hield op de lamp.
T oetzei:

##Julliekletsen langselkanderheen.In degrond bedoel
Je hetzelfde...W ord wakker,Arend Hobbe,je '
G ntonbeleefd-''
##O nee,'' zei Arend opgewekt, de ogen openend. ,,Ik
dachtaan zandzakken en zo.''
#:Hoe bedoeltu?''vroeg de blonde Ugo r ïnterexe rd.
J#Zandzakken zegtu?''
e dienen. De zandzak is het symboolvan de
,,Om u t
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kateorischeu weetwel.ln diezin,''sloeghijgoedgeluimd

door, ''dat de Polen hun vaderland m eedragen in hun
levend gevx l,alseen vrouw die wegloopt,een prooidie
m en dreigthun te ontnem en.D e levende m uishoudtde
kat,,in form '',zoalsdesportsluizeggen.Gelooftu nietook,
M adam e H ortense?''

##M isschien,''erkende zij,met wegdwalende blik.,,Het
ismijnietgegeven u te volgen-''
##Terwijlde Duitsers,''zette Arend door,,,hun vaderlandsideaalrsteld hebben,gelijkikzeide:indezandzak-''
##H et is aardig gevonden,''stem de de blonde Germaan
m eteen dom m egrinnik toe.,,W atbedoeltu erm ee?''
##lk zou ook aardappelen kunnen zeggen,''sloeg Arend
door,,,ofkoffiebonen,allesw ateenvorm ig isen in m assa

opgetast.W ijNederlanderszijneeneigenzinnigvolk.Geen
onzerisdeander.Iedervoorzich maaktzijn eigen wereld
uit#zijn eigen kategorischeen de rest.lk vind w oorden die
te veelzeggen aT
bject,zij zeggen niets.Ik ben een mens
van relativiteiten.W atdan voormijn volk,om nietweer
af te dwalen,zeggen wil:de samenhang is,en misschien
elukkig,zoek-''

##Je overdrijitl''vielJaap geprikkeld in.y,-roen wijbe-

dreigd w erden ...''

##O zeker,'' erkende Arend, ,,werden wij Polen. W ij
krijgen telkenseen vaderland wanneer wijop het punt
staanhetteverliezen.Zodradatvoorbijis,vallen weuiteen
in onsoudedoen.Geenmensweetmeer,waarvoorhijzich
zo opgewonden heeft. ,,Nur wenn wir uns im Kot be-

fanden''...Heinehad,alszomenigmaal,gelijk.W atikdan
nogeenszeggen wil:van deze dingen heeftbijvoorbeeld
onzeSpaanK dwingeland Philipsgeen snarsbegrepen.Hij
waseen te eenvoudige ziel,die zwartofwit,hem elofhel

kon onderscheiden,geen grijs,geen nevelingen in hun

mist. En N apoleon niet, eenm aal het ruiterstandbeeld
geworden der Revolutie.En de man niet die datdomm e
1l7

boek geschreven heeft,,yMein Kampf'',waarmee ik blij
ben, om dat het hem voor alle historische eeuwigheid
blam eert.''

##Je zou hetoverdezandzak hebben,''brachtToethem
terloopsop zijn weg terug.

##H aha, de zandzakl'' grinnikte Herr Doktor onvoorzichtig.
Arend zag hem uitdagend aan.
##D ie zandzak kuntu bi
ju in deHeimatvindeny''smeet
hij hem toe.,,Een Duitser, nog een D uitser, w eer een
D uitser:zand.Een collectiefvan korrels,'iedere kbrreleen

scherfjerots,gelijk van oorsprong,van aard,van maaksel.
H et ideaal is,al die korrels saam te brengen in een zak
en ;
a1die zakken op te stapelen toteen wal.W estwallol
Ostwallnaarbelieven.En datgelukt.Hetzou m etNederlanders nooit gelukken ...of m et Polen,m evrouw H ortense.##

D e blonde D uitser trok een stenen gelaat, hard van
wrok.Toch vroeg hijaarzelend,als woeien de woorden
hem van de m ond:
ltdus zeggen,H err H obbe,dat onder ons geen
,,U wi
individualiteit bestaat?''
##H ebtu erbegrip van watzo'n woord betekent?''vroeg
Arend scherp.
##Ik dachthet.''
eerde
,,Dan dacht u verkeerd. lk acht u bekwaam ,gel

meteen graad,ten bewijzedatu alleboeken goed gelezen

hebt, van elk begrip ...hoe ook ...een definitie te geven.

In definieren zijn uw proffen sterk,geniaal,alsdatwoord
niet wat anders bete ende. Zodoende worden woorden
levenloze formules, er hangt geen atm osfeer, geen aura
om heen.H et'
onderscheid tussen '
een levend ding en een
dood ding zit in de eigenwilligheid van het eerste. H et
laat zich niet vangen. H et ontglipt de m azen van uw

omschrijving.Zandkorrelsdaarentegen...eh hier isuw
1l8

antwoord ... laten zich sam enbrengen tot zakken zand,
zandzakken nog beter.Uw slavendri
jvers hebben het te

alletijdezo begrem n en erhun voordeelm ee gedaan-''
Hijleek nog verder te willen gaan,m aar stuitte plotseling zijn vaart. En met een andere stem stelde hij

zachtzinnig en verzoenend voor:
##Laat ons het hierbi
j laten ...Hetwas niet mijn be##

doelingonbeleefd tezijn.
Zich omwendend totJaap:
,,W athe
b jijvandaag voor de onsterfelijkheid gedaan,
Don Carlos?Datschilderijvan jou zitme toch dwars.''
##Jezou nietonbelœfd zijn,daG tik,''sloe desG ilder
terug.

Arend stond OP,langzaam en groot,en Jaap een Zware
hand op de schouder leggend,erkende '
hij:
,,l
kgeloofdatjegelijkhebt,kunstenaar.W ijallen gaan
van onze volmaaktheid uit.Jammer dat er meestal zo
weinig van '
terechtkom t.- Gaatu alweg?''
##M adam e H ortense is m oey''verontschuldigde zich de
Duitser.,,D e reishœ fthaar nogalaangepakt...En dank
VOOr alles-''

Stijfboog'
hijderondelangs,terwijlde Poolsegeërgerd

wachtte.
Doorde geopende buitendeurvulde een volle m aan de
kam er m et haar klaarte.
T oet streelde H ortense'sdonker '
haar.

W ijmoeten eensoverleggen hoe wijelkanderhelpen

,,

kunnen.''
A1stoneelspelerszonder clausstonden de m annen opge-

steld bijhettafreel.
##Dankje,''zeidePoolse,Toetswangrakend metderug
van haar geringde hand.

Zijging zonderachtop hem te geven de Duitservoor.

Arend gaf hun geleide.

Dan ga ik ook maar,''besliste Jaap toen hij terug

,,
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kwam.,,Jebenteen verdomde lomperd,Arend Hobbe.''
#yD e vrouw kén interessant ziJ
'ny''vond A rend gelaten.

##Moetjijdienieteensop een dœkjezetten?''
##Stikl''vieldeschildernijdiguiten smeetdedeurachter
zich dicht.

X 1V

##M ijn naam isIkse,''stelde zich de dichtervoor.,,Ru
Ikse-''
lem and m et een dik hoofd was boven de treden uit
estegen,m oot voor m ooten nog niet ten voete uit.H et
w as een hoofd zonder beloften,kaalvan kaken en kruin
en met een verwonderd aangezicht, een bruiloftsmasker.

De dichter keek niemand in 't bijzonder aan,als een
planeet,die haarschijngestalten van buitenafontvangt.
A rend H obbe trad geheelnaarbuiten.

1k heb uw brief ontvangen,'' zei hij vlak. ,,a
v end

,,

H obbe-''

Zijdrukten elkaarafwachtend de hand.D edichter hees
zich de laatste trede op,hi
j kwam hetroestige tuinhek
binnen.
##T oet, mi
jn vriendin,''stelde Arend voor.
##H et is mi
j een genoegeny''vond de dichter rreKr-

veerd.Een zoetemelksmeisje,hadhijalgezien.
,,En hi
erJaap Sparkel.U kent'
hem wel.Deschilder.''
H et aalw aardend, tegeli
jk ontkennend knikje van

iem and,die zichzelf gekend waant, maar niem and kent.

##Man,ik word warm van J
'ey''vielJaap geërgerd uit.

##Leg die tM den af.''

#:En neem een steeny''weesArend meer gastheerlijk.
W aarop hijkortlietvolgen:
##De zaak isdatwijhier niem and alsgast Ontvangen.
Iedereen iswelkom voorzijn eigen rekeningen risico.Dat
ligthier in de aard derdingen.U. kentFontana M arina?''
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D e dichter wrong zich uit de riem en van ziin rugzak.

Omstandig ging hijzitten.
##Bij name,''zei hij.,,Ik dacht hier rustig te kunnen
weZ'kfn.''

##ls een misverstand,'' viel Jaap uit. ,yNiemand hier
W erkt-''

De dichterkeek eensnaardie kantwaar iem and sprak,

dan naardesteen,waarop men ondersteldedathijplaats
zou nemen.Hijdeed naar hem gezegd was,moeilijk zijn
vrede vindend m et de harde zit.

##lk meeny''weeshijde schilderaf,y,geestelijke arbeid-''
##M een ik ook,''zeiJaap gezellig.
H et ronde gezicht stond als een kazige m aan.
##U schildert?''

##Alsik zo vrijmag zijn en in mijn eigen tijd-''
Toet,die alweer metbekertjes wijn aandragen kwam,
oordeelde een afleiding nietongepast.Die m annen stieten
OP elkaar als stuiters.

#JGoeie reisgehad, mijnheer Ikse?'',
Vroeg ZjJ.D2On
,(:r.

##Lang m oeten zoeken om onste vinden?''
##H etis inderdaad nietzo eenvoudip''vond de dichter

zwaarwichtig,zijnwoordenpleisterendofhijzaaneenfresco
bezig was.,,H et uitzichtis'
hier M ven we1 zeer fraai.''

##Fraaiishetwoordy''weesJaap,nijdig op de kwibus,
af.Ook zijn mnniervan Toetaankijken bevielhem niet.
Arend,weinig toeschietelijk,zeinu ook wat.
##De zaak i'
s,''merktehijop,y,wanneer u hiernaarden
geeste werken wilt, kunt u niet beter doen dan deze
fraaiheid van u afzetten.H oefraaieruitzichtdestem inder

inzicht.W atmijbetreft,sindsik in FontanaM arinaben,

heb ik weinig nuttigsmeerverricht.''

##Verdomd natuurschoon, dat je niets meer heeft te
zeggenl''schold Jaap.,,Je kunter metje penselen niet
aan likken.Bovendien isallesalgedaan.Nuja,iedernaar
ZJ
i'n eigen avontuur...Salutel''
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Zijstaken debekertjesvoorzich uit,dronken elkander
een stijfwelkom toe.Vervolgenszaten zijgewichtig stil.
##H oe B'
O E he'
t tuis?''vroeg eindelijk
stelling A rend H obbe.
#;T uis?''verbaasde zich de d'
ichter.

zonder belanp

#,Ikbedoelginds.Achterdebergen.W aardeRijnergen!
omtrentKatwijks stranden de Noordzee zoekt?''
Dedichterliethetantwoord even tijd om zich tevop
men.Ten laatste sprak hij metbedachtzaamheid:
#JEigenlijknietzo heelbijzonder,naarmijn indruk.Heb
de laatste m aanden veel gereisd, hier en daar.Volgens

mijn corresm ndentie gaater weinig om.Er wordtdruk

gedicht en veel geschilderd,dat wel, a1s u dat bedoelt.
H etwachten is,a1sik hetgoed begrepen heb,op inhoud.''

##W at isy''wilde Jaap ongeduldig weten,,ywachten op
inhoud?''Hijhadzijnbekertjein één teugleeggedronken.
Het omkerend, keek hij beteuterd naar de aluminum
bodem ,die cirkelglanzen draaien deed als een hogehoed.

##Jekrijgttöch nietmeerl''plaagdeToet.,,Defiasco is
leeg,kijk:geen druppel.lk hebgeen zin,weernaarbenee
te lopen.,
,,Datza
lik dan we1doen a1sje mijfranken geeft,''zei
Jaap ontevreden.Dan weerzich kerend totdedichter:
##W atiswachten op inhoud? wi1 ik weten.Julliezegt
zulkedingen oferheelwatachterzit.lk voormijheb de

ervaring,dat wie zo erg op inhoud wachten m oet,of op

de vorm,daarover hangt te zeuren o'
m dat hij komt tot
niks.Nulik onthou noppes,alsje 'tmij vraagt-''
zover ik u kan volgeny''verwaardigde de dichter zich

,,

te s'
preken,,khebt u misschien geen ongelijk. U bent
imm ers schilder?''
##Sinds zoeven nog steeds-''

##En u,mijnheer Hobbe?''

M en kon Arend niets onaangenam ers vragen, daar-
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om nam Toet,vöör hij een antwoord had, het w oord.
7:Is het zo nodigy''zei ze,,yiets bepaaldstezi
jn? lk bijvoorbeeld,ik ben vrouw .''
-

##Puikl''juichteJaap,,yen meteen hoofdletter,die heb

Je verdiend-''

##Onzinl''weeshetmeisjeaf.,,lkwilmaarzeggen:vrouw
*
ISgeen beroep,ofschilder,ofdenker,of zelfsdichter.Van

watje toevallig bent,kan je een vaste bezigheid maken,
ofeen beroep,datje dan op deduurwelleert.Dan zet
je op je deur bijvoorbeeld:Ikse,dichter.Bedoeltu het
ZO?'>
##Ik wistniet,''weerdezich dedichter zelfverzekerd,,,dat
ik iets verkeerds bedoeld had. Of zelfs gezegd. Voor

mijnheerSparkel,meen ik,diehetpenseelhanteert,moet
heteen feest zijn,in een heerlijk land alsdit het ene
ïegeven na het andere uit te werken.''

##Quatschl''raasde.
Jaap onbeleefd.,yDichtu somsmeer
wanneererveelom je heen gebeurt?Alsdatzo was,zou
er in deze tijd,die razend ipvan gebeurtenissen,aan de
lopende band gedicht moeten worden.H et tegendeel is
waar, die heren hebben het alleen over zichzelf. W aar

wachten de stumpers eigenliik op? Drama's en heldendichten m oesten vliegen alsdruppelsvan de zwabber. En

ik...kijk om jeheen.Een heelalvolschilderijen en een
schilderdielummelt.Zoleegalsditverdomdelegeblikje.''
W oedend smeethijhetkroesje op destenen,waarhet
even rinkeldetothetop zijnoortjelag.
##Alsikhetgoed zie,heb jijalteveely''lachteToetrnet
smakelijkewittetandjes.
D at m aakte nu ook de dichter m et haar gaande.Ver-

leidelijk mondje had di'
e kleine vrouw! Hij nam zich
dingen met'
haar voor,maar eerstmoesthijweten waar
hijhieraan toewas.Hijpeilde:
##M isschien is het wat vroeg in de dag voor een zo
diepgaande discussie-''
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##H ebt u ontbeten?'' vroeg T oet,die ruim en wilde.
##Beneden in hetdorp,dank u,''zeiIkse.,,Er wasdaar

een aardig kroegjemetwatmen noemteen riantuitzicht.
Eigenlijk had ik,hierkomend,geen vagevoorstelling van
hetleven in zo'n wildernis.Hoegaatdateigenlijk?''
##Heeleenvoudip''zeiArend,wijsa1shijkon zijn.,,Men
leeft-''

##Datisnu juistde kunst,''vond de heerlkse.,,Om u
dewaarheid te zeggen,rekendeik op geen m edebewonersk''
,,0,
''vielJaap gezelli'
g in,,,wijwillen welwegwezen a1s
jedatbeterbevalt.Vrijheid blijheid.''
De dichterrichtte zijn duikershooH metderonde%,en

op de schilder.

#,ZowashetnietS
bedoeld,''besloothijeindelijk tezegen.
:#U had onstrouw ensgeschra en,niet?M eende ik toch,''

leidde Toet af.Zij wachtte geen antwoord,leegde haar
blaadje in dekast.
##Zeker,''zeihij tegen haar rug.,,Op goed geluk.M ij
wasbijgeruchtterore gekomen,datin ditdorp zonder
bewonerslandgenoten moesten zijn.''
Hijzweeg.Hijoverwoog het.Eindelijk'
hernam Mj:
,,Ho
e gaatdateigenlijk?Hoe steltmen zich datvoor?''
##Leven iseen prentjez''brachtArend in hetmidden.
##En moeilijk genoeg als de duiten op ziJ
'n,''was de
ervaring van deschilder,diede nieuwe gastgeen aanwinst
vond.

Toetlachte,omkijkend.
##Och kom l''

##Jijbenteen vrouw.Jijlachtjedoorallesheen.A1sje
inmijn plaatswas,meteengezintuis...''
De dichter had niet op met dit gesprek. M ensen in

zorgen kon hijnietgoed velen.
,,W a
tmijbetrefty''brachthijgeruststellend in hetmidden,,yik kan mijn onderhoud bekostigen.Ofik wellicht
kinderen heb,ismijnietbekend.Luiersen halvezolen
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liggen mijniet.Daarzonderhangthetbestaan aan zoveel
materiële dingen vast,dat isjuist wat ik wilde weten:
hoe knaptm en dat hier op?''

#,Een bekertje nostrano?''nodigde Arend Hobbe gastheerlijk.
##Dank u,zo vroeg in demorgen bekomthetmijniet.''
#;Overigensishijop en Jaap te 1uiom nieuwe te gaan
halen.En nogeensoverigens,om je in te llchten,neemt
wie hier kom t een huis.''

Dedichterrichttezijn duikerskop verwonderd naaralle

kanten.

##Een huis,zeg je.Alsdit?''

;#Alsdit.O feen ander-''
##Is er geen eigenaar?''
#JM isschien.M isschien de Dorpsgek-''

##lnteressanty''vond de dichter,een beetje paf.,,1k heb

een soortem entspinnekop tegen de helling omhoog zien

kruipen.W ashiidat?''

##W aarschijnlijk.En dan zijn er nog twee. sfan en
VrOuW .##

##Vooreen verlaten dorp wonen hiernogalingezetenen,''

voegde Jaap het ziine eraan toe.
##0 , die H ortense is heel interessanty'' m eende T oet.

J#Juistietsvooru.Vooreen dichter.''
D e dichter gafhaar een genadige knik.
#;lk zal gaarne m etdie H ortense kennis m aken.''
##Poolsy''zeiArend,alsofdaterwattoedeed.

##Kan '
heelpikantzijnz''vond de dichter.y,M aarhetis
een verkeerdevoorstelling temenen,datwijdichtersbijzonder op zouden hebben m et interessante vrouwen.De

meeste vrouwen zijn niet interessant.Zij stellen zich zo
aan .##

n$Zeerjuistl''vielArend hem bij.;;Voor mijhetvoedzamedagelijkse brood-''
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'#Hoor je dat,Toet?''vielde schilder nijdig uit.,,Je

onderschat haar, vent.''

Hebjullie'tovermij?''kwam Toeterbij.,,1k benmaar

,,

een brioche.Arend is do1op brioches.''
fkennis heeft zel''prees Arend Hobbe,een gebaar
,yzel
m akend naar haarw ang.,,A lle dagen goudgeelen versals
de m orgenstond.''
H em op de vingers tikkend,keerde zi
jzich af.
'

##Maak Jaap nietJaloersy''plaagde zij.,,Bijgebrek aan
zijn wettig petitdéjeuner ishijin staatzich aan brioches
te vergrijpen.M aar ditis allemaalpraat te grabbel,ik
had mijnheer lkse Hortense toegedacht.M atch-making
ligtmijweinig,maardiezoetqblondeLohenvin hangtme
de keel uit.''

##Hoeishetmogelijk,zolnoverschonemanl''leiddeJaap
de aandachtverder af.Hijhield er niet van metToet
geplaagd teworden.,,A1sik een W agnersebuikrijg,maar
datduurtw e1even,schilder ik hem m etzwaan en al.''
igt zich dus in een of ander huisy''hield de
,,M en vest

dichtervoetbijstuk.,,En dan?''

Allen zw egen,ongezind deze lkse aan te m oedigen.
''
hernam de dichter ietwat dringend, alr f
,,En dan?'

deanderen deverplichting hadden zijn bezwaarlijkheden
op te lossen.
Arend H obbe sprak namenshen hetbeslissende woord:
##W elnu,dan leeftm en.''
##Lééft m en ...''
W eer stilte.H etronde hoofd van de dichter draaide als
een pantserkanon de ronde af.
##TJ
'a,'' lichtte de schilder weinig aanm oedigend toe,

wijzijn hiergekomen om onszelftezijn-''

##lk m een,''zeiT oetm etschalkse ogen,,,kam eraad lkse

t,
e begrijpen.Zichzelfzijn isvoordeeen andersdan voor

de ander.K am eraad lkse is verw end.En wie verwend is,
heeft iem and nodig om hem te verwennen ...W aarom
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hebt u geen vrouw meegenomen, kameraad Ikse? Als
Arend."
"Laat mij erbuiten," zei Arend uit zijn humeur.
"Omdat hij dacht er hier een te vinden," grijnsde Jaap
met te veel ijver. In zijn gevoel had hij aIleen recht op
Toet.
"Dank je, ridder," lachte zij, toch een beetje dankbaar.
"Ik meende eigenlijk Hortense, die minstens een prinses
moet zijn. Jammer genoeg, behoort zij tot het type dat zelf
verwend wil worden. Waar twee aIIes van elkaar verwachten, komen beiden tekort. Er zal niets anders op zitten,
dichter, dan op jezelf gaan wonen. Zien wat er komt. De
bevolkingsaanwas is overweldigend de Iaatste tijd. Sinds
wij hier afgestapt zijn in de honderden percenten."
"Ik voor mij ben daar nooit op gesteld geweest," steldc
Arend vast.
"Dan,k jet" zei j aap,
De dichter gaf het nog niet Ope Zich laten afwijzen was
zijn gewoonte niet.
"Misschien," drong hij aan, "is er voor mij plaats in
deze woning? Ze lijkt me ruim."
Arend Robbe schudde afwijzend het hoofd.
"Ret gaat om het beginseI, weer je," trachtte Toet het
vonnis te verzachten. "Ieder voor zich, niemand voor allen.
Meen je 't zo, Arend?"
"Ieder voor allen," gromde hij ontevreden. "Maar vrijheid bIijheid."
Ret meisje Iachte.
"Komt dat niet op hetzelfde neer?"
"Ret komt hierop neer," hernam Arend Robbe met
gezag, "dat wij geen ruimte voor derden hebben. Ook niet
voor Ru Ikse."
"Toet was haar spotzucht nog niet meester,
"Alle schepselen gods zijn welkom... heen te gaan.
Nietwaar Arend?"
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##Jemaakteen karikatuurvanmiJ
'y''wees'hijaf.
;#Lui,leuter niet,''zeiJaap,opstaande.#;Nou ik ga dan
m aar tot de fles weer vo1 is-'' - ,,M ee?''nM i
gde hijde
dichter,die ernog nietin was.,,Za1ik de honneursvan de

Plaatswaarnemen? Zien watwevoorjevinden-''
Op dat ogenblik kwam de Duitser met zijn eeuwk
keteltje om water. Hij en de dichter keken elkander

m etend aan.
##Shakehandsl''nodigde T oetm etietsvan spot.,,Voorstellen laten we hier achterwege.Kunnen de verantwoor-

delijkheid nietaan-''

##lkse-''
##Doktor Pleite-''
Denamen ketsten op elkaar.

##U zei?''wilde Ikse toch nog weten.Zijn ronde hoofd

waseen en alhardhorigheid.
Pleite.D oktor Pleite-''
#yVon Pleite M onom l,''voeg
.de Arend eraan > .

M eteen volgde de dichterJaap,dieongeduldig bijhet
hekjewasblijven wachten.
XV

Fontana M arina had deroep van een h- el,waariM &

leefdenaarzijn welbehagen.Heteerstnodigewaserover.
vloedig en te geef:woning.Geschreven staat:de vogelen
hebben hun nesten, de vossen hunne holen,de mensen
echter niet alzo.
H ier wortelteen dergrimm igste tegenstellingen tussen
m ensen mens.De haattegen de ,,proprio''isgeen kunst-

matigonderhoudenvuur,zeisnatuurlijkalsademhaling.
Ze wordt geboren m et de eerste huur, die de '
huurder
voelt als onrechtvaardig. Daarvan eenmaal verlost te
worden, is voor velen levensinhoud. Die inhoud tot

werkelijkheidtemaken:eeneigen huisje,schijnthetoffer
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van een heel ploeterend leven waard.Nietvelen winnen,

zelfsvoor deze inzet,de prijs.
Doorzijnbewonersverlaten,stond FontanaMarinad'
aar
te verbranden op zijn klip.Een land van belofte.Een
nestkast.Op voorwaarde dat men zelf zijn brood meebracht, schonkheteen woning.Vri
jvan aansprakelijkheid,
huur,zelfsvrijvan belasting.Niemand '
had daar belang.
H etwaseen boom die volgeladen staaten het fruitloont
niet het plukken.

Jaap ging de dichter voor,het s'
traatje door,,over 4e

keien,die nog de herinnering van plaveisel droegen.Zij

stegen trapjesop,gingen poortjesbinnen,opende deuren
w aarachternietsgebouwdsmeerstond.Verbijsterdstonden
zij te kijken in hetschone doorzicht.
'#Hoe zou hetkunneny''trachtte Jaap te doorgronden.
##datjuisthetvervallende zo schilderachtig wordt?''
De dichter lkse gafnietaanstonds antwoord.Hij had
anderegedachten.Eindelijkvond hij,een beetjesmalend:
##Rom antiekl''

##O J
'ay''ging Jaap erop in.,,5Vijmoeten oppassen voor

rom antiek.D aar ziteen gevaar.A lditm ooishier isafge-

keken,geloofje niet?''

H un hoofden, twee halfronden,stonden vreem d naast
elkander.

,,W iJ
'moeten leren geen ogenmensen meerte zijn,''gaf
dedichteralszijn mening.
##W atdan?''vroegJaap een beetjegeraakt.,,A1sjetoch
schilder bent-''
##(:,ttlch.''

##Ik ben nietzo'n stuk antiek alsje schijntte denken,''
weerdezich *Jaap Sparkel.z,sfaarergensmoetjehettoch
OPhangen aan een sujet.''
##O nderwerp onderwerpt,''smaalde diepzinnig de dich-

ter,zich voornemend datop teschrijven.,,Jezulthetmet
m e eensZjJ
en.##
l29
Fontana h4adna 5

##D aarover praten w e nog weleensy'' brak de schilder

onbevredigd af.yyhrat denk je,zou dit'
hier watvoor je
ziJ
-n?''

Hijweeseen stenen vierkantondereen onwaarsclzijnlijk

grote kap. Tussen twee nisjes,die ogen leken,was het

Poortjevan een ingang,metijzeren scharnieren zwaarbeslagen,hethout wituitgebeten van de zon.

;#Lijkteen kapely''zeilkse,bijziende naderkomend.
J#M isschien een stal,''vond Jaap;jekuntdathiernooit
zeggen.Allesheeftdezelfde eenvoud,houding,stiJ
'l.''

Hijlichttede klink en gafdedeureen trap.Deruimte

wasvo1witlichtdooreen grootgatin de achterwand.
D e dichter toonde zich niet alte happig.
##G een zin?''
##D at gat m oet natuurlijk om te beginnen dicht,
''zei
Ikse.,,G 1as erin.A1sik zo'n kamerin een behoorli
jk huis
had ...''

##O ja#''stemde
. Jaap spottend in.yyNatuurlijk.Volluie

dingen, boeken,oud spulen een juffrouw in een zi
jden
kimono,die mijnheerbedient.lk snap erallesvan,kameraad Iksel''

##Heb jenietwatanders?''vroeg dedichter,zonderop
Jaapsuitdaging in tegaan.
D e schilder w erd boos.
##Laat ons wè1 wezen. 11t ben geen huisbaas. Geen

hospita. Geen m akelaar. Geen dam e van het Vreem de-

lingenverkeer.lk ben hierevenveelalsjij,namelijk niks.

Aan te bieden heb ik dus niem endal. Vraag het de
Dorpsgek.''

##Dank je.Van spinnen heb ikbepaald een aikeery''wees
uitzijn hoogtededichteraf.Zijn hoofd bewoog zich a1s
een globe op een standaard.

3DDan moet je hier niet wezen, sowieso,''vond Jaap.
@;
Duizendpoten '
hei
bben weooknog,en diebi.
jten.Ik vond
deeerstemorgen schorpioeneninmijnwasblikje.Zewaren
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slap en verzopen, m aar aanwezig.D e ouders oi de kin.
deren woonden niet ver. Ik heb er mijn bed op na-

gekeken.. ken jedat tuig?Verder slangen,a'
dders,die
Je aansissen,ze doen naarmijn ervaring niks.Demensis
'

het m eest gevreesde beest in de schepping ...vleiend is
dat!En op het dal
t hagedissen; 'sm orgens vroeg m aken

ze kabaal,datje nietmeerslàpen kan...W atdoeteen
verwend joggiea1sjijeigenlijk hier?''
##Misschien zoek ik mijzelf,''vond de dichter na een
Pauze goed te zeggen.

Jaap lachte.Hijlachteluidkeels,dom,onhebbelijk.
9:Kan jeoveral.''En hijlachteweer.

##lk gelooi,''zei lkse zonder zidl kwaad te m aken, yrdat

ik in deze holte.nietwerken kan.M isschien ismijn hien
zijn een vergissing.Het is de eigenaardigheid van verissingen, dat men ze eerst opm erkt, wanneer m en zich
heeftvergist. lk zalheteen week ofwat proberen.''

##Jezultjetoch meteen hotelzonderbedieningmoeten
vergenoegény''bleef*I
m plagen.,,Datgatmaken we
F aap he
m etwatstenen en cem entw eldicht.lk h'
eb nog een restl
*e
staan,zaak van een uurtJ
*e.''

##Dat zou ik zeer op prijs stellen,mijn handen staan

verkeèrd.''
##D acht ik al,'' lachte de schilder. ,,En m isschien w il
H ortense ...''

Hijletteophoededichterreageren zou.

##W atisze voor een vrouw ?''vroeg lks'
e zonder belangstelling.
##Poolse.En nietvan hetgewone operaslag.H eelanders

dan Toet,die ik Arend benijd.Toetiseen schat.''
M eteen,onvoorzichtig nu hijiemand om meetepraten
had, liep hi
j over van vertrouwelijkheid.Tot waar hij
ergenszichzelfbetrapte en plotseling zweeg.
Ikse had nu en dan geknikt,de lichte ruimte keurend

metzijnkollendeogen.Hijhadietsvaneenontevredenpad.
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##D itdusniet,''toondeJaap tebegrijpen.M aarhi
jwas
geprikkeld en ging voort:

##Ik wiljegraagvan dienstzijn,zoek hetzelfmaareerst

uit.Pasop,daar ligteen drem pel.H ierrechtsnaarboven
staatm isschien ook nog wat.Nietop de bloem en trappen,

'tzijn netkinderen.Ermoethierergenswater zijn,daar
bofje bii.Die kleine beekjes kunnen tjilpen alsjonge
vogels.W evinden elkaardan welbijArend ..ajuusl''
M eteen begonhijeen trapjeaftedalen en wasweg.
lkse was in verbijstering blijven staan.Hijveegde zijn
hoofd,da: droop van warm te,een plek zoekend om te

zitten.Om hem heen dansten wi% sluierdepruiken hop en

wijn een ballet.Zouhijdaarboven nogeenskijken...?och
waarom .H ier kon hetbestgoed worden alsdievlegelhem

helpen wou metzijn gemetsel.Voorzulkedingen washij
van anderen aG ankelijk,hij had de gave die anderen
te vinden.

Hijging weernaarbinnen,daarzathijop hetbrokkelmuurtjevan hetingestorte venster.De zon,een gletscher
op het overhangend dak,stoorde hier niet.De eenzaam -

heid bleefhem vragenstellen,hijzouywaarniemand'
toaag,
de houding m oeten vinden die ook niet wordt verstoord

doorzelfbeschouwing.W ashij,watmen welhad gezegd,
een kwast?

Een klein langstaartig hagedisjeverschootdichtbijziin
voet.H etzocht,glipte m et een ruk verder.H et waseen

geslepen staafje potlood,een verweerd stokje,datnauwelijkszichtbaar zich over de grijx stœn verplaatste.W as
zoiets meer dan gezichtsbedrog? Toch leefde in zo'n

wezentje ook een wereld,waarin hij, de dichter Ikse,
gezichtsbedrog kon zijn.
De dikke man geeuwde.Zijn maag meldde zich met
Zewoon menselijke eetlust.Nu moest hij brpod hebben,
en wijn,en water.Lastig wasdat.
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Dat meisje van die Arénd Hobbe scheen juist wat

iem and hier behoefde.D ienende liefde,en zonder onderdanigheid. H aar bestaan leek de bedoeling te hebben,

zichzelfop te heffen,zoalsbrandstofzich opheftna zijn
w arm te te hebben afgegeven.

Hijzou,nam '
hijzich voor,geen ongenoegen maken.

En die andere ... die H ortense?
M oesten het altiid vrouwen zi
in...? Vermoeiend.
.
N een, hiJ
;emand
. zocht.
had nl
nodig,-rust was wat hiJ
M aar rustwerd vaak een ingewikkeld ding.
Som swasdaarhetverlangen naarde dood.0 ,de dood

washem een welvertrouwde vriend,bijwijlen ook we1in
vrouwelijke gedaante.Eenmaal,metlrma,had hijop een
landingsbrug gestaan.De rivierglom ,lokte,gleed nachte-

lijk voorbij.lrma had zich in angst en doodsverlangen

aan hem vastgeklem d.Verwachtte de beslissing van hem,
m an.

Nu ja.
Terug gaande langshetwilgenpad,schaamden zijzich
voorhetprentje,voorelkander.Zijhuilde.Hijging alleen

naar een hotel.
M en behoefde om m etde d'
ood teverkeren nietdood te
zijn.lntegendeel,nietslevenderdan kameraad Dood.Een
nooit aflatende aanw ezigheid.
Irm a w as sindsdien etrouwd,omdatzi
j een kind verw achtte. N iem and, ook zi
jzelf niet,wistvan wie.Zij -

vernam hijlater aanbad datkind,een zoon,zoalszij
de ondergang had aangebeden.En hem ,de dichter,dieals
een wijs,bezadigd en ervaren m an haar van de landingsplaats had weggevoerd.

Meteen verstijfd gezichtjezeize:
##Dag,Ru lksel''

Zij gingen ,,elk zijnsweegs'',zo heette dat.M aar het
wasuitdemode,,elk zijnsweegs''tegaan.Dezeromantiek
liet alleen schaam te achter.
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W ie van zijn ti*
id was,leefdealseezlatoom.Hetgaat
verbindingen aan,hetlaatdielos,hetbliiftzichzelf.

Buiten in hetlichthingaan een dodetwijgeenvergeten

am andel. Een am andel, als aas aan een hengel. Een

amande'
lvan hetvorige jaar,ofkon hetalreedszijn van
dit? D e dichter had van am andelen geen verstand.

Zijn lichaam stondvan hetmuurtjeop,ziin hand greep
deamandel.Een klein bleekvruchtje,dadeliik liet'
hetlos.
Hetwasrul en rot,het witte kerntje aangevreten dool
een verdwenen b'
eest.

De dichter raspte ermetzijn tanden tegen.
Bitter w as het ook nog.

Teleurgesteld liethij de amandelvallen.
Datwasop deeen ofanderemaniermeteen ziinbesltlit.

Hierzou hijwonen.
Hijslootdedeur,die nu zijn deurwas,meteen reepje

zakdoek, alsof niet achter iedereen kon binnen kom en,

en ging op zoek naar zijn mede-dorpsgenoten om hun
berichttegeven van zijn nabuurschap.
HetmeisjeToetzou we1'n boterham voorhem hebben.

Hijvondnalangomdolen deHobbe'snietinhuis.Hun
deurwasongesloten.Een papiertje,aan Jaap gericht,lag
erachter.De kruimelsvan hetontbijt lagen er nog vool
'

de vliegen.

Dedichterzettezich in Arend'srieten stoel.Hijzatdaar,

spelend m et de losgeschoten wikkellintjes. Hi
j zat te
zitten,w achtend op watnietkwam.Hiivoelde zich verongelijktzonder reden.

O ja,datmeisje Toet'
had welwatvoorhem.Ze zou

hem zeker te eten vragen,al keek d'
e m an hem de deur

uit.Een glansvan herinnering gleed
' over zijn Edammer

gezicht.V eelm annen hadden h'
em hun deuren uitgekeken,

veelvrouwen hem gesmeektte i
blijven.

D.
e deur ging open,om de deur verscheen een hoofd.
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Het grijnzende hoofd van de Dorpsgek,die nu met lijf
en handen naar binnen sprong.D e beide m annen spiegelden zich in elkaar.
#;Pedrinil''riep I
de erfgenaam van he'
tdorp.,,pedrinil''

Maarwijlditgeen verstaanbare taalwas,antwoordde de
dichter lkse niet.Na veelgehaspel begreep hij de uitnodiging,meetegaan;verwonderd volgdehijhetvreem de
verschijnselnaarzijn huis.
Hierwerddewereldopnieuw zoalsz,
ekorttevoren altijd
had getoond te zijn.Er kwam wijn op tafel,brood en
knoflookworst.Alles met veelgrimassen hartelijk opgediend.

Uitde Praatvan zijn gastheer kon .de dichter weinig
wijs.Hij dacht alleen,zich verzadigend,hoe de dingen
van zichzelven gingen.Problemen waren ereigenli
jk niet.
Alleen maakte dewijn hem dronken,hij verlangde naar
sterke koffie.

Zijn verlangen verdichttezich toteen film.Boy van de
M alaga-bar, zoals 'hi
j statig heen en weer schreed,het
zilveren blad voor zi
jn deftig metgrijze puntjesgebor-

duurde vest.Boy was het blijvende in een wereld vol
veranderingen.Hijwasnooitjong geweest,hijwerd niet
ouder.H'
etvestmetde grijze puntjesweek nietvan zijn
buik.Zijn blad,zijn glaasjes#zij'
n port,zijn sherry,zijn
krakelingenbehieldeneenvoornietswijkendeeeuwigheid.
,,Da
g mijnheer Ikse, bent u daar weer? Het oude
m'
CVk?''

Twee jaren afwezigheid maakten daar geen verschil.
H ier vielnietsvoor,allagen er alle dagen andere kranten
op de leestafel.M en kon er zeker van zijn Boy terug te

vinden, de vaatjes,de lampjes, de trijpen stoelen, het
eeuwig aanwezige,datm en gisteren had verlaten,ofvoor

een maand,ofvooreen reeksvan jaren.M en wasafwezig
omdatditallesaanwezig bleef.De koele wijn besloeg de
1S5

kristalen glazen metzijn adem,het boterzoutje behield

dezelfde vage sm aak van kaas.
##Graag Boy! Zeventien.Een grote.''
V oor verdere gem eenzaam heid bestond geen reden.D e

betrekklngen stonden onverslijtbaar vast. De dichter
ledigde de eerste,dronk nog een tweede,knabbelde met
een hondegebitkrakelingen ofzoute stengels.Er kwam en
discipelen van de tweede '
generatie luie uchtig binnen,

totze hem,de meester,tien jaren ouder,zagen,geslagen
wachtend op zijn minzaamheid. Hij was wel zo goedgunstig naar hun werk te vragep;m '
et een gebaar rukte

hijaan een nodigendestoel.
I;e Nvereld &vaseen homogene eenderheid.Daar zathij

m'
etde Dorpsgek in hetdoor elk werkzaam m ensverlaten
dorp. Een lucht van geiten hing ransig onder de lage
zoldering tussen de onder hun witkalk vergane balken.

Er was èen bittere,in hetbrein neerdroesemende,wijn.
H et brood,dattussen de tanden brokkelde alsgrint.Die

tanden moesthijtoch eenslaten nazien.En watde kerel
bedoelde metzijn ongedurigheid?
DeGek bedoeldeduidelijk temaken,dathijdegastheer
was en wilde zijn. Fier op zijn eeuwenoud patriciaat,
schonk hijde wijn zijner wingerds,brak hij de harde,
schilferende kaas zijner geiten bij het dorre brood.De
gastwaswelkom terwille van hetgastheer-zijn.Op zijn
manier een Lorenzo,en m agnifiek genoeg voorde schran-

seraan zijn hof,diezijn onsterfelijkheid bewaarde.
Opdeduurgingen zijnplichtsplegingen vervelen.Ven
zadigdreesdedichterop.Hijmaaktezichvandedansende
gastheer los,die zich beijverde '
hem naar hetpoortje te
geleiden en hem hetpad tewijzen naardeuitgang.
##Buona Kra, Signore.Grazia per la visitàl''
Dank voor het bezoek nog bovendienl De wereld was

een Florentijns brokaat,datnog in het laatste vod zijn
zeldzam e deugd bewaart.
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X VI

H et leven in Fontana M arina w as de eenvoud zelf.
Alleen de G ek verstond lw t.H ierw ashi
jgezaaid,gekiemd,
owpgeschoten. ln de harde rotsen groeiden de bom en en

heesters,onbegrijpelijk geworteld.Zr stondhij.De dorpew
lingen,toen zijgeen brood meervonden,hadden hem een
vooreen verlaten.Lachendezag hijhen verdwijnen naar
landen,die nietde zijne waren.Hij blœfmetzijn wijn,
zijn mais,zijn geit.Dehuizen brokkelden af,verloren hun
s
lchoorstenen, het schilferdek hunner daken. Het zijne
aptehijbijtijd en wijleop.Erzou niemand geweestzijn
om hem simpelteverklaren,hijzou natuurlijk alseen
plant op de plek gestorven zijn, hadden daar niet de
vreenaden een voor een zi
jn rotsbeklommen.
D e Dorpsgek weerde zich niet,hi
jwas'
hun gastheeren
hun koning.Hijbood zijn kaas,zijn druiven en zijn wijn.
Hij liet hen begaan in de huizen die de ziJ-ne w aren.
Slechtsnu en dan verschrikte hijeen vrouw,dienaarde
beek om waterging,zijwaren spoedigaan ziin inhoudloze

lach gewend. Somm ige harer voelden zich begeerd, zii
deden in het verder gaan de heupen vleien. Hi
jzag lzun
licham en vervloeien in het m ilde m iddaglicht. Hi
j wist

van hun verlangen en hun angstnietaf.Hijlachte,schoon
hijnietshadoverwonnen,overwinnend.

Ook de schone Poolse verscheen hem als een OPeenS
teochtend in bloeigeschoten agave.Hijvolgdehaarmet

enkeleonbegrepen stappen.Toen bleefhijverloren naar
haar uitzien totzij wasverdwenen.Lang stond hiidaar
nog,erwaren g
'een verboden vruchtenin zijn paradijs.
*@'

Die vreem den kwamen met hun eigen plannen en ge-

dachten.Zij waren gek.Zij sleepten in hun rugzakken
hun wereld m ee.Tussen hetbrood,de kaas, de kleren en
het scheergerei,pakten ze die als iets kostbaars uit. Zi
j
zetten haar op plarzken of trachtten haar te verbergen in
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een kast. Er waren er die schreven het in boeken, er
w aren er die kneedden het in klei, of vulden er de losse
bladen van hun schetsblak m ee.De Dorpsgek had weleens

zo'n blad gekregen.Zijzeiden dathijhetwas,hijwistwe1
beter.Om nietonvriendelijk tezijn nam hijhetaan.De
w ind w ist er wel weg m ee.

##Arend#''begon Toet om ensy y,je moet je weer eens

luchten-''

Metschijnverbazin'
g keek hijop van zijn werk.
##W aarom ?''

##Omdatjeleeftalseen madein een appel,jongen-''
#:Kan iem and anders?''

Arend Hobbe schroefde zijn aandacht dichter op de
worteltjes,diehijaan hetschrapen was.Van oordeéldat
klein handwerk hetverband metde werkelijkh.
eid onderhoudt,belastte hij zich zonder tegenzin met de voorbereiding voorde pot.Niemand 1asmet zo onuitputtelijk
geduld de aangestoken erw ten of haalde zo gelaten
boontjesaI.

Hij zweeg.Hij pitte een aangevreten wortel uit.Hij
vrov :

##Vindtjemijzo ijdel?''
H et was een vraag die telkem aal terug kwam .Liever

had zij met leukoplastde lippen toegeplaktdan te bekehnen datzijhem voorijdelhield.Ziin hoogsteijdelheid
was,niet ijdelte zijn.Op niets.Zelfs nietop haar,die
jong en vo1verlokking alle mannen trok en weerde met
een glimlach.

##Jeweetwelbeter,Arendl''weeszi.
i,nietgeheelovertuigend,af.,,W atversta je onderi*
i
'del?''
@
##Ziejewel!''
#:Ik zie niets-''

##Er klinkttoch,''bekeek hijhetnader,,,een dubio in
1:8

watjevraagt.W aarom vraag je anders?Een woord,uitgesproken, moet inhoud hebben.''
H aar w itte tanden blonken in '
haar frisse rode '
m ond.
##W ie sprak het uit?''

##lk soxns...?''in eerlijke verbazing.
,,M aarjongen toch...''
#,lk heb,''hijwerd een beetje boos,,,aan i.
idelheid zelfs
nietgedacht.Ikheb hetwoord n'
ietin mijn mondgehad.''
##Isdat worteltjesschrapen?''leidde zijaf.
Zijbeet'
hetonafgesneden puntjevan een peentje,knabbeldeh'
etverdergezelligkrakend op.Zijn oplettendeogen
gloorden in een schem erWeg.

##W aar denk je aan?''vroeg Toet,om henltehelpen.
Zijnam eenblikken pannetje,begonhetmetdestaalspons
schoon te schuren.

Eindelijk sprak hij:
##Ofwijvanhierzullen gaan-''
Toetgaf geen antwoord,i
jverig in haar werk.
J#Zeg jeniets?''vroeg hij.
H aarhanden rustten even,zijkeek hem aan.
##En w at zal ik Zeggen?##
'#W atjeerva'n denkt.''

##Je wordtoud,Arend,''zeize,stevig verderschurend.
##W e kunnen niet alle dagen heen en weer praten over

blijven ofweggaan.W aarom zouden we ook? Voorlopig
hebben w e het best.''

lk wilde eenzaamheidy''stelde hij eigenzinllig vast.
##ATetaldiemensen?''vroeg hiiontevreden.
Zijzett'
e het pannetje op de aanrechtneer,veegde de
,,

handen droog om hem een aai te geven.

##Zoet nu maary''troostte ze,##zeg nu maar niks..
Jij,
Arend H obbe,en de m ensen is een oud onderwerp.Daar
raken we niet over uitgepraat.Geen reden onA erover te
beginnen.''
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Ik wil,wanneerik langseen pad ga,
nietweten datdaar
'
@
mem en ziln geweest-''
,,

##Nu praatjeonzin,Arend,''weeszijhem terecht.,,W aar
een pad is...''

##Voor mijn part,''stemde hijonwillig toe.
'#Jeziethoeongerijmd j'
ebent.Jou metje luie benen,
diemeerbeweging moeten hebben?..jewordttedik @ *
jou zie ik geen pad maken hier tegen de rotsen op.En
omdatjij nietvoorje gezondheid zorgt,mogen anderen
hetook niet.''

##Ik zie niets strijdip,'' hield hij koppig vol. ,,De

pyram ide van Cheops is ook eenmaal gebouwd dooz
duizend slaven.T och stelik om haar te zien de eis,alleen
te ZjJ
*n.##

Hetmeisjehernam haarschoonmaak.Hetmetalen pannetje zong onderdeforsehalen van de stalen spons.
##Ben je haastklaar metde worteltjes?''vrocg zij.,,7œ
m oeten oP.##
#'M eteen. Nog
krabben.
##H elpen?''

drie.'' Geduldig begon hij weer te

##Nee,dankj'
e.Ikbenerzô.''
##Die pretentie van jou is lariekoeky''hernam zij,x
toch
een beetje l prikkeld.,,Heb ik je alzo vaak gezegd.Je
kuntnietverlangendatdedingenalleenbestaanvoorjou.
Die Cheops lietd'
ie taart oprichten voor zichzelf,al zou

hijmisschien vereerd zijn metjebezoek.Alledingen die
geen dingen van onzelieveheerzijn,zijn dingen van mensen.Datleerde me zekere Arend H obbe.M aar van onze-

lieveheeren mensen moethijhetniethebben.Wou jij
hier in ditklipdorp,datvan de Dorpsgek hoort,de hof.
hond uithangen?''
:#Höört...höört...!''

##Alleshoortvan iemandindewereld,''hieldzijvol.
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##W ereldjewell''smaaldehij,een worteldieterootwas
splijtend.
##En laat het nu uit Zi
J
-n metdie wortels,''kribde zij.
>#G œ f m aar hier ...G a wandelen, Arend H obbe, buiten-

luchtzaljegoed doen-''
Zijnhanden,ineensleeg,stonden verkeerd.
##W andeleny''bromdehij.,,En bijiederesteen een mens
tegen het lijf lopen.Medemensen.Onze dierbare soortgenoten.Deheme
l,ofwiedaar aansprakelijk voor.is,be##
W aar m e ervoor.

##Gà nu maary''drong hetmeisje overredend aan.,,Je
bentvanmorgen nog nietin de frisse luchtgeweest.''

Hij stond op.A1seen grote dwarse jongen bleef hij
lum m elen m idden in het vertrek.

J#lk heb een onderwerp voor je om aan te denken,''
stelde Toetvoor,de peentjesschuddend in demetwater
bijgevulde pan.Zijgoot'
hetzilveren afgietselin de wasbak,dielekte op de stenen van de vloer.H etnatliep door
de naden we1w eer Weg.

##Jouw onderwerpen zijn a prioriabsurd.''

##W eet ik wel,'' lachte T oet. ,yD aar ben ik ook a

priori.. zeg ik het goed . ? van overtuigd.M aar dit

isuitdetweedehandvanjou-''
#,Dànk jC!''
##Je moet toch wat hebben voor onderwep''bleef zi.
j
plagen. ,,Een boterham kan ik je niet meer geven en
rauwe wortels zijn niet aan je '
besteed. O ja, a1s je
beneden komt, loop dan bij Trabedini aan. 51isschien
Pofthijnogeen halfpondjepasta.''
Ik kom nietbeneden,''weerde Arend onwillig af.
##Dan niet.lk ïawelzelf.Poffen isvrouwenwerk.Nfaar

wachtjeop?''
Onwilligschoptehijmetzijngepantoffeldevoetdedeur
om n.Zijvielbenauwelijk piepende weer dicht.
Evenharderl''riepToetplagend na.,,Dan kan hijover
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diesteen nietweerterug.Zo!Hetontbreektjey''lachtezij
verder,,yaan zekerheid,Arend Hobbe.W aarwachtjenog
op?O ja,j'
eonderwerp vooronderweg,ik moetook aan
allesdenken.lk wou maarzeggen:deluchtdiejeademt,
isalseen belopen pad.Pieker datvoor elkaar en laatm e

vooralwetenwatjeervan denkt.Dag,Arend Hobbe,merk
Je ietsvan demedemensen,loop dan een straatje on1 @ *
Krijg ik geen zoen?''
Zijkwam nabij,legdehaar%
@
i
'ong
*
'
eehoofdo.
w
p
œziw
jnschotlder.
'

##Een gerepte vrouw,''zei ze,,yis als al het andere wat

anderen heeftgediend.En maak nu datje weg komt,ik
heb nog veelte doen om mi
jnheer op tiid zijn maaltje
voor te zetten . Op t
ijd .J
'e stinktvan onopgeloste
problemen,Arend Hobbe.Ik houd van datluchtje en
@

Van J@u .. Duvel nu opl''

Onvredig stond hijin d'
elichte azuren dag.Naarbeide
zijden wrong hetvervallen straatje zich door de wisselvalligheden van hethuis-voor-huisaangebreide dorp.llii
koos de ene kanten toen,terugkerend,de andere.A ls ik

nu daal,bedachthij,moetik strA sweerklimmen.Beter
teklimmen,en hijkeerdezich nogeensom,onzekera1seen
verloren kat.

Hijh'
ield nu zijn gedachten bijzijn voeten.Datwaseen
rustgevend gevoel.Bijelke schrede een nieuwe taak,een
ander probleem.De wolken trokken langzaam uit zijn
hoofd.Overdepuinen,devervallen wijnterrassen,gingen
dezilveren vleugelsopen van hetmeer.Hijzag hetinenen
en bleefstaan.Hetruimelichtvloeideinzijnwezensamen,
het loste zijn lichamelijkheid op.W aar elders had hij
ooitdeze zaligheid gevonden? Hijzou haar altijd,waar
hij heenkwam,blijven missen.
Tegen deafgebroken stomp van eenolijfginghijzitten
op een steen.De dode knoestzette nog blaadjes,zilveren
behaard, aan onwaarschijnlijk lange lege twijgen. Hij
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voelde hlln aanw ezigheid als een insectenregen om zich

heen. Meteen wist hij zichzelf daar zitten: de mnede
wandelaar peinzend in het landschap. Hoe ontkom t de

mensaan zijn belachelijke romantiek? Had Toet gelijk:
washii,Arend Hobbe,ijdel?Hongerdehijnaardegunst
van mensen,zelfswanneer hiihen verachtte? Hoe kon

hijontkomen aan zijn hinderlijkeZelf?

Dat dikke planetenstelsel lkse,d'
ie blonde Lohengrin,

G
I
Aaap metzijnmachteloospenseel,diePoolsemerrie,hulde
verwachtend van al wat man was, moest hij erkennen
hun gelijk tezijn?Een schilderkon zich wegleven in zijn
doek, een dichter in ziin geriimel, een vrotzw in haar

ijdelheid.Misschien wasdat,zolang deopwindingduurde,
hun waarheid.En de zi*
i
ene? Mranneer hijsprak kon '
hij
welsprekend zi*
i
gen van.hetsnoerderredenering
*n,hetri
:i
.*
*

was genot.Ontkwam h1J,daarbileen plzbliek verlangend,
aan com ediantenw aan?
Toet,in haar eenvoud,kon hem leegdrinken als een

glas.Zelfs in zijn huishoudwerk,groente schoonmaken,
helpen aan devaat,ontdektezijde hoogmoed.W antwas
zijnbereidheid niethetdalen van zijn voetstuk,hetbewust
zelfvoldaan volbrengen van een nederige taak,waar hii,
de grote Arend,niette hoog voor stond?
N evens hem was iets neergestreken.De G ek zat naast

hem .Hiigrinnikte van binnen uit en scheen te willen
Praten.
A rend wilde ook van de G ek geen hinder hebben en

stond op.Zonder tegroeten klauterde hiiverder.
##Signorel''riep hem deDorpsgek na.
Arend keek om .
##Salutel''lachte de gek.,ysaltlte,Signorel''
Een 1es in beleefheid,incasseerde Arend.

;#Ciaol''riephi.
jwoedend terllgen strompeldedebergaf.
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X VII

Heb je ze gezien?''vroeg Toet,toen hij uren later
afgejakkerd thuiskwam.

##Leer toch precisereny''viel Arend H obbe kribbig uit.

##W ie?Overwieheb je 't?sviezijn ,,ze''?''
##Politie,''zeize,alsofzij ietsaardigsh
'ad te raden.
Hij schrok.Nvatwas dat nu weer.Politie.

##N ietvooronsy''zeiT oetrustig.,,H etw aren nette 1ui.''
J#W at deden ze dan hier?''

##Preciseren,Arend,preciserenl''plaagde zi.
j.y,W aarom
zouden nette lui niet bij ons komen? Zoveelzelfkennis
ben ik nietvanjegewoon-''
##Zeurnu maar niety''bromde hijkorzelig.,,s'
loeten ze
W Zt???

Toetvond geen reden hem dadelijk in te lichten.

Ze zagen er prim a uit,als herenknechten.Lakeien die

alsjagermœstersdienstdoen.En allebeieender,metzo'n
kneveltje onder de neus.Operette...Begrijp je er iets
Van ?##
##W at m oet ik

begrijpen?''vroeg hijdriftig.

##H oe iem and naar de kapper gaan kan en zich zo'p

malsnorretjelaten snijden.Naalwatgebeurd is.''
##Laatme nu eindelijk weten wat die kerels moesten
en spaar me jecoquetterie.'tIshier,dachtik,een land
waar geen land meer achter is.W atkwamen ze bijons
zoeken?''

##W ord maar nietjaloers,Arend,''bleef Toetplagen.
#,A1les is heus in de beste orde afgelopen. M oeten ze

andere snorren opzetten om mijte imponeren.De heren
kwamen zoeken naariemand,die wijgeen van allen ooit
hebben gezien.Naardebeschrijvingtenminste.Overigens
w aren ze heel beleefd.V olm aakte cavalieri.''

##Za1wel,''gromdehi.
j,een bankjebijdetafelschuivend.
Zijn manierom tekennen tegeven dathijhongerhad.
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Klaarblijkelijk hebben wedan nogmeerFontanaMarinapelgrims te verwachten.Kan prettig zijn.W as hetniet
om Jaap?''
##En waarom om Jaap? De goeierd,hijwas er om me
nog eenste vertellen datik zo'n prachtig modelzou zijn.
Voor'n Eva nog wel.Ik heb mijEva altijd andersvoora,

XCSte1d.''

##K lets niet,'
'liethijzich gaan.,,W atheb je gezegd?''
D at ik geen flanken heb om de '
hele m ensheid te

,,

baren.Zo naar je zin? Hij zei natuurlijk,hij vond me
hopeloos o'
uderwets. Eva '
had volgens hem niets m et die
baarderij te makvn. Ze was een begrip. Een abstractie

vond hijzelfs.Op ditchapiterbegon hijreguliertedazen.
lk gafhem een slap kopje thee en hijwerd sentimenteel.
svachttotArend zelfthuiskomt,zeiik,dan kan jejehart
ophalen aan een boom.Bijmijmoet je metzoiets niet
wezen.Hijzatnog even en ging bepaald ontmoedigd w%.
Ik heb hem nog over zijn krullebolgestreken,maar hij
deed eengevaarlijkeuitvalnaarmijn heupen.W atmoeten
aldiemannen metmijn heupen ...!Nu goed,om Jaap
kwamen dieoperettediendersniet.Ook nietom jou.''
##Vroegen ze naarmij?''wildeArend toch weten.
y,Gee
n woord.Alleen ofjedichtbijhuiswas.Vooralle
zekerheidzeiikja,datjeergensop hetterraszattewerken,
Die heren zijn stapelvan mijn blonde pruik.''
##Hoeweetjedat?''
T oet léchte.

,,Ui
thetliedje:,ybionda,bella bionda'' jeweetwel.
W aar de vrouwen zwartzijn moeten de mannen blonde

hebben en omgekeerd.M aagden m et ravenzwarte haren.

Zo zijn jullie,om nààrvan teworden,goedkoop.Duszei
ik voorallezekerheid datje thuiswasen nietgestoord

verkoos te w orden.''
En?''wilde Arend nog weten.
##W aten?''
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##Zeiden ze wat?''
##Fa rlientel'' zeiden ze. ,,l-laast beledigend voor een
vrouw die alleen is m ettwee volm aakte cavalieri.O ok een
beetJ
-C VOOrJ
-Ot1.''
##Klets niet...''
o stes'!zeide andere nog.Betekent zoveel als:
,,A m e l
kan m e niet bom m en.Ze lachten onder hun snorret-ies,
allebei eender. Bête is dat. Ik houd van m annen m et
ïezichten-''
##Dan kom en ze zeker voor de Duitsery''opperde Arend
y
zonder op Toets dwaasheid in te gaan.,,Ik heb de vent
nooit vooreen cent vertrouwd.En wie isdie prinses,de
Poolse?''
,,0,ni
etgek.Bestde moeite waard.W ijschieten hœl
ïoed samen op zonderjulliemannen.Laat'
haaraan mij,
Arend,lleem haarnu eensnietvoorjezelf.''

##1k?''

##Doe niet zo verwonderd,je weetbesthoe magneten
zich gedragen in de nabijheid van de pool.W aar een
haan is,worden de vrouwen kippen.H et is nu eenm aal

mijn noodlot,ditweerloos te verdragen.''
##Praatr en onzin,''weeshij humeurig af.,,W athet

om de D uitser?''

Nee,M hengrin washetook nietdie ze zochten.Zijn
papieren zijn,datwistik a1,in orde.lk heb ook nooit
,,

gehoord dat Lohengrin door de politie werd gezocht.''

Dan blijftalleen dedichterover,rekendeArend Hobbe
uit.Ru lkse...hebjehun zijn huisgewezen?''
,,

T oetlachte.
##lk weet nieteens waar die beroem dheid woont.V erdraaid,ik zou hetnietweten.Ze waren,zeiden de politielakeien,een dik rond iem and tegen gekomen.Rondissimo,

vooralhethoofd.Onderzijn arm moethijeen brood hebben gehad.Nee,die rondissimo signore was het ook niet.

Zegingen blijkbaaropgeluchtweerheen.
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J;Zo,''m aakte Arend een eind aan het gesprek. yyD aar

zijn we dan af.Ik heb nietgraag deoverheid hier.Geen

enkele overheid .N og koffie?''
T oetw asreeds bezig in te schenken.Een kom heelvol,

zoals hijhetgaarne wou.Uithetmelkblikje liet zijhet
dikke gesuikerde stroopje lopen.
Hijkeek,overdetafelgeleund,aandachtig toe.
##Deoverheidy''begon hijzijn meningen aftewikkelen,
is een bem oeiziek iem and, aangesteld door niem and.

Zeker nietdoor mij.Gemvenlijk heeftzij zichzelf op de
plaatsgehesen waarzijzich goed bevindten zich metalle
m iddelen handhaaft.Ook onwettige,die zijachterafwettigtmeteen door haarzelfgeschapen wet.ln goede dem o-

kratie worden wij bij '
tijd en wijle'uitgenodigd haar

opnieuw te kiezen,m aareen dem okratie waarin dedenker
evenveelstem heefta1sde dom m e isgeen goede dem okratie.De dem okratie,waarin hetanderstoegaat,isevenm in
een goede,wantwie bepaaltwie dom isen wie niet? Het
is even onduldbaar,dat som m ige onzer m eer te zeggen
zouden hebben dan somm ige anderen,alsdatde stemm en

nietgewogen worden,alleen geteld.Dusiser naarmijn
mening geen goededemocratie,geen goedeoverheid,wijl
zijverkeerd gekozen,ofdoorzichzelfen dusook verkeerd,
gekozen is.De vrije menszou methaar bemoeiselsgeen
bemoeiing hebben,zonder haar dwang,die hem onvrij
m aakt.H ier in Fontana M arina ..''

##Jelaatjekoffiekoud worden,''waarschuwd
eToet.
,

-m erdr
lk had die dienderswillen zien en spreken,;m jJ

,,

Arend,dekop in de nabijheid van zijn aarzelendemond.
Toetlachte hem uit.

#,0,hetwaren bestknappejongens,daarnietvan.Vrouwen zijn barop uniiormen gesteld,weetjewaarom ?Het
iszo aardig,van een aardil jongen meerexemplaren '
bij
de hand te hebben,als van knopen of kousen.Ze deden

helemaalnietgrimmig ook.lk geloof,datze blijwaren
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niets te vinden. Zo hadden ze hun plicht van de dag

gedaan en waren verdervrijvan onpleizierige karweitjes.
Hetzou mij nietlijken,beroepmatig boeven te achtervolgen en in degevangenis,tezetten.Nee...En drink nu.
-

Jongetje,je koffie uit,ze is steenkollH-''
Delangenam iddag verstreek.T egen deavond begonnen

debergen aan deoverzijtegloeien,een vluchtig vloeiend
veegjerossigheid overdetoppen alseen liefkozendehand,
en het werd langzaam donker. G een wind, de bom en
stonden stil.De m ensen in het dorp hadden elkaar vergeten.Zelœfden zwijgend een vooreen,zonder behoefte
aan elkander.Een voor een '
verdwenen de kam tte huizen

indeslaap.O'
m laagtekenden delichtj% van hetG woonde

hun sterrenbeelden op de zwarte spiegel van het m eer.
N u begonnen boven ook de sterren aan te vonken,voor

wie zijn aandacht erop richtte meer en meer.
Arend zatbinnen in zijn boek gedomm ld.Hijwas in
onvree metalleswathijlas.Hijhad verleerd te leren,te
bewonderen, te dwepen,het met anderen eens te zijn.
Gelaten liethijwoord voorwoord,regelvoorregelonder
zijn ogen glijden.Zijn rzichtstond ontevreden.
Docielalseen huiskat,stopte Toetzijn wintermkkenydan wasdatgebeurd.Nu en dan keek zijgezelligop om te
zien ofArend haarsomsnodighebben kon.Uitdeblikken,
witgeverfde kap gootdeolielam p een zachtkleurloœ licht
over de dingen,die op de tafelstonden.Voor de restliet

zijde kamer in een stille schemer,waarin e1k voorwerp
adem de voor zichzelf.Op de gewitte m uur verschooteen
spin,eenm aal,nietm eer.

##W iljenog?''vroeg Toetzacht,detheepotlichtend.
Arend keek nietop.

##Alser nog is,''zeihij alleen.
Een barnsteen straaltjestond uithetkommetje naarde
tuit,trok dan snelOpwaartsalseen elastiek.
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##Suikerheb ik nietmeer,jekunteen balletjekrijgen.''
##Dank J
-ey''zeihijalleen.
M aarna een poosjeklapte hijde dekselsvan hetboek
bijeen,opstaande om hetop de plank te zetten.
#yLuisterje?''vroeghij,syaan blijvend.
##Als je watzegt-''
H aar gelaatbloeide ve- achtend in het witte licht.

Hijging krakend in zijn rietenstoelweerzitten,meteen
losspuitend in een discussie tussen hem en hetboek.W ijl
Toet het niet gelezen had,kon zij zijn pro en contra
moeilijk volgen.Zijving meer methaar ogen dan met
haaroren op.H aarpassieve luisterhouding moedigde hem

aan tot verder gaan,zijn tegenstander begravend onder
argumenten zonder tegenweer.Ineensstaakte hij.
W atdenk jijervan?''
Zijliethem even totrustkomen,zeggend:
##W aarvan?''

##Heb jedan nietgeluisterd?''examineerde hij.

##Zeker,A rend-''

##Ikheb ernietsaan a1sjemijnietvolgt-''
Ziikwam hem glim lachend tegemoet.

##Ben je daar zeker van? M isschien is het soms wat
moeilijk je te volgen.W aarom zou een dom meisjealsik
een meningstellen tussen jou en hem?''
'#W ie hem ?''

,,Des
chrijvervan datboek,diejezo ergert.A1sik x k
nogmeepraat
.ergerje je nog meer.W atzou je overigens
aan mijn mening hebben?''
Hijbekeek heteven,lettend op de spin,die weer in
zijn onzichtbaarnetversprong,en zei:
,,l
k heb veeltedanken aan je lieveaandacht.Ook a1s
jenietmeervolgtofnietbegrijpt.Datweetjetoch wel.''

##Zeker,Arend-''

:#Zonderjeaanwezigheidy''ginghijvoort,liep ikinmijn
gedachtenspinselsvast.Daar zit,tegen de muur,een spin.
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Zoeven,toen ik bijtoevalop haar lette,isze verschoten.
M aarzeblijftgebonden binnen de wereld van haarweb.
VolgjCmij?''
##O ja.lk zie zelfseen foutin je redenering,wanneer
Jedatdoen van despin op jeeigen denken betrekt.''
##Een fout?''verbaasde hijzich,een beetjegergerd.
;#Je wilttoch zeggen,dat de spin gebonden blijft aan
'

haar w eb.Ilaar w ereld.ls zo, nzaar ze heeft die wereld
zelfgem aakt.A1sze ergenoeg van heeft,ofhetgaatslecht
m etde vangst,m aaktze een ander.''

J#W atduswilzeggen?''drong hijaan.
,,Da
tjij en die spin toch meer elkaar gelijken dan je
had wilen beweren.Ookjij,alsjou dewereld nietbevalt,
m aakt een nieuwe.''

##Nu moestik eigenlijk spinnijdig op je ziJ
'n,''erkende
hij.,,Je weetikkanzomoeilijk ongelijk bekennen.In elk
g'
evalben ik nu de draad kwijt.Spaartonsheen-en-weergepraat.##

Hiiwasopgestaan,had zijn hand op haarkorenblonde

hoofd gelegd. D e aanraking m et het levende, warm e,

werkte doorzijn hand heen kalmerend.
##lk geloof,'' zei hij welmenend, yydat jij wijzer bent
dan '
ik-''

#;A1sjijzo wijswasdateerlijk teerkennen...''
##W atdan?''wildehijweten.
##Dan zou jezo wijszijn alsdekat-''
Dewittekat,in haarlappenmandjebijdekoudehaard,

verrees,rektezich,wilde ook watzeggen.Zich bedenkend,

borg zij haar eeu4venoude wijsheid in de mulle ronding
van haar staart.
X VIII

##Aangaande de politie,'' zei Knuppels, zelfverzekerd,

'#daarmoetje mee weten om te springen-''
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##Datmoetjemetallesy''vond Jaap deschilder,nuchter
a1shijzijn kon.
M aar hij was minder nuchter dan hij leek,vanwege
Toet,die argeloosop hetbankje naasthem waskomen

zitten. H un atm osferen adem den hittig in elkander. Be-

geertebegon tekoortsen in zijn lichaam.

T oet deed of ze er niets van m erkte, ze bleef rustig

en behaaglijkzitten.W e1had zeJaap'shandinhetduister
voelen avonturen langshaarlenden,zodatzijn arm bleef
rusten om haar lange rug.Zijvond hetheel prettig en
bewoog zich niet.Jaap had een schetsvan haar gemaakt
en haarlijn bewonderd.
##AllejeToet,ikzalnoggek van jewordenl''
##W acht totik gek van jou word,''gafze terug
'. ##Nog
tiJ
'd ïenoeg.''

Hijhad getrachthaar,
tezoenen,datweerdeziiaf.
##W aarom eigenlijk?''

##Zom aar-''
O m Arend?''
##A<isschien-''
M idden in zi
jn verlangen W aS hiiblijven steken.H et
leefde nog in hem na.M etdie vrouw alsm odel zou hij
een T itiaan worden.Hi
jkeek naarArend,zoalshijdaar,
een oude droge stronk,overhetvuur gebogen zat.H aat,

moordzuchtklopte in zijn stugge kop.
De dag na het diendersbezoek was deze vreem de snoeshaan Knuppels onverwachts verschenen. Duvel-in-een-

doosje.Zijn gewone maniervan doen,snoefte de vent:
inbreken zodra denachtwakervoorbijis.
,,W a
theb j'op jegeweten?''vroegArend,zonderveel
belangstelling.Hijhad de nieuwlichter allang geschoten:
niet veel zaaks.
D.
e kleine gedrongen m an ging ervoorzitten,spitsvondig

kijkend als een oude rat.Zijn gezicht, in kortgeknipte
zwarte baarden en stekelig dor haar, waartussen het
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kleine,benepen m asker zat geklem d,geleek een ragebol.

lk geloofeerdery''debatteerdehij,y,datzijietsop hun

,,

geweten hebben.Hetmi
jne iszuiver,hun practijk isfout.

En omdatzeoverdie practijk volschoonschijnende theorieën zitten,uitgestald als appelsop de m arkt,de groote
en gaveboven,daarom zitten zevolspanning en ongeduur.

Hetgeweten,weetje,iseen beschuldigend besef.Cornelis,
di'
e een glasgebroken had,deed in zijn broek van angst.
lk voormijdoenooitin mijn broek,dusheb ik ergeen
lastvan-''

##Devergelijking mogeenigermatejuistziJ
'n,''doofdede
dichterdevlammetjesvan depret,,,smakelijk kan ikhaar
niet vinden-''

##Ook komtzemijwijsgerig aanvechtbaarvoor,''bracht

de D uitserm eteen uitgedoofde,nauweli
jkstevolgen stem

in hetmidden.Hijmetzijn Poolsewaren uitgenodigd de
avond te kom en passeren,nu er dan toch,m etde kom st
van denieuwegast,een ongewenste gem eenschap wasontstaan.Arend ergerd'
e z'
ich,maar behield graag de leiding.

Duszathijdaaralsgastheertegen wi1en dank.
##M etdatal,''merktehijop,,,weten we nog nietwaar
het om gaat.''

Hij legt de bewijslast aan de andere kant,''meende
Jaap.
T oetwasopgestaan om theeteschenken,hi
jhooptedat
zijnaasthem terug zou kom en.Naast hem was de lege
plek waarzijhad gezeten,zijn lichaamshelftleek geamputœrd,gevoelloos al'
sde halve lip na h
'etspuitje van de
tandarts.Die andere vrouw wasmooia1sgeslepen git,een

schoonheid waarhijnietsvoorvoelde.Morgenzou,hoopte
hij,Toetvoor hem poseren.
,,J
e m'
oetde schuld nooit bij jezelfzoeken,leerde de
0.

.

*

politieker.Ditm enselilk organism e,waarV Jwereld tc en

zeggen,ofsamenleving a1sje voor mijn partwil,zitvol
kwaadsappige etterbuilen. M en kan er niet Aan denken
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zonder zich te scham en.M en kan er zich geen deel van
voelen zonder een dringende behoefte de handen te gaan
w assen,a1seen dokter,die zalgaan opereren.

##Zeker,'zeiArend,,,zo voelen wijhetallen ook.Daarom
ziJ
-n wiJ
-hier.''
;#T och enigszinsandersy''dong de dichter m etpretentie
af.

##O neey''vond Jaap.,,1k niet.lk ben hiervoormijzelf.
Om totmijzelfte komen ...En u?''
Hijwendde zich totde Duitser,die zijn beurtleek te
wachten.
##M en is, of m en is niety'' zei deze, ryeen zuiver m ens,

Hier,ginds,thuis,overal.W atisjouw mening,Hortense?''
D e Poolse richtte hetdonkere hoofd om hoog en zw eeg.

Prachtvrouw!bewonderdeJaap,meteen metdeogen zoekend waarToetwasgebleven.

##Julliezijn deserteurs,datben J
-ey''klaagdedepolitieker

aan.,,M en m oet'
hetleven zo a1shet isaanvaarden-''
En u dan?''hoorde men Hortense's toornige stem .
##Zeer J
-uistl'' bevestigde de dich:
ter, de kologen OP

haarrichtend.Hijwilde nog ietszeggen en lietwachten.
Toen zeihijprofetisch:
##Hijdiezichzelfontvlucht,zalzichzelfvinden.''
#;N ietkw aad gezegd,''keurde K nuppelsgoed.,,Al slaat
hetalseen tang op een varken.Overigensben ik nietdo1
oP staande gezegden.''

Iaap,zich gereed makend om te spreken,voelde Toet's
*e

naakte arm in denabijheid van zijn gezicht.Hijmaakte
nogwatplaatsvoorhaar,maarzijkwam niet.Zijzettede
theekop naasthem op hetbankje.
##Julliebentallemaalernaast,''decreteerde Knuppels...
D ank u, dam e...!''dittegen Toetvoor de thee.##Eensdeels,'' ging hi
j voort,y,is iemand als ik geen deserteur

wanneer hijde kansneemtzijn veiligheid te bergen.lk
hoop h'
ierenige tijd derustte vinden,diede politie mij
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nergens'
gunt.W ie zo vaak achter de traliesheeftgezeten,

kan nietgezegd worden tédeserteren,wanneerhijdevrije

lucht verkiest. A nderdeels aanvaard ik de sam enleving,

dezemaatschappijzondermaatschap - jullie weet wat

'

ik bedoel aanvaard ik dit onverteerbaar m engsel voor
w at het is.Een m isgebak.D e gave van de kunstenaa'
r is

mij nietgegeven,de wereld . y,deze''wereld zeiden de

rom antiekers... al dichtend, schilderend, m usicerend of

alleen maar vrijen'
d te ontwijken.Ik ken haar,ik ben
krachtensmijn wezen gedoemd methaar te vechten,lijf
aan lijf.Hetis,geloofme,geen pretje.Zeisnietfraaier
dan ik haar zie en de tijden zijn voorbij,dat wie hervorm ing zochten zich bezatten konden aan hetvuurw ater

van idealisme.W ie thans de strijd aanvaardt,aanvaardt
haarreëel,metspieren,pezen,botten.Derdensy''ging hij
voort,,,geven lapzalversdrankjesniets.Zijdiemoeworden,
oud worden,wijsgerig,deftig en ministrabel,maken zich
wijs,omdatzegeen bergfexenzijn,erooktekunnenkomen
langsde gebaande trapjesder geleidelijkheid.Somszijn
ze daarin nieteens te kw ader trouw.Zi
jhebben achterde
groen'
e tafel de dingen anders leren zien dan ervoor.
Ze vatten niet,dat gezondescherpeogen toch beterki
jken
dan gebrilde.D italles,herhaalik,som s te goeder trouw.

U#mijnheerPleite,draagteen naam ...''
##M ijn ooml''haastte zich de Duitser voor hetfatsoen
van zijn familie op te komen.
##Zo, is dat UW O0m ?## deed Knuppels teleurgesteld.

lammervooru.De naam wasin deinternationalepolitiek,toen datnogmocht,nietonbekend.lkwildeeigenlijk
watanders'
zeggen.Zulkemensen worden,wanneerzijhun
veerkrachtverloren hebben,gevaarlijk.Hun firmageniet
meercredietdan zijverdient.''
##Mijn oom,''begon deDuitserhakkelend.Hijhad last
van zijn dunne stokrozenblos,die hem verlegen maakte.
Zodra hij zich opwond, brokkelde hij van binnen af.
,,
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Hortense'sogen voelde hijcritisch op zich gericht,hijwist
bijdatexamen geen goed figuur temaken.yyM iJ
'n OOm ,##
briebelde hijmetdichtgekropte keel.
##Ik luister,'' hernam Knuppels ongenoegelijk en liet
een paar seconden overslaan. Toen ging hi
j verder,
gnuifend in zi
jn triumf:
##Het was niet mijn bedoeling iets onaangenaams te
zeggen van deoude Pleite.Maar pleite ishij,hijen zijn
soort.Hij waseen voorloper in zijn goeie tijd en voorlopersmoet men blijven eren,ook wanneer zij nalopers
worden op hun ouwedag.Prijstniemand gelukkig vöör
zijn dood,heeftwie ook weer gezegd.Van tweeën één:
èfd,
eman ...ik heb hetniet in 'tbijzonderop deoude
Pleite..deman '
iste goeder trouw en dan een opgesleten
ezel,èf niet te goeder trouw en dan een boef.M isschien

zij'
nmeervanhen tegoederdan.
tekwadertrouw boeven.''
zaak van moraal?''vroeg Arend,afleidend,ziende dat

,y

dejongeDuitserw'
eerzijn bloskreeg.Hijwilde proberen
hetroer om te gooien.

##Moraal?''vieldepolitiekergretig uit,zijn rattenkopje
kerend naar de gastheer.,,Moraalzeg je? Moraaliseen

sym ptoom , geen oorzaak. D aarom volstrekt onbruikbaar
als argument.Zodra iemand in de practijk der politiek
zich op moraalberoept,weesop je post.M eent hijhet,

dan is hijversteven,nietmeer van-de-dag,onbruikbaar.
Meenthijhetniet,dan heefthijzijn overtuigingomgezet
in staatsm anshandigheid.''
##Staatsm anskunst,zeim en vroeger,''brachtA rend zonder anim o te berde.
##H e'
b niets tegen datwoord,daarzouden we een lange

boom overop kunnen zetten,''lachte Knuppels.,,Bijeen

andere gelegenheid,de heren van de kunstworden ongeduldig. Laat ik incidenteel dit m ogen opm erken: het

woord isnietzo gek alshetwellijkt.W anneer ik sprœk
van staatsmanskunstbedoelik daarmee precieswatjullic
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kunstm ensen bedoelen wanneer je je bezigheid ziet a1s
een zaak van vorm en bezieling.M aar...laat mi
j nu
even ...die G zieling hangtnietin delucht.Zijis,geloof
ik,h
'etogenblikscontactmeteeuwkheden ...
''

##Toemaarl''juichteJaap.

gheden,die zowelin hetvevleden a1s in de
,,M eteeuwi
toekom st liggeny''ging Knuppels voort. ,,W aarin bestaat

de kracht van het dichterlijk geladen woord? Van een
penseelstreek? Een noot onder alle noten?''

##W atheeftdepolitiek daarmee temaken?''waal ede
Duitser,in zijn waarheden bedreigd.,,MiJ
'n oom ...''
W aseen realist,ik weethety''gaf Knuppelstoe.M aar

doorslaand op hetvlie,
gwie1van zijn ijver,vervolgde hij:
W aarin bestaatde kracht,ik m ag welzeggen de betovering van een daad,tussen de daden van hetverleden vn
de uitgroei naar de toekomst? W anneer de kiem begint
te zwellen, geschiedt een w onder. D at wonder heet in
,,

kunst gedicht, mm iek, schilderij, bœld, algemeen gesproken.Zo kan...laatmij nog even,verdomme,hetis
geen alledaagse koek voor mij...w kan,en jultzo,de
handeling van een echtstaatsman de kiem zijn,waarin
hetzaad,dat een gebundeld verleden is,zich opent in de
plant,die vruchtdraagt voor de toekom st.In die zin zou
ik willen spreken van staatsmanskunst.''
##Ik zou hetm oeten overdenken,''m erkte Arend H obbe
wat zwaarwichtig op. ,,Op 't eerste gezicht zit er zeker
@

##

w at Jn.

Alsweeenborrelhaddeny''deedJaapvrolijk,,,konden
weereen opdrinken.''Hijnam degeleenheidwaar,Toet,
die haarplaatsnaasthem hernomen had,een knuffeltje
,,

toe te dienen.

##W atmij betreft,''merkte de dichter eigenzinnig op,
ikhoudnietvanbeeldspraak uithetplantenrijk.Kiemen,

yy

zaden,bloem en, al zulk gewas muft.''
''gafde politieker gulhartig toe.yysindsde
y,lnderdaadl
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dichters zich niet meer te buiten gaan aan viooltjes en
vergeet-me-niet,weetde niet-dichterlijke mensgeen raad.
In hetpoëziealbum van wijlen mijn moeder,datik geërfd
heb m ethaar schulden,w ist iedereen die geen steen voor

harthad op elk blad de weg.Zo gemakkelijk maken de
dichtershetons nietmeer.Zijscheppen op op geschept
V an G elder

O nze kunst, daarentegen, de staatsm ans-

kunst,die men mij nog slechtstoestaat te beoefenen in
theorie,en zelfs ook dat niet altijd,moetweer banale,
alom verstaanbare uiting zijn,van de goedkoopste rhetoriek nietvrij.Zerichtzich immers,dank zijhetallemanskiesrecht,tothetprofanum vulgus,Jan Publiek,man in
the street,Uomini Qualunque en die bereikt men het
beste m etde bonte Dinsdagavondtrein.''
'zeide D uitser,zic'
h sluitend als een oester.
,,lk dankl'

##Een kunstenaarisgeen koekebakkerl''vielJaap hem
bil,dringend naar Toet's,naar'
hetscheen toeschietelijke
.

'

gunsten.
Depolitiekervoeldezich onverslagen.

##Ieder op zijn terreinl''hield hij vol.,,Ju11ie van de
grote kunstleven jezelfuitvoor jezelf.. Ik zou willen
weten watde dam es ervan zeggen.U ,m evrouw ?''

DePoolselietde verwachtingeven stijgen,toen zeize:
,yzove
r ik begrepen heb,dwalen wij af,mijnheer hoe

heet u ook ...? lk had liever uw m enin'
g w illen hebben

overdedingen van dedag.Zeinteresseren mijbijzonder-''
##U ?''
##ztls belanghebbende-''

##En jij#Toet?''deed Jaap overwinnend.
#;O#ga jullie je gang maar,''lachtezij.##Ikblijfliever
hetonnozelviooltje-''
Arend Hobbe was opgestaan,onrustig beende hijvan
Wand totwand.Staan gebleven in hetgrote open vierkant

van hetvenster,tuurde hij naar twee geelgekleurde ster157

reno Zij bleven toen hij zich omkeerde daar staan.
"AIs gastheer," zeide hij, "mag ik niet zeggen dat het
bedtijd is. Tach is dat rnijn mening."
"Duidelijk genoeg," yond Jaap teleurgesteld, nu Toet
met op,en tan den geeuwde.
"Lui!" nam de dichter haastig afscheid en was weg.
Jaap en de onderduiker bleven zitten. De jonge Duitser
hielp zijn dame in haar jas,
"Heb je de zaklantaarn?" vroeg zij, haar schouders lossend uit zijn tedere greep.
"Het is volle maan," zei hij zonder overtuiging.
De kaars bewees het door plotseling uit te paffen. Een
zilveren klaarte viel het grote venster binnen.
"Kan ik hier slapen?" vroeg de onderduiker.
"Niemand zal van mij getuigen," antwoordde Arend
Hobbe enigszins plechtig als hij zich uitdrukken kon, maar
zonder aandrang, "niemand zal van mij getuigen dat ik
moede pelgrims afwijs van mijn deur."
"Hoe moet dat, Arend?" vroeg Toet, naar het scheen
bezorgd.
"Ga mee met mij," nodigde de schilder. "Ik heb nog
ergens een matras."
Met hun vieren gingen zij naar buiten in de maan. De
sterren blonken in de onbewogen lucht. Achter hen werd
de deur op de bout gesloten.
"Ben je moe, Arend?" vroeg Toet bezorgd. "Niets voor
jou anders om gasten buiten de deur te zetten."
Zijn gezicht stond bevreemd, de woorden wasemden
van zijn mond.
"H'eb ik dat gedaan?" verwonderde hij zich. "Heb ik dat
gedaan ... ? Ja, ik ben moe," besloot hij vaster. "Ze moe ten
mij niet aankomen met te veel theorie."
Hij begon zijn bovenkleren af te leggen.
"Die politieke vluchteling lijkt me een teveel wetend
iemand. Hij is niet meer in staar iets eenvoudig te zien.
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W aarom wou jehem nietteslapen hebben,Toet?''
Zij glimlachte, zich moeizaam werkend uit het gespannen lijfje datzijdroeg.Haarmooie armen g'
lansden
in de schem er.

##M isschien daarom,''zeizeeen beetjeraadselachtig.
Arend lieteven betljen.
##T och niet bang?''

##W aarvoor?''Zijbleeistaan wachten op zijn antwoord.
##Voorde politie,diehem zoekt.''

M etgrote halen begon zijde kam tetrekken doorhaar
blond haar.M ijmerend overJaap en zijn verliefdebuien,
voelde zij zich tevreden en gevleid.Lelijk was ze toch
niet.Nietoud .En nogeensglimlachte zijin gelukkige
zelfvoldoening.

##Voorde Politie,die hem nietzoektl''spotte zij.,,Die
zijn lieve'
r1uidan moe,en gelijk hebben zeook nog.Die
twee operettedienders waren blij dat ze niets vonden.
Overigensleep van hem,hen vöör telaten gaan.''

Arend antwoorddenietmeer.Hijging naarbuiten om
hetijzeren hek te sluiten.
Verwonderd lette T oet OP zi
jn ongewonedoen.
J#Ben jij dat, Arend? Sluit Je voor de nacht?''
##D at m oest ik inderdaad nietdoeny
''e'
rkend'
e hij.
Maar hij ging niet weer heen om het ongedaan te
'

m aken.

X 1X

Jaap kon bijToetnietslagen.
##Och,''zeize,en dan verderniet.M eteen lichthandje
drukte zijdegreep naarhaarontbloteschoudersterug.
Zijn mannelijk argumentwashiermee uitgeput. Meer
dan een schilderijkon hijuithaarnietkriigen.
;#Ga naar Hortensey''ried zij welgemeend.,,Die vrààgt
G om .##
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Ontmoedigcl,liethijhaar.zonderantwoord,beginnend
zijn verfboelin tepakken.
;;Vandaag nietmeer?''vroeg zij.
##H oe kan ik ...! Luister eens,T oet-''

##Laten weverstandig ziJ'n,''ried zij,opstaandevan het
schemeltje waarop hijhaar te poseren had gezet.
De Poolse was inderdaad uitdagend genoeg,zo gaande
naast haar G erm aan, een droom van M ichelangelo in
stearine.O p de Kurplatzvan elk bitterw aterbad zouden ze.

telgangersvoordekoetshunnerijdelheid,furoregemaakt
h'
ebben.Fontana M arina gafhun weinig kans.De paden

waren smal en wisselvallig:hij liet '
haar voorgaan,zijn
plaatsverliezend aan haarzijde.Ditgafhem een gevoel
van minderwaardigheid,dathijgeen kanszagop tehalenZijn nederlaag maaktehem driftig.
##lk kan je nauwelijksbijhouden,Hortense.Jeholt.''
Jaap talmde,ook hij in.zijn manlijkheid gekrenkt.
##'tIsniethetzelfde,jijofHortense,''klaagdehij.,,Hoe
kan je mijnaareen anderevrouw verwijzen!Hoekàn je.
T oet.''

##'tIsook nietaardig,''gafzij toe.Ongehaasttrok zij

haar kleren aan,peuterend aan het in de knoop geraakte

bandje van haar broek.
##W il ik je helpen?''haastte hij zich begerig.
J#Alshetje plezier doet...''
J#Nu allang niet meer.''

Hetbandjegafmœ;zijr'
ichttezich,knomndop.Haar
borsten spanden onderhetdunnedoekje.
##lk dacht,''begonzijwijs,,,datjulliemannen...Nee.
zo ishetniet-''

##W atdachtJ
-e?''drong hij,heesvan begœrte,aan.

H et tegendeelvan wa'
tik begon te zeggen.Arend m ag

,,

zo wijs,zo geduldig zijn a1s hij wil,mij leerthij nooit
zuiver redeneren.Ik ben te dom .''

Een beetjezielig stumperdehijachterhaaraan.
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##Ik zou toch willen weten watje dacht.''
,,Dat mannen a
ltijd datgene hebben willen wat hun
nietwordtaangeboden.Heb ik daarongelijk in?''
Jaap wllde antwoorden,toen Arend achteloosbinnen
kwam.Hij had een mandje bijzici om brood tehalen.
Zwijgend bekeek hijhetbegonnen schilderij.
##Z'
eheeftmeerbil,''merkteh'ijzakelijk op.
#,
#Daar heb ik geen ervaring'vany''weesJaap geërgerd
af.yyvoormijheeftzijeen prachtig opgaande lijn,beginnendbijd'
ehiel.Aan dielijn'
houd ikmiJ
'.''
##Alskunstenaarheb jerechtop zekereilluziés,''erkende
Arend eigenwijs. ##T och zou ik de opm erking willèn
Tnaken ...''
Jaap schoot in een drift.
#;W at J
'ij zou willen opmerken gaat mij geen bliksem

aan.Jij bentgeen artist.''
##W atben ik dan?''

##Een kl.
etser.Een praatjesmaker.''
Ho,m annenl''kwam Toetgbedig tussen hen béiden in.

,,

##Alshetdaarom gaatwilik mijn broekje nog w'
eleven
uitdoen-''
##Lààtdatl''verbood Arend.

De kleren stortten van haaraf,pralend naaktstond zij'

op de rode tegels van de vloer.

#,Goeiegodl''brakJaap,naeraantoetesnikken,uit.,,Als
ik ooitde Pestin had een rotschilder te zijn ...''
##W atzou j.
e willen?''vroeg Toet onbevangen.,,Rembrandt?''
##T itiaanl''
A rend beval:

##Trek jekleren aan...!errekjekleren aan,zeg ik.''
##Ik gamaary''beslootJaap,zijn boeltjepakkend.
Hij stond bij de uitgang.
##M aar dat zeg ik je,Arend Hobbe...''
##W at?''

1.
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##Alsjehaarzo behandelt,heb je haar verloren-''

De gM ord'
e planken deur viel achter hem in de klink.
H et werd achter h'
em zeer stil.In die stilte raapte Toet
langzaam haar kleren op.
Arend bepeinsde wathijzeggen zou.Hijwas,begreep
hij#op alle m anieren fout.
T oen sprak Toetrustig:

##Ben jejalx rs,Arend?''
##Jaloers?''alsofhijhetwoord nieteensbegreep.
##Zou jejenieteen beetjeschamen,jongen?''
Ging ze hem nu ook belachelijk maken? Hij richtte

zich op.
##lk?''
o

.

##Ja,Jij,Arend Hobbe,en zou datnieteen beetje beneden onze waardigheid zijn? Ik ben immersjouw eigendom, Arend Hobbe. Uit eigen vrije verkiezing jouw
eigendom -''

##Vrije verkiezing bestaatniet,''dong hijeigenzinnig af.
Zijlachte.Zijging voorhetkleinespiegelscherfje haar
blond haaropbeu'
ren.

##Verandertdatiets?''vroeg zij.,,W ijmoeten nietalles
trachten tebegrijpen.Datmaakthetbestaan maarmoeilijk
envervelend.Banalewijsheid vaneen dubbeltjedetien .

w ie zeidat ook weer?''
##De vent zet hier geen poot m eer binnen de deury''

raasde Arend H obbe,woedend op zichzelf.yyGeen pootl''

Hetscherfje spiegelde in de zon een klein Vermeertje
van een haaropmakend vrouwtje.
##De deur,'' verwonderde zij zich.,yW iens deur? W ie
heeft hier in Fontana M arina een deur? Dat stuk rabat

daariseven goed van mijalsvaneen ander,en eigenlijk
van niemand.M ag Jaap,die schilder is,mijn bil niet
slankerzien dan ji*
i
e?Je bentwatje nietzijn wil,Arend
H obbe.W atje onwaardig is,Arend Hobbe.En 'tallermalstvan al,je bent...''
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##lk b'
en...?''daagd'
e hij uit.
,,Jebentop mij,jevrouw,jekind,jevoetveeg,j,
eniets,
ben je verliefd-''
##Daarzou ik blijmee kunnen ziJ
'n,''wees'
hij,morrend,
af*##Als het zo wàs-''

Zijlachte.

##H ete
ISZO.O p J
oouw J
.aren.yjseen J
.ongen.yy

Zijstak,zich omkerend,dearmen naarhem uit,ongeraakttoen hijhaarliefkozing ontweek.
##Heb j,
etenminstebraafjeboodschap gedaan?''plaagde
zij*##Je zou brood halen.''
J#J'
e hebtmijweg gestuurd om brood te halen.''
##En halverwegeteruggekeerd?''
;#Zo is het-''

##Datzaldan laatwordeny''beslootzi.
j,zonder op zijn

ergerniste letten.,,Van twaalftottweeisde bakkerdicht.''
##D an eten w e w at anders,''snauwde Arend H obbe en
ging heen.
##Arend?''

Hetwasin deloggiadatzijzaten,laterdiemiddag.,
De
wingerd greep m et rode handen om zich heen, stokken
en steunen sam entrekkend in haar geile ranken.M et de
.

avond liep de hemelduifgrijs aan,over de bergen een
Japanse kleur.Op de metkalk bestreken walrand stond
wankel het aluminium pannetje,waaruit zij een restje
polenta gegeten hadden.

,,W e
etjewaarom ik jeliefheb,Arend?En liefzalhebben alhield ik van duizend mannen t'
egelijk? En trouw
zou blijven al ging ik met honderd vrijers naar bed?
W eetjedat,Arend Hobbe?''

##lk w eet er iets van,'' zei A rend kleinm oedig. ,,N ee,

overdeze dingen valtnietste weteny''brak hij watnog
verder om woorden aandrong af.

##W '
eten isietsminderdan voelen,heb je altijd gezel
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W anneerjeop dreeibentkanjk
edingen zeggen waargeen
woorden voorzijn.Jekrijgtgrilzeharen,Arend!,,
M eteen liefgebaarwaszijopgestaan om zijn hoofd te
strelen. Hij onderging het weldadig toetsen van haar
vingers.

##En jemag jeweleensbeterwassen,vuilpoets.Hier...

en hier ...''

Onderde haarinplantvan zijh voorhoofd zoch'
t'
zij de
zwarte puntjesder verstopte poriën,waar hetvuil zich
verzam eld had.

Nee,laatdatl''smeektehij,bijnadriftig.
Tussen haarduimnagelsneep ze hetve1vinnig bijeen.
een klein vetdiertje kronkelde naar buiten.
##Ajakkes,viezerd!jezitvol.''
##Toe,lààtdat,''smeekte hijongelukkig.
#yNog één ..Hier,kijk eenswateen dikkerd-''
,,

O p haarnagelkleefde een kleinegele korrel.
Z1
*e J
*e #m ?##

Zijwasop ziin kniegaan zitten,delink'erarm om zijn
hals.M etde rechter hand zijn haar achterover strelend.
zochtzij naar plekjes voor haar venijnige operatie in de
strakgespannen huid.

Je bentme eigenlijk niet waard,Arend Hobbe.Een

.,

vrouw als ik!''

##Een man alsikzou een vrouw a1sjijnietwaard zijn?''
lachte hij.
,,0,v
erbeeld jeniets,stuk ijdelheid.Jaap zegtdatik op
Eva lijk,hijheeftdaarverstand van.Jijnog lang nietop
A dam .''

##OverJaap zouden wijvandaag nietsprekeny''weeshij
geforceerd geduldig af.,,5Vij zouden er nietmeer over
Spreken-''

#,Goeddany''plaagdezij.,,Ben ik Evajaofnee?''
##Een schildershobbyl''

J#W ie spreekternu overJaap?''sloeg zijbehendig tx .
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em and. lk dacht aan Cranach, R ubens, T itiaan,
yyN i
Van Eyck,M asaccio'...''

##W atben jijknap,zij.
n datallemaalschilders?''
Hijknikte.
En hadden allem aal hun eigen Eva?''

##Ongeveer zo,''erkende hi.
i.

##W aarom zou ikdan nietJaap'sEvazijn?Hetverbindt

tot niets-''

Zijtolde alseen mannequin op de spil vallhaar lange

benen.

##Jeweetnietwatjezegt,''weeshijkribbig af.J#En ga
nu in vredesnaam zitten,jemaaktme ibbel-''
Onwillig ging zij zitten op haar kruk,de benen over
elkaar.

##Datheb je ervgnl''
Hijgafnietaanstondsantwoord.M aarin een besefdat
hij iets vergeten hebben moest,vroeg hij toch:
##W atmeen je?W aarvan?''
##Datjemijn bibstedikvindten'
tezwaar,''pruildeToet.
,,J
aap haalt de lijn benee uitd.
e hielen op,dan zijn ze
prachtig.Hijiseen artist,hijweethoe Eva '
eruitgezien
m oet hebben-''

Arend,tevreemetzijn zelfbeheersing,zweeg.Hijzweeg
met nad.
ruk.Hij zwœg zodat het haar benauwd werd.
T oet hief de linker knie hoog over de rechter, liet haar
çlleboog erop leunen,legde de kin in de r spreide hand.
Zo blœ f ze '
i'
n een pose '
zitten.
Toen zeize m et een stem die dwaalde in de avond:
#,Eva verveeltzich.Eva zitm aar tezitten in de bergen

.

a1seen verloren schaap.De avond spoeltmetzijn zachte

blauwe water om haar '
heen. Straks is ze verdronken.
Arm e T x tl''
Zulk zeuren had Arend m eer van haar gehoord.W an-

neerhijzich afvroeg waarom hijvan haarhield,hoorde
daterbij.Zijkon door'
haaronnozelheid Gkoren.
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H aar hoofd m aakte een w enteling in de hand.
##M ag ik zeuren?''

##0,mijhinde'
rje helemaalniety''zeihij echt.,,lk zat
te denken aan watanders.''

J#Nietzeggenl''haastte zij,,,niet zeggen!Dan denken
we allebeiaan watanders.Ishetniety''lietzijachteraan
druppelen, ,yis het niet grappig,dat wij het meest bij
elkande'
r horen wanneer w e allebei aan wat anders den-

ken?Ofhelemaalnietdenken,zoalsnu?Ik voeljeuitgeschakeld zijn,aljok je bezig te zijn me'
teigen o zo gewichtigegedachten.Ishetzo niet,mijnheerM an?''
##Misschien,''moesthijerkennen.,yM aarhou jekwebbel
nu eens e'ven.

Zijzweeg.ZijG keekheta1seen eekhoorn dieknabbelen
gaat.

##W aaromy''begon zijnaeen poostoch weer,ternauwer-

nood verstaanbaar,,ywaarom za1 T oet nietkw ebbelen als

zeerzin in '
hœft?Jehoefternietnaar,
te luisteren,dat
doeje immersook niet.Zo ishetgoed'
,ik hoorhetHjpen
vaxld,
ezomer...DiearmeJaap wou zograagAdam ziJ
'n.''
##W atzegje'
?Ik kan jenauwelijksverstaan.''
Zijzweeg.
##Hoeftook niety''begon ze weeropeens.:#lk vind Adam
een lummel.Hijmoetgeleken 'hebben op onze mof.''

##Datkanwe'
l,''liethijhaargelaten haargelijk.
M eteen spron'
g'
haargebabbeloverop een ander'
takje.
#,Arend...? Slààp je jongen?''
##N '
ee.##
##H oe vindt je ei
genlijk hààr...? Toe,Arend,ik wi1
weten hoe jehààr vindt.''
##T eveell''ïing hi
jer lusteloosop in.

Zijging overeind zitten,deknieën wijd,dehanden op
de knieën.H e'
tlicht spoelde verkoelend om haarheen.

##Jijvindtalleste veely''verweetzij.,,A1lesen i'
edereen.
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Fontana M arina istoch nietvan ons.Het isvan iH ereen
die .
er de hand op 1.
G t.##

,,Natuurlijk,''gafhij langzaam toe.,,Maar met zoveel

a Fontana M arina niet
dak op hethuisisFontana M arin'
m eer.##

##Zou jij weg willen?''vroeg ze om ens,de vraagogen
op hem gericht.
,,En J
*iJ
-?''
##N u ik net Eva gew orden ben?''

##Praatr en onzin,''weeshijgemelijk af.,,Eva isd'
ekip

die op de eieren zit.Een marktvrouw,m aar de appelen

zijn van onderrot.Hoe kan je zulke onzin zeggen.Het
za1onstrouwensweinig helpen watwe willen.De wereld

klit,jeraakthaarnergenskwijt...Ga kijken op de weg,
we krijgen alweerbezoek.''

DeDuitserwaserhetarst;hijhield hethekjevoorzijn

dame open.M etIkse,de dichter,achter haar,in gesprek,

veinsde zij zijn beleefdheid niet te merken.Omstandig
schutten zijelkanderalledrie naarbinnen.
##Storen wiJ
'?''vroeg de blonde jongeman.
##Hijwilaltijd weten ofhijstoorty''critiseerdedePoolse
onpleizierig.y,Gebrek aan Dlfvertrouwen.W ie weet wat

hijwaard is,weetdathijwelkom is-''

A rend nodigde m et een handbeweging. D e bezoekers
zetten zich naastelkanderOP een stenen bank.lkse in het
m idden.D e dichter keek zonder te ki
jken keurend naar
T oettoen ze naarbinnen ging.Arend,in zi
jn mijmeringen
verpakt,lietzich nietstoren.De krekels begonnen ineens

methun getjirp.
##Hoorje,Hortense? Krekels-''
De Duitser ging met genegen hoofd zitten luistercn.
##lk hoor ze wely''bevestigde H ortense ongeduldig.
T oetkwam metopgewarm de koffie uit het huis.
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HoebevaltjeFontanaM arina?''vroeg zijhaarmede-

dingste
'r.''
##Charm ant.''

##W ijdachten nietlang meerhierteblijven.Nietwaar,

Arend?''
##Praat geen OnZ*
1n!##
T oet, zonder op zi
jn boze toon ,
te letten,wasmetde
koffie bezig.
##0 ,'' ze'
i H ortense, y,het is x k nietonze bedoeling
geweesthier in der eeuwigheid t'
e wonen.Teveel natuur
put alle activiteit uit een mens weg. Ugo zou helemaal
verbloeden zonder werk,en .
ik ...

Toetschonk dekoifie,reiktedekommetjesrond.Haar

ogen glom men spotziek om een invallendegedachte.W aar
weldie slappe asperge van 'n m an zich m ee mocht bezig

houden? Niemand had ooitnaar zijn werk gevraagd.
#;W atisy''richtte zijzich niettothem,maar tot Hortense,,ywatiseigenlijk zip
' w'
erk?''En weerzonderhe'
tte
kunnen helpen,lachte zijspotziek.
U go heeftgestudœ rdy''lietde Poolse achteloos vallen,

,,

alsofhetereigenlijkniettoedeed.,,Nietwaar?jestudeerde
toch toen wijelkaar ontmoetten?''
##Natuurlijk,''gaf hijeen beetje moeizaam toe.
##En wat?''projecteerdeArend plotseling belangstellend

ziJ
-n vraag.

,,Hi
j isbegonnen in derechten,nietwaarlieveling,en
in dl
ewijsbegeerteovergegaan-''
##Nuja,wijsbegeerte...''gafUgaflauwtjesprotesterend

toe.

Ik dachthetwel,ik zeiJ.
e toch,Arendy''lietToetzon-

,,

der haar bM rijvigheid teonderbreken vallen.,,Een man
m oet,vind ik,een doelhebben, een richting.Alle DuitKrs

die wij op reis ontmoethebben waren doctor,of bijna
doctorin dewijsbegeente.Hetgeefti'
eman'
d een houding,
alshijergeen hœ ft.''
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Dedichterscherptezijn aandachtop haar;zijvoeldehet
alsofopeenseen steroplettend werd.Zijwistprecieshoe
hijhaarvond.
##W iJ-vrouwen,''babbelde zijopgewekt,,yziJ
-n hierbij...
ik bedoelbijdevastigheid van mannen ...nauw betrokken,omdatwij van hun steun afhankelijk zijn.Volgens
Arend isd,
e vrouw een kamperfoelieslinger,di'
e moeilijk
zonder klim boom kan.''

O ik bexl''weerd'
e de Poolse scham per lachend af.

,,

W a.
theeftmijnheerlksebijtedragen?Vooreen dichter
bentu weinig spraakzaam,mijnheer Ikse-''
Dedichterrichttezichtraagop uitzijn zoutzakkerij.Zijn
,,

glazen globehoofd w erd actief.

#Flk zaty''sprak hijtraag en secuur,,.juistte mijmeren
over u,m evrouw.Nfaar de activiteit,waar u van sprak,
welop gerichtzou ziJ
'n?''
#;H eb ik zoiets gezegd?'' vroeg uiydagend de schoone
Poolse.

U sprak van deze kam pong hier.En dat wie er bleei

,,

wonen op de duur zijn activiteit uitputte.W as het zo
niet?''

##Ongevœrwel,''erkende zijzondererverderop in te
gaan.U hebteen goed geheugen,mijnheerlkse.''
##Voor alwatu zegt,zeker.''Hijkeek zijn buurvrouw
vol beloften aan.

##In zekere zin heeft onze vriendin gelijky'' mengde

Alend zich in hetgesprek.yyActiviteitisvan aanleidingen

afhankelijk.W aaraanleidingen ontbreken,houdtzijop te
bestaan.Zelfs het zogenaam de abstracte denken kan het
lliet zonder Prikkels stellen-''

##Zonder uitgangspunten,''meende de Duitser van zijn
belangstelling blijk te moeten geven.
##Dank u,''weesArend Hobbeblijkbaargehinderd af.
Ik meende watik zeiy''ging '
hij docerend voort.,,Een
eerste aanleiding,alsu datbedoelt,isnietandersdan een
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andere,maarook verderlooptde ketting nietzonder aanhoudende inw erking van buiten af.''
##Zodat iem and in een geesteli
jk vacuum nietzou klzn-

nen denkeni''vulde de dichter voor zijn doen levendig,
aan.,,Er moetzeker ietsvan aan zijn.Zou onsFontana
M arina zulk een geestelijk vacuum kunnen zijn of...
worden? Ik voormijvoelmijer,moetik getuigen,zcer
Wej.##

##VanFontanaM arinahebik,''zeiArend terechtwijzend,
#Jnl
*et gesproken.Ofm isschien wel,datdoeter nietm eer

toe. M ijn gedachten gingen een andere richting uit.
Algemeen gesteld,hoevormtzich de geestelijkeactiviteit
waaru van spreekt?W ijbevinden onsnu nietin Fontana
M arina ofeen andergeestelijk vacuum,om onze dichter
zijn beurttegeven.Nogminderzijnwijondereen beperkt
getalm annen en vrouwen,die,alslappe koffie drinkend,
zich m eer of m inder op elkaar betrekken. Van m iddag

wasJaap Sparkelhier...''
##W ijzouden,''vielToethem metsaam getrokken wenkbrauwen in de rede,y,van hem niet SPreken-''

##En waarom niet?''vielhijgehinderd uit.In zijn wijsgerige buien voelde hij zich boven hemelen aarde tlit
geheven. Hij was, voor zijn eigen gerechtshof, de verPersoonlijkte objectiviteit.
Hetijzeren tuinm ortjedraaide onzeker op zijn roestige
scllarnieren;delatebezoeker,dieJaapwas,gafhetnogeen
driftige schop.Alseen dronkeman vie'
l hij binnen.
#'W aarom niet?''daal e hij Arend Hobbe uit,bli.
ik
gevend dathijhad geluisterd.
;#Ga zitten,'' zei Arend rustig. ,,lk was begonnen een

ïedachte uittewerken.Heb je'gedronken?''
##lk ben nietdronken,alsje datbedoelt.''
Toetnam zijn hand,hem drukkend in hetschemertje
op een stenen bankje. M et knipm rende ogen zag de
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schilder om zich heen. Hij was in een ruziestemming,
maar bedwong zich.
"Wie zijn hier allemaaI?" vroeg hij, met de wijsvinger
de aanwezigen tellend, "U lOU nog voor me posereQ,
mevrouw Hortense," sprak hij de Poolse aan. "Ik houd
u aan uw belofte."
"Ga£ ik die?" vroeg zij verbaasd.
"Laten wij tot de orde komen," stelde Arend voor.
"Hallol" riep iemand van buiten, storend,
Die rare figuur van de politieker sprong behendig over
l1et lage muurtje heen.
"Buona sera, la compagnial"
Hun gedaanten zaten nu donkerder dan her donker
in een kring, als apostelen, En Arend, de schouders, optrekkend, gelijk Toet dat van hem kende wanneer hij
betogen ging, begon - dat wist zij ook - van de professor,
die de levende gramofoon van zijn college was.

xx
Vrouw en Dichter kennen elkander uit de oertijd. Zij
hebben een gezamenlijk verleden, dat plotseling fabelachtig
waar kan worden. "Het is of ik je altijd heb gekendl" "Jij bent de overal, in elke vrouw gezochtel" - "Heb je
andere vrouwen, v66r mij, als mij bemind?" - "Niet zo hoe zou het kunnen!" - ,,0 neen, niet zo, nooit zol"
Eeuwigheid opent haar grondeloze spiegels.
De dichter Ikse richtte zijn aandacht op Hortense. Het
Poolse bioed, geladen, magnetisch, trok, Een beetje van de
operette: "Polenblut"? En waarom dan geen operette?
Deze Hortense of een andere Hortense. Mooi was ze,
anders, in de markt, actief. Zij wisselden beleefdheden, die
onderhandelingen waren.
En altijd die ... niet scheldenl De dichter Ikse, goed
vaderlander, haatte het Duitse wezen, waaraan de wereld
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##genezen''zou.Haten - dong hij af - voor zo weinig
hitte,welkeenwx rd!Men haattea1shetzo uitkwam zijn
gelijken - hannekemaaiers,blaaspoepen verachtte men.
Grootvader Ikse was een groothater geweest in Napo-

leon'stijd.DeRevolutietrofhem in zijn gerechtehandel.
VM dens
mldatencancandenronddevrijheidsmastmetplebs
en sletten.Hij voelde,grootvader lkse, zich benadeeld,
m aar vooral beledigd. H et handelshuis Ikse was op de
grachteen deftig huis.Iedereen kende het,zonder teken

indegevel.M etwapens,virtueelaanwezk,liep men hier
te landeniette koop.N oblesse oblige,ook tothoogme ,
die hetonwaardig oordeelde zich aan elkeen teopenbaren.
T oen de R evolutie zich kristallie rde in de Cors,verdichtte ziG Opa Ikse's minachting tot haat.Am sterdam ,

onderLamme O dewijk,ademde verpestelucht.Ook viel
erom nlijk geen handelmeertedoen,'
hetBuiten aan de
prinselijk geheten Vechtbood achterzijn van trole krul1en gesmede hek ruimte en rustvoor heimelijk verkœr.
Iedervechtmetdewapensdiehem zijn gewassen,wiehet
w eten m oestw ist,in welk vendelde Ikse's wapendragers

waren.M iddelerwijlhengeldedestamheerkarpersin zijn
voedzame moddervijvers.Die zware knapen gaven werk
en voldœning.Gespeend,metwijn bereid,waren zeook
we1te eten.

DeAmsterdammersboden Lodewijkdestadssleutelsaan.
Allen,bij bevelschriftopgetrommeld,erbij.Hun zielen
naarbinnen kerend,gingen ze alsin een lijkstoet,tussen

hun kiezen de harde botten verknoersend van hun haat.
D ie tijden gingen ook weer voorbi
j.Frankrijk verlost,
werden de Fransen ook weer genietbaar onder een glas

Château-wijn,diehiertelandvnooitzijncredietverloren
had.Dan waren er de Françaises,van m arkiezinnen tot

gracieusekamerkatjestoe.Nauwelijkseen schandaalwanneer een neef zich aan de gouvernante zijner kinderen
vergreep.Hetwaszo begrijpelijk.En langerdan een eeuw
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genoot m en zonder aanstootin de Franse schouwburg de
elkaar verdringende M arguerite G autiers, dam o aux
cam élias, sans peur et sans reproche.
Zelfs hi
j,de Corsikaan,keerde van zijn '
ballingseiland
terug,bezienswaardigheid onder de Dôme des lnvalides.
D e dappere N ey,de trouwe Bertrand,de grim m ige c og-

nards,eenmaal,,in Ru%land gefangen.''BijwasKndewel-

vaarten rom antiek leerde m en vergeten.

M aar de mof.Hijkwam metkermisin zijn vuilgroen
vilt.Vijf,zeven metepauletten,koperen blaasgerei. Ge-

kamd,geplakt,geschoren,stenig onder'
hun platte petten.
Feilloosgereinigd en toch goor.Zwaar,dik in de zore huiden hunnerin drek geverfdekleren,onelegant,onm rsoon-

lijk,serviel.Knechten om een koperen Brabantsecent,die

geen koersm eer had.Ze bliezen ,,Die W acht am Rhein'',
ze bliezen ,,W ilhelm us'',ze bliezen ook ,,W ien N œ rlands

bloed'' W ijleven vriJ
'''.Zebliezen aandoenlijken aangedaan,om beurten leurend met de pet.Het Savoyardje
metzijn .
schurftige marmotmaakte de damesmeewarig
en sentimenteel,oudgedienden '
brachten hun krijgsmanssaluutaandeéénbenigeGaribaldiaan metzijnweeklagend
buikserafientje.M aar zelfs H err D irektor van het grote
knallende circus,gem m madeerd,gelaarsd,m et goud behangen,bleefeen knecht,dienogweerhem geli
jke knechten knechtte m etde zweep.
De Rijn af,kw am en veel kram ers naar de havens der

steinreiche''lage landen.Bescheiden,ijverig,eerlijk ver-

,,

dienden ze hun plaats. Van kleine kooplui groeiden ze
tot grote.Somm ige hunner drongen zich door naar de

eerste rij.M eer en meer gingen ze de Rij.
nhavens hun
havensvinden,zijdeden ofzetuiswaren.M en konhet'
beredeneren,verdragen kon m en het niet.In hetveelverwig

schouwspelvan debuitenlandsehandelbleven zij,hoecorrectzijzichgedroegen,demetmisprijzenaanvaardegasten.
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O ok w aren daar de brave kerels,die '
hooien kw am en in

de nazomer.Huisvaders,knapen,nauwelijks van school.
Bijde boeren waren zijzeer gewilde krachten,sterk en
geduldig,voor de langste,heetste da'
g niet bang.Vreten
konden ze als varkens,het kwam hun toe.O verigens ge-

droegen zijzich bescheiden.Zijhadden,hoewelaltoosopzettelijk#.manieren. Zij waren gedienstig voor de huisvrouw,onderdanig voor de boer,nim meruit het oog verliezend hun bescheiden stand.D e korte avond luisterden

zijopmetsnarenspelen zang.Zijdeden verlangen naarde
Zaterdag,wanneerde nachtwatlaatmochtzijn.Demin,
de wijn,het vaderland.En allesovervloeid van eerlijk
sentim enteel verlangen. M aar nog geen koem eid dacht

eraan'
bijzo'n struisekwijlmuilin'
hetstro tekruipen.Een
hond klop je op zijn basten geefthem een verloren aai.
En nu,koestjemand in,Herr Ulrich!
Zo hadden zijook hun d'
eugden tegen zich.Daarginds
in hun eigen land slikten zij elke dril.Legers,partijen,
scholen,vakorganisaties.Feldwebelsm eteen knevelzo of

zo spœlden overhen debaas.Hij,diehetmetzijn snor

erreicht''h
shet.BefehlistBefehl,ongevraagd wie
. ad,wà
het gaf,wat hetinhield.Deeg waren ze,totelke koek te
bakken.
Alwelkeoverwegingen dedichterIkse ingeboren waren.

,,

Hijgafzich rustig aan de slotsom over.Zijnd'
e datHor-

tense's metgezel niet telde. M en kon over hem heen
w andelen alsvan ouds.

Desochtendsmeldde hijzich voor de wandeling aan,
die zij de vorige avond hadden afgesproken te ondernemen.De Duitser stond m et pak en zak gereed.Op de
driebeend'
e tafel,die werd opgevangen door een uit de

muurstekend s'
teunpunt,zwierfnogwatvaagontbijtgerei.
##H ebt u gegeten?'' riep de Poolse, rode beloften op
haar brede lippen schilderend.
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##W einip ''zeide dichter.

##W ijnog minder.''Zij keerde zich lachend om.,,Ugo

heeftallesin de tas.
gedaan.N ietUgo?''

Ugo .
sprak niet.Hijwachtte.Hijvoeldezich sindslkse

binnengekom en w as derdem an.

##De bedoeling istoch zekerniettegaan sjouweny''onderhandeldededichtermetdevrouw,voorhaarspiegeltje
a1svoor een opera-avond doende.,,Van levensgevaarlijkheden houd ik niet.Hetkomtmijvoordatin .
debergen
h'
œ lwatenergieverdaan wordtaan nutteloze sm rtiviteit.''
H ortense,haar saamgenepen wenkbrauwen aanzettend,
*

ZC1.
*

##Kom kom .D e m ensza1van gees'
talleen nietleven.''

##W atneerkomtopeen broodideaaly''weeshijaf.,yoveriensheb ikmijn broodjein dezak.''
##0,Ugo heeftvoorallesgezorgd,nietwaarUgo?Hijis
vanochtend alnaar het dorp geweest.''

##Kijkkijkl''En lkse,,
de dichter,nam de Duitserop a1s
een vreem d insect.'Een m ooi soort manspersoon, vond

hij.W athad zo'n man .
eigenliik tegen? Hijzelfwistzich
van manlijk schoon verstoken.T œ h .
##Gaan wij?''vroe'
gde jongen o'
m ensmettrillende lippen,alsof hij voelde watmen van hem dacht.
##Mijn rougel''bevaldedamevoordespiegel.
Ugo haastte zich h'
et doosje aan te geven.De slaaf
schetste een Knix.H et knixen, bedacht lkse, verm ochten

zijniett.
eoverwinnen.W iehen metzakmessen vergeleken
had,was er niet naastgeweest.Ze hadden trouwens een
spreekwoord:yyfruh krùm mtsich wasein H âkchen werden

will''.Fraailevensideaal:een '
haakje!
De dichter waagde een geeuw zonder zich te generen.

Dedag v'
erveeldehem bijvoorbaat.
##D ank u!''
Ru lkse keek verwonderd rond,waar had ze hetover?
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Hijleekmetzijnrondhoofdigeverbazingdeaardklootvan
het W ereldnieuws.
##D ank '
eveneens.W aarvoor?''

M eteen wisthij'tenbevondspijtig:deGrietiszobanaal
als een kapperskop.Gelukkig scheen ze eindelij'
k klaar
te zijn.
ln eenslechtgeregen rijtjevolgdenzijelkaar.DeDuitser,
diede weg wist,de Vrouw,de Dichter.W athad hij in
datpretentieusopmaakselgezien? Methaar stijve taille,
haarpaardeharen kapsel,dateen knipbroodjeleekvoorte
stellen,was het twijfelachtig of zij d,
e zonde waard zou
zijn.De zonde,die hem gruwelijk ging vervelen.Altijd
dezonde,zijging hem alseen herautvoorafen volgdehem
a1seen lakei.Hoekwam dezonde,dealtijd eenderezonde,
nu w eer hier? Fontana M arina.. het was toch niet in

deze schoolrijdstersgedaante datzijhem lokte!Zijlokte
hem allang nietmeer,veeleergeloofde hijdathijzelf...
M aarwatwasdan hetactiverend elem ent?
##U ze1
-?''

De dame,alsofzijbegreep wat in hem omging,vond
hetnodigzijn aandachttetrekken op '
haaraanwezigheid.
Zijvoeldezich verwaarloosd.Zich omkerend,miste zijeen
trede in het trapje datzij beklommen.De dichtergreep
haar hand om haar te helpen,ook de Duitser kwam uit

zijn voorsprong aangedraafd.Elk aan heteinde van een

harer gehandschoende armen, stonden de mannen daar.
##G ààn wey'' stelde lkse, haar evenwicht herwonnen,

voor.W athier gebeurde was'
de belachelijkheid zelf.

H et pad, zich vernauwend, was steiler geworden,een

spoor van nauwelijks meer gebaande trapjes.A1s in een
blikken spiegel schaaierde de zon.
W elke bedoeling had ditalles? In haar gezelschap de

berg op te klimmen, had hem gister aantrekkelijk geleken.W aarom in haarg'
ezelschap? Onderverlokking van

welkebelofte?Hijwasernaaan toe dekleverigeDuitser
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dankbaarte zijn dathijhen nietalleen had laten gaan.
Had hij zoiets gehoopt toen hij de afspraak methaar
m aakte? D e vent im m ers bestond voor hem niet. T hans

had hijtoch een bestaan gekregen alsobstakel.Obstakel
voor wat?
Een beek sprong voorhunvoeten a1seen jongehond.

##Laatonshierwatgaan zitteny''steldede Duitservoor.

##Ben je almoe?''hoondezijn Poolsegeliefde.,,W ijbe-

innen pas.''
##N eey''zeide Duitser,wegpeinzend in zichzelf.

Hijwasgaan zitten op een bemoste steen,debeek,die
een helderkommetjevormde,aan zijn voeten.
##W at dunkt u?'' vroeg Hortense de dichter. ,,Zullen

wijook dejongeling aan debeek gaan sPelen?''
##Zou moeilijk kunneny''vond hij,tekening in de toe.
stand ziende,schoon '
hijzijn belangstelling nietop toeren
brengen kon.,yuiteraardy''schertstehij,y,beleeftdejongeling zij'
n romantische stemmingen alleen.''
##Dusgaan wijdoor?''vroeg zij verveeld.
##Zoals u hetverkiest te wensen.''
##W at zeg ji
jdaarvan,Ugo?''Haarstem had ietsgebiedends,dat hem verlam de.
##lk zou toch wel even rustig willen zitten,'' fluisterde

hij.,,'tlshierzo wonderbaarlijk mooi.''
##Er zullen wel geen twee w'
egen naar boven ziJ
'n,''be-

sliste de dichter ongeduldig. ,,W ij komen straks weer
langs.''

Hijhielp de Poolse een hôge tree bestijgen,gezamen
verdwenen zij in de warreling der struiken.
Er gebeurde niets.Er gebeurde hoeterwereld niets.D e
beek ging voort te huppelen van de rotsen,datwas haar

bedrijf.Zedeed hetzo onopvallend,datzelfshetgeluid
van haar geplas op '
de stenen uithet bewustzijn van de
blonde jongeling verdween.Dekruiden overalin deom177

geving hao en hun bloemen uitgestald,'
bemoedigd door
het sprankelende nat.H ier kwam de zon m aar een paar
uren koesteren,verder wasallesveilig en beschut.
H et was sinds zich de planeet aard'
e vormde de eerste
zom er. Over de hoogten hing een lauwe, '
bem oedigehde
lucht.H etwasnog nietwarm,datging eerstlater komen,
er was geen winterkoude m eer,m aar toch de prikkeling
van de opgefriste atm osfeer.Al het levende bevruohtte.

werd bevrucht. A1s schooljeugd kwamen elke ochtend
nieuwe bloem en.
D aarm idden zag wie zien kon - maar wie zag? - de

blonde jongeling.Hij leek een ingelijste schilderij#zoals

de ,yltalianisants''hetzagen,die uit het noorden schone
verbeelding gingen zoeken. Daar waren bergen,rotsen.
watervallen en kastelen, daar ontsprong ,,uitder bergen

schors''de Rijn.en vreedzaam landvolk leefde in dalen
van geluk,en rustigvee,datmetdeavond samentroeyte
ophetjengelen derklokjes.Een knaap leiddehetmetzljn
hazelzweepjenaardestal.
##V errottigheidl'' zou Jaap Sparkel zeggen. Maar de
jongeling aan de beek had daaromtrent geen leer.Hij
voelde zich zalig verlaten en verloren. Ook onbespiM ,
sindsde anderen w aren w eggegaan.Zelfsstem m en lieten

zijnietachter.Allengsnam deomgeving hem genadig in
haar arnaen op.Zijn zielliep volvan een zoetvloeiende
gemeenschap methetàl.Hetwaseen lijdzaam ondergaan
in de m uziek der dingen.Een zalige ellende om verloren
liefdeen waardigheid.

Hijhad allangbegrepen,dathijhaarverliezen zou.In
een speelzaalergens,aan een ventdie veine had.Aan een

kermisgangerofeen circusclown.Nimmerbezathijzeker
haarb'
ezit,onverpoostvochten zij om de voorrang.Nog
in zijn armen dwong zij haar zelfstandigheid af,mulier
triumfatrix.Hijhad haarin een vlaag van woedekunnen
doden.
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##J'
ij*..joggie...Och,Je benttoch w el lief!''
M et een verwaande Portugees was zi
j tot in de late
ochtend weggebleven.Hijraasde:
J#W aarheb jegezetenl''
##Toe,jongen,''zeize geeuwend van vermoeidheid.,,Ik
he'
b slaap.Bewaardattotvan avond,wilJ
'e.''
Ergensm oestvlierstaan,een nevelvan welriekendheden

sloothem in.Bijhetvorderen van de dag werd hetsnel

w arm .O ver de bloem en coachte het vliesvleugelig volk.
Argelooszette zich op zijn hand een geelqeringdewesg,

tuimelend alseen geraakte kegel,dienog nletweetofhIj
za1vallen.

Hetscherm gingop:nu zaghijzichdaarzitten.W atzou

een wesp,'
hem ziende,van hem denken? H em,G zlliver?
Dat duurde maar even en de wesp was weg.Daarmee
had Ugo Pleiteopgehouden tebestaan.M aarhetwasgoed,
o hetwas'
goed uithetbestaan weg te dam pen.Zo washet
-

en debeek vloeidenauwelijkshoorbaarverder.

Schutterig rezen zijuithun mallehouding overend.
##Nugaathijspreken,''dachtdameHortense,metbeide
lange handen vaag grijpend naarhaarverfomfaaid haar.
Dedichterzwœg.Hijstrompeldeeen grotesteentreeop;
gedektdoor heestersstond hijbuiten haargezicht.
Daarschommeldehij,log en onwennig,eindelijk terug.
N u zou hetkom en.
##'t Is laat.H et wordtalhaastw elm iddag-''

##Heb je niets anders t'
e zeggen?''bedelde de vrouw,
woedend ona haar verworpenheid.
n$N iet dat ik w eet-''
#;Ploertl''
Kon het banaler? Kon het nooit, nooit anders?
#'M aar kind ...''

Nu schaamde ook hij zich om zijn platvloerse reactie.
Hijhoorde hetzich zeggen,hem,een dichter.
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En nooit iets anders - toem aar - tœ m aar.O f er een
wekker afliep.

##lk ben je kind nietz''weerde zijzich wild.,,Lààtme.

I/àtme!zeg ik-''

Hijwachtte.
##lk keb je verstaan.Ik begrijp nietwatik laten moet

a1s ik niets doe-''

Hijhaaldede schoudersop,meerdere,M an.
Toen kwam hij,
tehulp meteen kleineivoren kam .
##Hier iseen kammetje,houd heten maak wataf.Hij

daar beneden zalons wachten.''
W oedend,tegenstrub> lend,lietde Poolse zich helpen

de brokkelige treden af.Zij dreigde te vallen en greeB
ziJ
'n arm .

J#Laatme asjeblief'
talleen.W '
eesdan tenm inste gentlem an .##

Zijn voet op een trM e,bleef hij haar waG ten.Nog
eenmaalpresenteerdehijzijn arm.
Alseen driftigekatweerdezijaf.
;#BruutlOm m e zo alleen te laten-''

Geduldig hoorde hijhetaan.Altijd hetzelfde Dnder

rede ofzin.Een verswerd levend in zijn hoofd,gleed weg-

Als hij nu rust had zou hij kunnen dichten.Door zijn
m ffe,ronde wangen speelde een verloren glim lach.

J#W aarlachjeom?lkwi1wetenwaarom jelachtl''

Schuim zamelde zich in de hoeken van haar klaproosgw erfde m ond.
##Ga m aar alleenl'' snauwde de vrouw,toen hi
j geen
antwoord gaf.

##Alsikhetzei,''antwoorddehijijzig,,,zou jeboosop
mijzijn.W aardeer daarom,da
@ tik hetnietzeg.''
M eteen zilveren zwaard hieuw de zon de rots in licht
en donker.De dichter m erkte '
hetop en sprak:
M ichaell''
W ild vuur sprong uithaar ogen.
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##W atzeg je daar?''
##Ik zei,''tergde hij,,,M ichael,en ik meende Michael.

H ethad ietsm eteen vlam m end zw aard te m aken.Zie daar
die rots-''

##Verbœld je maar nietw''smaalde zij,eindelijk beijpend.
##Y CW *S?
De middag brandde.Verloren stonden zealstwee loden

bœlden in een verzengde tuin.Zijzagen en hadden niets
m œ r voor elkander.

Ten laatstevroeghij:
##Hoe lang mœ tik hierzo nog blijven staan?''
De vrouw gafgeen antwoord.H aar kaakspieren sa nden zich.De kleur trok uit haar gezicht.

Hijvond haarlelijk.
,,Hoe l
ang nog?''herhaalde hijongeduldig.
,,Laa
tmijalleen!Laatmi
jalleen,ik smœk jeerom l''
Dedichterbleefgelaten naarhaartoezien.Zijtuimelde.

Verliepen zulke dingen nooit eens anders? H oe hadden

zijhem vijfbundelssonnetten opgebracht?
Sarrend herhaaldehij:alleen - .
nietalleen - alleen
niet alleen.- H oe kon een vrouw ,m et zulke ogen,dat

voorhoofd,diemond zo gruwelijk banaalzijn?
##Jebentmooi,Hortensey''bewonderde hijecht.,,1n je
verweerben J
eemooierdan in jeo'
vergave.''
#:Ik zou jekunnen bijtenl''vielzijgrimmiguit.
lk jou ook.''
Alsdooreen valdeurvan elkaargescheiden,stonden zij
elkop zijnpostamentjevan hetsteildalend bergpad,hij
lager,wachtend tothethaar behagen zou in beweging te
kom en.

Nu voorde laatste maal,Hortense,ga je mee?''
Erkwam geen antwoord.

##Ben jeerzekervandewegtekunnen vinden?Ik dring
je mijn gezelschap nietop.''
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Hijwachtte.
##Zoisnietmijn gewoonte-''
Hijwipteongeduldig metd.
evoet.
n$Dan ga ik m aar.''

Zich omkerend,stuurde hij zijn dik lichaam snelde
trapjesaf,alle aandachtgerichtop hetveilig zetten van
zijn voeten.De vrouw,v'
ernederd,volgde.Nieteenmaal
keek hijom.Bijelke winding van hetsmalle steegje zag
zijzijn dikdwarslichaam tuimelen voorhaaruit.
Eerstbijhetstoepje van de beek,waarzij de Duitser
gelaten hadden,wachttehijhaar.
##Hijisernietmeer,''z'
eilkseme'
tietsvan o'
nrustinzijn
stem .

##W athadjedan verwacht?''
##O niets.Hijzalverstandig zijn geweesten naarhuis

gegaan.ln zulkegevallen doetdederde,die teveelis, het
beste weg te wezen.Valtm e overigensvan hem m œ .''

Zij wilde antwoorden;scherp,raak,watook,toen een

vreem de aanwezigheid haardeed ontstellen.

#JDaar...''stamelde zij.y,Daar ''
Op een verretotszuil,leeg in deijlehemel,reesdelange

gestalte van de Duitser.

Hijposeerty''oordeelde schamper de dichter.Ook in
diedingen '
had hijveelervaring.
##1.
shij't?''hijgde de vrouw.,,Zeg dathijhetisl''
#:lk zou hetweldenken.Juistietsvoorhem.''
,,

;#M onsterl''

De dichterlksehield niet van overdrijving,die alle
wezenlijke werking schaadt.Zowelzijn leven alszijn verzenpoetstehijzorgvuldig,totbeideverkeerdeninnaarhij

geloofde klassieke rust.
##Schiet de zesloops leeg, het zalje opluchteny'
'ver-

maande hij kalm.,,M aar alsje geen ongelukken maken
wi
l,doe hetbinnensmonds.Het isgevaarli
laars
jk slaapwande
te storen -''
.
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Zij verstond niets,gespannen in haar angst.
##Hetisgevaarlijk daartestaan ...Hijvalt...Doè dan

toch w at...''

#:A1swijonsrustighoudeny''verzekerdelkse,,,gebeurter
niets.Deknaapvx ltzich eenBonaparteop zijn Vendômezuil.Alleen wiespanning missen blazen zich zo op.''

#,Heb je dan geen gevoel?''raaeedevrouw.,,straks
sPringthijeraf-''
D e dichter lachte.

##Hetzou onlogisch zijny''redeneerdehijonaandoenlijk.
Begrijp ik ietsvan de toestand,dan heefthijzich eerst

y,

klein gem aakt,hier gezeten op de steen waar ik nu zit,
en waar degeschonden overschone vrouw verstandig doen
zou ook even plaats te nem en.Vervolgens: overcom pensatie volgenshetboek Adler.Voor alles iseen recept.''
V erstard bleefde Poolse staren in de sidderende '
hitte,
waarin de verre gestalte zich leek op te lossen.

##Hijbeweegtzich niet!hijbeweegtzich nietl''fluisterde
zijangstig.y,somsishetofderotszelfbeweegt-''
;#Kom hierl''bevaldedichter.,yNaastme-''Hijtrokhaar
bijde hand omlaag totwaar hijzat.,,Zie je nietdatje

ongelukken m aakt?''

:#Straksspringthijnaarbenedenl''jammerdedevrouw.
'#lk wilhetnietop mij'
n geweten hebben.''
;#O #onsgeweten staaterbuiten,''wistde man naasthaar
onverstoord.,yT rouwenszeg op:watisgeweten? Deze een-

zamejongelingmaaktzelfzijn roman.Een vrouw diezich
Verveelt...'#
##N iet waarl''

Ik heb nietwillen zeggen datde vrouw hèm verveelt.

,,

Hoe zou hetmogelijk zijn,Hortensel''
##VoorjougeenHortense,ikbenjemeidnietl''weeszij
driftig af.

Overhetaardjollehoofdvandedichterjleedeenon-

wezenlijk vetecllpslicht.Gelaten plaagde hil:
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Ook hijdaar,zelfshij,zou dergelijke straattaal ver-

,,

werpen a1soneerbiedig en nodeloos onbeschaafd.Ik heb

hem op zijn wijze een welgemanierd iemand gevonden,
gepolijst,aldeugt het materiaalnietwaarvan hij isgemaakt.Sommigen onzerzijnonvaardig hetinstrument,ais
'twelkzijuitdehanden vandevioolbouwergekomen zijn,
op de juiste wijze te ,
bespelen.Daarom valthun muziek
altoos onwelluidend, om niet vals te zeggen, uit.V ertel

melatereenshoejehem in de armen gelopen bent,Hxtense.Ik bedoelalsjelusthebten ereen laterkomen zal.
W atik betwijfel...''
##Ploert! - Ploertl''

Dedichterlkse bleeiglanzen jr1zijn '
gemeneschaamte-

loze Jach,voortgaand:

#;lk begrijp datmijnbetoogop'
ditmomentdegaveheeft
jete irriteren.Temperamentevenwelbehoeftnietnoodzakelijkerwijstotgrofheid teverleiden.Bedenk - ik ben
een dichter- hoezo'n oabehouwen woord '
mijbezeert.''
#;Ploert! nogeensy'' schold zij. y,ploert! - Ploert!
Ploertl''
''zeidedichterbeleefd.,,He.
tbeginttewennen
,,Dank u,
alseen derde borrel.- W atik dan zeggen wou:vaststaat

datdezedolenderidderzijn zeldzaam gelu'
knietaan kon.
Datalzijn inspan'ning ten spijtom nu en dan een Man te
zijn,hijnimmer tothetpeilvermochttestijgen,waarop
-ijVrouw vermocht te zijn. Let op de hoofdletter
J
alsjeblieit.- Zodat,welke overwinningen hijdan ook aan
haar beleefde, deze altoos voor hem nederlagen '
bleven.
Zo'n zogezqgde m an,zo'n bleke blonde niem endal,i'
svoor

een vrouw a1sjij#Hortense,geen portutlr.Datheb jege-

w eten .##

#;Jedaastl''vieldevrouw woeden'
d uit.
##lk ben '
hetniet,''hernam hijonverpoosd,,,die tegensPreken zal-''

Zij zaten naast elkaar het af te wachten. De man
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boven stond als een boomstomp in de wit-hete middag.
Eindelijk sprak zij, toch getroffen naar het scheen:
"Hoe weet jij zulke dingen, hoe weet iemand dat? Hoe
kan je het weten? Hoe is het mogelijk het te weten?"
"Een dichter komt uit verre landen," hernam hij, niet
zonder zelfingenomenheid. ,,,In zijn taal, Ugo Pleite's taal,
waarin wij zullen trachten hem te volgen, is een woord:
"Ebenbiirtigkeit". Het heeft van huis uit willen uitdrukken, dat sommige mensen uit kracht van hun geboorte
elkanders gelijken, elkanders evenbeelden zijn. Zij leven in
een staat, waarin het mogelijk wordt elkanders zielen om dit zielig ontzielde woord te pas te brengen - als van
dezelfde waarde re ondergaan, Waar dit beproefd wordt
en de stemvork detoneert, zullen partijen, door welke
illuzies ook gebonden, de onwaardigheid van hun omgang
telkens beschamend moeten ondervinden. Ontken niets,
wat ik je bidden mag ..."
"Ik was het niet van plan," smaalde de Poolse.
"Ret zou alleenbewijzen dat je nooit een man, je
meester, had ontmoet. Zoiets gebeurt niet aIle dagen."
"Poen!"
"Dank voor de bijval," hoonde hij rustig. "l\Jlaar hoe
dit zij, wees van een ding zeker: dat hij, deze Ugo Pleite,
het heefr gevoeld. Forellen, zegt men - ik heb van vis
geen verstand - zwemmen tegen elke stroomversnelling
Ope Zij moeten, wijl het water langs hen schiet, zich doodwerken aIleen om op de plaats te blijven, Met 20'n forel
ben jij, Hortense, naar Fontana Marina gekomen. De
heilige razernij mag weten waarom."
"Rust ... eindelijk rust! ..." viel haar de bekentenis
van de lippen.
De dichter lachte.
. "Woordenl" verwierp hij. "Pas op voor woorden. Zij
zijn vaak dozen die de inhoud niet bevatten, vermeld op
het etiket, De rust waar jij van spreekt was bij deze knaap
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nooittevinden.Dag en nachtzwoegthijin detredmolen
zijner minderwaardigheid.Een mierenleven:vallen,op
staan,vallen,bezwijken onder lasten die het werk niet
lonen.Voeg daarbijdatdejongeling hoogmoedig i'
s...''
;#Hijheefthetmijnooitlaten merken.''
,,s
ysiphosonderzijn rotsblokwasook niethoogmoedip''
##Hijisgevoelig,hijI
heefteen fijn gevoel-''
'JSentim enteel-''
##W at anders?''

##Hijheeftvan zijn gevoeleen god gemaakt,en terwijl
hijeen vrouw bezit#die duizend milliaM airshem benijYCS ***V%
##T oem aarl''

Geneerthijin zelfbevlekking een m eerderheidsgevoel,

,,

dathem verplettert-''

Hijstopte.
'#Daarstapthetstandbeeld eindelijk van zijn voetstuk.''
##Schuilwegl- Laatje nietzien!- Laathij onsniet

sam en zienl''
Starvan schrik,klem de devrouw zioh aan dem an na% t
haar.
Pleite'slange gestalte,zich om kerend,schreed het berg-

pad af.Hij naderde langzaam verder rukkend tot zeer
dichtbij.Devrouw,angstig,sidderdevoorwatgebeuren
ging.De '
dichter wachtte. Hij wachtte paisibel a1s een
oester.

Goeiemiddag gehe ?''vroeg deDuitservlak.- Hij

,,

kuchte.
##O bestl''
,,En J
-iJ
',H ortense?''
##W atdeed J
-e,''vroeg ze huiverend,,,op die rots?''
J
'zelfhervinden dieik hierverloren '
heb,''antwoordde
,,M i
Pleite m eteen hoogm oedig '
stargezieht.
##En,''vroeg de dichter ironisch,,,g
,oed gelukt?''
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##D ank fûr die N achfragel''
M etgrote schreden steltte de Duitser de ruige trapm n
naar Fontana M arina af.
XXI

T oetw asdie dag de M elkm eid van Verm eer.H etlicht
kwam overalbinnenglanzen,overdepannen en hetsteengoed,hetwaterdatze m et(
blotearmen uitgoot,haar stille
ingekœ rdheid.
Arend,wat murmelend datzi
j n'
ietverstond,was uit-

gegaan.Hij deed dat om zijn gedachten te verzamelen
w el m eer.

'

J#Ben je terug vooreen boterham,Arend?''vroegzij.
##Ik vind wel waty''liet hi
jafwezig vallen.
##Voor alle zekerheid .. hier is nog een brokje kaas.

En denk om de zon,niette veel klim m en-''

Verstrooid,een beetje estoord,stak hijhetpakje dat
zijhem reiktein dezak.
##En een zoen,Arend?''
Zijn hand voer even afwezig overhaargebogen hoofd.
##D at alles#jongen?''

Hij haastte zich m etgrote stappen weg. GlimlaG end

blœ f zijaan hem denken,haar grote verloren zoon,die
w e1 w eer kom en zou.

Aandachtig waszijbezig metde primus,haareeuwige
viland.Die razende nijdasjoeg haar altijd vrees aan,al
deed hijniets.Nu watveelwater,devaatvan gisterstond
.

'

er nog.W atdie m annen kletsen konden,er kwam geen
eind aan.T w ee uur w as'hetgeworden.

Zijneep een uitgedroogd schubje van de cactus,wierp

hetnaarbuiten.D ie m oestook waterhebben straks.M aar

zijbleefstaan,verloren peinzend terwijldeomwaswachtte.
A'
ls Arend zich m aar niet te veel vermoeide.De dag
werd heet.Arend - haar vader,haar geliefde,haar kind.
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De glansgleed uithaar blik,verloren toefde zij in het
midden van dekamer.O ja,devaat.
Die Knuppelshad een leugentheorie ten beste gega en.

Geestigen scherpkon hijzijn.Eengriezelvondzehem met
zijn ruigeragebol,maarinzijnhaattegen bederfenbedrog
gloeidezijnbijnaniettedragenliefdevoordemedemens.
Nvàsdatwelzo,ofmaaktehijzelfzijn leugem ? Naar
zijn verhalen had hijnegen gevangenisjaren,doodvonnissen,prijzen op zijn hooid.Hoe moestdatvoelen alsje
totde dood veroordeeld was?

Zi
j lietde vHjtigehanden even zinken.Je kon aan de
doodsgedaehte wennenaiederm ensm oestdat.lederm ens,
zeiArend,waseen eendagsvlieg.
Langzaam begon zijde koffiekommen onderte dom pe-

len.Die bruine bromm erd,zou dai er zo een zi
jn.?W eg,

beestlmetje vieze klevers van mijn honingN t.Besefte
zo'n bœstdathijvöörde avond stewen moest? W as in
zijn bruine kop,enkelogen,voor een rdachte plaats?
Nietsnoepen,vuilm ets,ik moètjeniet.- W aarom?W eet
je wel,vlieg,binnen vierentwintig uur,dan ben jeergeweest.Volmaaktverleden tijd - voorjou.- En wij?wij
zijn zoknap,vraaghetKnuppels,diewœtalles,en Arend,
die weetneg meer.
Nu datin dekast,datgafruim te.W ateen bende eigen-

lijk,zo'nstal.MaarJaapijldeoverdemuziekvankleuren
licht,blaag die hijwas.Jaap waseen kerelom eG tvan
te houden,waarom deed ze datniet? Hijzou - wathij
zou,wildezijnietafdenken.Hethad geen zin,en zijhad
geen zin.ArmeJaap!
Verdraaid,daargri
jnsdedeDorpsgekwœrnaarbinnen.
Nooitrust.Zijn stierenkroes,zijn lâag eng voorhoofd:zo
had ze bosnegers in de film gezien,die blanke m annen

gevangen hadden en in een kuilgestopt.Afgrijselijk was
dat,jekonnietmetzepraten.Datleek hetvreselijkste:
datje nietmetze praten kon.
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''grinnikte Pedrini in de deur.
##Signorina....
N u heelgewoon:

##SignorPedrini,jekomtnettijdig vooreen bakje.''
Sissignorina!Prego signorinal''

##Gazitteny''nodigdezijhem,naar'slandswijsbeleefd.
Degek bekeek de stoelals had hijnooiteen s'
toelgezien.Hijwaagdehet niet.
##Siaccomodi,''moedigdeToet,kopjesdrogend,aan.
Hijdorstnu op hetpuntje te gaan zitten,gereed elk
ogenblik weerop tespringen.Hetmeisje voeldezijn kleverigebegeerte.Bang waszijniet.Demannen hierwaren
edellieden uiteen sprookje,volhoofsemanieren,diehen
op afstand hielden.A1s schepen zeilden ze o.
p je aan,
pleziervaartuigen,zFierend o.
p eenm eer,die nooitechtop
elkander liepen
'.

Defilterwasnog stijfvan koffiedik.M oestmaarweer,

nieuw kon er nietOP overschieten.

Zijzetteverswaterop denog'aanploffendeprimus.De
blauwe kringvlam brulde.De Gek kœ k haar op de han-

den,er wasin zijn verleenheid iets onrustigs,alsofzijn
geweten niethœlzuiverwas.Je wistnooitwaarje met
ZO,n J
.ODgCH jyren moot.

Drupje voordrupje tikte hetwater op de bodem van

de blikken koffiepot. Langzaam ging dat. Achter haar

scheen Pedrininietop zijngemak,hijmoestzijn opgestaan
en ging weer zitten.M eerman dan hij verdragen kon,
werd hijlaf.
M etgeveinsde aandacht roerde zij in het bubbelend
kofl
'iedrab.Zàtde lummelnog? O ja.Gerustgesteld,en
zelfseen beetjevrouwelijk gestreeld,ging zijtegenoverde
gek Pedrinizitten op een bankje.Zo bleven zij wachten
op elkaaren op de koffie,die zich niet'
haastte,drup voor
drup.
W atzat zo'n stum per daar nu zielig te verlangen.W as

Ar
Jçnd.anders?En Jaap?Alleen'
dielkse- Arend had hem
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bijeen aardbolvexgeleken - zo'n hemellichaam trök.Zou
we1laatworden wathaarbetrof.D ie volgt!

D e G ek wasopgesprongen,had zi
jietsgezegd?Zijmoest

in haar dwaasheid luid gesproken hebben.,,Die volgtl''

hetkon wel,zijleek hetnog te horen.M a1wasdat,zij
schaterdehetuit.Uitzijnzitgeschrokken,stonddeDorpsgek voor'
haar.Hij stamelde iets.Zij keek in de naakte
pezen van zijn kippenhals.Toen metbeidehanden,vogelverschrikkerig,scheen hiitoetewillen grijpen,maarbleef
ontsteld van eigen durfzo staan.
N u geen rare d'
ingen. Geen schrik. G een angst.W ie
mannen wistte hanteren had erïeen kinderen aan.

Bedaard keerde zijzich om en ging zich bezig houden
metde koffie.M idden in de leegte stond de Gek a1seen

opgeprikt insect.Zij liep naar de muurkast,waarzij de
kommetjes op hun rijtje had gezet.onnoM zakelijk een

keerofwatheen en weer,heen en weer,om de suiker,om '

eenroerstokje,om he'
tflesje,datnogeen restjebrandewijn
m oest bevatten.

##Grappa,signor Pedrini?''

DeGek anl
twoorddeniet.Hijbleefmetzij'
n opeensverstard gezichtmaar grijnzen.
,yNee
m plaats,signor Pedrinil''nodigde zij,hem ontmoedigend door haar kalm te.Als door een sluis spoelde

hetnog koele ochtendli6h'
tover zijn magere gestalte.Hij
stak een bevendehand uitnaar de koffie.

##Tante graziel'' fluisterde hij met bijna mechanische
beleefdheid.

Nadrukkelijk,als sprekend tote'
en dove,moedigde zij
hem aan:,,N ie'
tte sterk,dekoffie.- Lekkerwarm l''
##S'
issignorina...''ternauwernood een klank.

Ver van elkander,één voor één,dronken zijeen heet
teugje.
Onverhoedsvielhijhaaraan.
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##Geen nood, *
I
Aaap.Dank je-''

Hijgend had Toetzich opgericht.Zijpoogde.
telachen.
##Jeweetnooitmetzo'nuitz'n verstandgeslagen beest.''

D e schilder stotterde van drift.,,lk zal...''

##Jezultniets,''toomdeToet,de hand leggen'
d op zijn
schouder.,,Hij isweg.''
##lk za1'
hem een pak op z'n lazergeven da'
thijer niet

van OPkoml
t-''

##Erisnog koffie,Jaap.W i1jeeen slap bakje?''
Verwoed sloeg hijhaarvan zich af.
J#Speelje somsmetme?W atdenk jewe1van me?''
Toethad reeds ingeschonken,zij roerde meteen glasstaafjedesuikerom.
##Hier,jongen.Lekkerwarm.En zeggeengekked'
ingen.''
##W ieaan jou raakt....''raaWe deschilder,blind van

woede.

##Doenietzo opgewonden,jongenl''kalmeerdezij.,,Laat
me nietmetmijn lekkersstaan.Alsik beschermd moet
worden heb ik Arend.''
##Pff,A rendl''sm aalde hi
j,hetbakjeaanvaardend.,,Ik
ziehem aléén pootvoor Je uitsteken-''

##Datkan jerustig aan mijterbeoordeling overlaten,''
wees zijaf.yylederheeftzo zijn manier-''
De schilderstikte in h
'etantwoord.Hijhad op Arend
willen schelden:een oud stuk im potentie,een verfom faaid

wijsgeer van de koude grond.Een sinterklaasmet woorden ...w öörden ...

Beseffend dathijdaarmee niets'
bereiken zou,gafhij
hetop.

Dichtbij,om toe te tasten dichtbij,stond voor hem de
begeerlijkejonge vrouw.
##Drinknu,''maandezij.,,Hetza1jekalmeren.''
,,l
k za1Arendze gen watik hiergezien '
hebl''raasdehij
warzinnip ,,Ik zalhethem zeggen,alles,reken erop.''

l#l

Toetlietzich nietopjagen.W atkonzo'n mijnheerM ah
onredelijk zijn!
##Zou je dat niet liever aan mij overlaten?'' zei
ze rustig.,,A1s dat nodig is. W at ik nog niet zo.zeker
w eet.##

##Nodig?...Arend moetweten watachter zijn rug ge
beurt-''

Hetmeisjedeed een stap vooruit,uitdagend:
##En watgebeurterdan,Jaap Sparkel?''
;#lk he'
b mijn ogen nietin mi.
in zaky''raasde'
hij.
M inachtend keerdede jonge vrouw zich om.Zijstond

daar in het blonde licht a1s... Eva.

##Nee,''smaalde zij.,,Je ogen heb je in mijn hals,en
verder,naar beneden waar jullie mannen altijd je ogen

hebben.Trachtzein toom tehouden,datik ernie'
tm isseliJ
'k'van word-''

Ongelukkig,beschaamd om de tranen di'
e in zijn ogen
sprongen,keek hijnaarhaarop.Hijvond nietaanstonds
woorden.Eindelijk stamelde hij:
##Jevergistje,Toet,jevergistje vreselijk.Anch'io sono
Pittore!''

Trots,grande dame,wendde zij zich öm.
##Spreek taaldie je verstaat.W atG tekentdat?''
#;Datik een schilderben,''trachttei
hijzij'
n belachelij,
kheid weg
' tepraten,,,en ietsmachtig mooisvan jewilmaken.lets m achtig m ooisl''
Scherp onderscheidend,zeize:
##H ierin FontanaM arinawordtnooitietsm achtig moois
ïemaakt.Dem ensen infecteren erelkaar...m etonmacht.''

Verbijsterdvoeldehijhoewaarzijsprak.Hoekwam zij
aan deze feilloze zekerheid?

##Daarin zitmeerwaarheidy''erkendehijzwak,yydanjij
kan beseffen-''

Zijmaakteerzich nietboosom,lachendzonderspot.
,,Jege
loofteen botkop voorje te hebben,Jaap.Daar
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ben je man voor. J'ullie ziet anders niet in ons als kippen,
die de graantjes oppikken van jullie wijsheid, en op onze
tijd leggen wij ook een ei. Zulke stompzinnige wezens
vereer je dan met je aanbidding, dat is dubbel dwaas.
IJdelheid, jongenl"
Een beetje ontmoedigd, ging zij erbij zitten.
"Wat wou je nu eigenlijk?" vroeg zij.
"Jou! - Jou wil ik."
"Moet ik dat ook aan Arend, als hij straks thuis komt,
vertellen? "
Uitdagend sprong hij overend, een man:
"Ja!"
"En brokken maken ter wille van ... niets?"
"Noem je dat niets wat ik voor je voel? Noem je dat
niets? Ik neem je mee, weg uit dit doodgetrapte doolhof.
Ik zal je schilderen, schilderen, dat aIle tentoonstellingen
vol hangen van joul'
"Doe niet 'ZO opgewonden, Jaap!" wees zij hem terecht.
"Dnink je kof£ie."
"Nooit!" schreeuwde de schilder pathetisch uit.
Zij verrneed te lachen.
"Ben je niet een beetje van de schreef, Pittore? Wie je
zo zag, zou denken dat ik je de gifbeker geboden had~"
Op de knieen stortte hij voor haar op de grond, zijn
gezicht wild dringend in haar huishoudschort. Toet legde
de handen kalmerend op zijn achterhoofd, afwezig speelden haar vingers in zijn dikke haar. Geruimen tijd bleven
zij ZQ.
"Kom, jongen," zei eindelijk de jonge vrouw. "Zo is het
mooi voor vandaag, vind je niet?"
Tegelijk zagen zij Arend. Hij deed twee schreden de
kamer in. De handen wrijvend, bleef hij staan, Toet kende
dat gebaar van hem als hij overspannen was. Her ontlaadde, Zij wist dat hij zijn best deed een wijs man te zijn.
"En ... ?" vroeg hij eindelijk.
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H etiszo niet,''zeiToeteenvoudig.

,

ZijgafJaap een wenk dathijheengaan zou.Hijtalmde
om nogwattezeggen.M aarnietwetend wat,ginghijmet
blinde ogen naar buiten.

Arend Hobbeen dejongevrouw bleven zostaan.Lang

duurde de t
stilte.Toen,alsof alles o'
pgehelderd was,ging
T oetde tafel dekken voor hetbrood.

Tk heb je watgevraagd,''begon Arend eindelijk op

,,

deurw aarderstoon.

##lk heb geantwoordy''gafzijeenvoudig terug.Zijkeek

nietnaar hem om .
##Kan je mij aanzien? Zo in 't gezicht?''
##En waarom niet?'' M et klareogen stond zijvoorhem.
#,Jeliegtl''dreigdehij.,,1k zie de leugen in jeogen-''

Zijwond zich nietop.Zijtoondezich nietbeledigd.
J#Dan liegen mijn ogeny''antwoordde zij,weer naarde
kastom brood tesnijden.,yvraag jevriend Knuppelshoe
datzit-''

Arend had lnoeitezijndriftdeteugelaan teleggen.
##
W atheeftKnuppelsermee te m aken?''

,,Di
eweetpreciesallesvandeleugen af,Jijniet.Jebent
een kind,Arend Hobbe.Demeestbanaleschijn neem je

voor waarheid.Als ik er andersoverdach'
tzou ik boosop
J
*e ZjJ
*n Cn ,
ïa2n.##

##Dusishetnietzo,''drong hijaan.
##Ontbreekternog aan datjemijlaatzweren.Zo waarlijk helpemij- jevaltmijtegen,Arendl''
Zijhad twee sneden brood metspek voor hem gereed
gemaakt.M ethetbordjevoorhaarschortbleefzijstaan.
Arend,voor het hoge ateliervenster,keek nietom.Hij
keekopzettelijk nietom.En nu zaghijzichzelfdaarstaan,
en haar,en hijwistdatzijwaarheid sprak.
##Nu jenietgaan zitten?Jezultmoevandewandeling
** ##
'
.
.

Z1Jn.
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Hijlietzich mokkend axn detafelbedienen.Hetbrood'
talmdevoorzijn halfgeopendemond.
##W antweetje,''begon '
hij,hetneerleggend,te redeneren,,,'
hetzou mijveelverdrietdoen alshetzo was.Veel,
ikzegheteerlijk-''
T oet was gaan zitte
n tegenover hem .
e
En waaro'
m zou Je dat niet eerlijk zeggen,Arend?''

vroeg zijgeduldig.,,Zou datzo mùeilijk zij.
n?Diejongen
weetmetzijn zielgeen raad.lk wel,alshetje genoegen

doetdeze eenvoudige waarheid voor waar aan te nem en.''

Hijverdroegmoeilijkhaarmeerderheidsvertoon.
##N u$'
goed-''

##Daarmeey''vervolgde zij,yyzijn wij van de waarheden
nog nietaf.Er is m eer.''

##Toemaarl''weervergathijhetbrood in de mond te

steken.

##Je moetme,a1sik de waarheid sPreek,geloven,''ging
ziivoort.y,Andersheefthetgeen zin.Dewaarheid,dieje

nog nietgehoord hebt,is: ik had het genoegen ochtend-'

bezoek te krijgen van,Pedrini.Onze sindaco.''
##En nu wou je misschien beweren ...''vielArend uir.
Zijn kaken hielden op tekauwen.
T oet speelde even m et het antw oord.H et w as .
te gekl

Hoe ze ook vertelde,hij zou het nietgeloven.Zijdacht
ermaar een verhaaltjevan te maken,misschien ging dat
erbeter in.Zoalsjekinderen meteen praatjehun bordje
leeg laat eten.
,,Jemoethe
tzelfmaarweten,Arendy''zeizijeindelijk.
##Alsjijbijvoorbaatweetwatik beweren wil,en hetbij
voorbaat weigert te l loven,watmoet ik dan? M i
jont-

breek'
thetaan verbeelding om heteenvoudige ingewikkeld'
te m aken.''

#;Spreek op dany''zeihijongeduldip zijn mond volstop-

Pend m et een grote hap.

##lk wou '
dusniemendalbeweren,''gingzijverder.,,Een195

voudig vertellen dat onze Dorpsgek. .. Die is oak al uit
her 1000 geslagen."
"Daar heb ik jel" ving Arend overlistig Ope "Hij ook aI,
wie dan nog meer?"
Toet lachte. Zij Iachte wijs en geheimzinnig als vrouwen
die niets te verhelen hebben,
"Jullie allen. jullie allen, mannen zonder vrouw. Wanneer geen evenwicht opdagen komt, meer vrouwen of
minder mannen, wordt het tijd dat wij van Fontana Marina weg gaan."
Haar gezichr befloerste, zij hernam ernstig:
"Dat zou tooh jammer wezen, Arend! Wij samen hebben
nooit moeilijkheid gehad, Nooit, weet je wat dat wil zeggen?"
Arend voltooide zijn Iaatste hapje. Hij slikte moeilijk.
Hij Iegde de rechterhand nodigend op de tafel, met de bedoeling, dar zij die grijpen zou.
Zij bleek niet dadelijk bereid, Nu zag hij die hand
onbegeerd daar liggen, dat werd iets onbegrijpelijks, iets
beschamends. Hij schaamde zich over zijn gebaar, onzeker
hoe het ongedaan te maken,
Eindelijk kwam haar kleine knuistje als een vogeltje op
zijn hand. Hij liefkoosde het nog niet. Het scheen te zoeken naar een gebaar van tederheid, dat niet zou worden
misverstaan, Eindelijk greep het toe.
"Je bent een malle kwibus, Arend Hobbe,' stelde zij
vast. "Stil nu ... Laat mij nog even alles vertellen, dan zijn
wij het spoedigst aan een eind."
Arends grote hand greep de hare.
"Ik wil her niet weten," sprak hij verzoenend. "Een
mens kan niet altijd aan wat hij met zijn verstand beredeneert, Ik was bang dat je mij op de mouw zou willen
spelden, dat Jaap je van de Dorpsgek had verlost, Redder
ae reohter tijd.'
"Maar zo is het, Arendl" riep het mei:sje uit.

196

"Te banaal om het te geloven," verwierp hij. "Een deus
ex machina - weet je wat dat is?"
"Nee," zei ze ontmoedigd, lIen ik wil het niet weten
ook. Banaal als het zijn mag, ik was blij met Jaap's bezoek,
dat mij van net gedonder - hoor je: gedonder - af hielp,
Ik ben geen teef en kan die loopse rekels missen. Nu weet
je alles wat te weten valt. Er is niets gebeurd. Niets.'
Verongelijkt was zij opgerezen en wachtte. Zou hij het
geloven? Hij zat daar met juist hetzelfde grootmoedig
geduldige gezicht, dat zich heeft voorgenomen te vergeYen, maar nag even wil wachten. Een biechtvadersgezicht,
Hij verwachtte de langzaam losgewrongen penitentie, alvorens zalvend te komen tor de absolutie. Hoe armelijk
was dit alles, hoe zag zij meelijdend door haar grote Arend
heenl Hij was meer dan een geliefde voor haar geweest,
een heilige, die zij zonder omzien volgde. Zou dat voorbij
zijn?
Zij zag het alweer komen, als een pomp die op adem
raakt. Redeneren, redeneren. De ellebogen op de tafel, zijn
hoofd nu rechts dan links als de evenaar van een weegschaal, rolde hij bezadigd zijn redenasie af. Een man aanvaardde niet altijd met zijn ziel wat zijn verstand hem
voorschreef. Toch was hij bereid haar te geloven,
"Maar er is niets gebeurd, m'n jongen, niets. Waar praat
ie tach over, er is niets."
"Jammer dat je meent nu nog te moeten Iiegen," hernam hij bezadigd. "Het valt me 'bitter van je tegen, Toet!"
"Wat valt ie tegen?" driftte zij Ope
"Dat. Ik yael het."
Vijandig, in wapenstilstand zonder vrede, zwegen beiden.
Een spin liet voor het lichte raam zich vallen aan een
draad, wikkelde met al zijn hakige grabbelpoten zich weer
omihoog. Beiden letten erop. Nog eenmaal Iiet de zwarte
vlek zioh vallen, Iangs de vensterbank rennend naar de
veiligheid,
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##Nu goedy''vond Arend eindelijk goed tezeggen.y,Daar
houden we'tdan op.Terwijlik uit'
ben,komtde Gek je
lastig vallen,Jaap redtje,speeltdemooie rol,ik,wettige
eigenaarvan alhetheerlijksdatje vertegenwoordigt,val.
alseen koning M arke uit zijn boom en uitzijn illuzie.
Laatons wèlw ezen, zo is '
het im m ers-''

;#Neen#''weeszijgemelijk af,,,zo ishetniet.Zo zou het
alsje nietoppast,Arend,kunnen worden.''
##batis hetzelfde,heteiisgelegd.''
#A rend .. toe,Arend ...''

Uitgeput,vielzijhem ,
schreiend om dehals.
##Nu goed dan,''troostte hij,zachtjeshaarhanden losmakend.,,Laten we heterbij.''En a1seen pater die zijn
gewetenswerk gedaan heeitging hij,totde middagslaap
kwam,zitten lezen in zijn boek.
X X II

W aarop dedagdievolgdeArend Hobbezich naarJaap
begaf o,
m hem,onder pijpen,omtrent de volgende toe-

spraak toe te dienen.
##H et bezit ener vrouw,''zeidehi
j,y,isaan twijfelonderhevig.H et is vooraleen genade en een gunst.M en kan
ergeen rechten aan ontlenen:B.W .houdtzich alleen m et

goed en kinderen bezig.Zijdieelkaargenaderd zijn in de

genegenheid, welke men m et een raar woord ,,liefde''

noemt,voeren een dansuit,
naar de wijze van Versailles.
Zij zijn elkander hoffelijkheid en vorm verschuldigd,zij
reiken elkaarde tippen van de hand,die zij vervolgens
weer u'
itvaren sturen,'alskinderscheepjes-''
##W a'
twi1je daarmee zeggen?''vroeg Jaap metietsvan
behoedzaamheid.Hij zette zijn grote handen tussen de
saamgeknepen knieën,gereed tot alles.
lerm eezeggem ''vervolgdeArend H obbeplechtig,
,,Ik wi

datik geenszinsde vulgaire rechthebbende wilzijn -

,,
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watmiJ
'ook kwalijk pauen Du - die zijn vrouw knevelt
toteen bepaal'
d gedrag,dathijzelfmeestalnietin acht
neem t. De dans,waarvan ik zoëven sprak, vertoont een
spel van reiken en bereiken,glipm n ook,zulks naar de
guirlanden ener gedurige m uziek,die bindt en ontbindt

zonderdesamenhang te breken.- Volg jeme?''
,,Ze
ker,''beaamdeJaap,trekkend aan zijn pijp en haar
critisch bekijkend.,yAlthansiktrachthet,schoon ikerniet
veelvan begrijp-''
##Enwatishetdatjenietbegrijpt?''vroegArend Hobbe.
##W aarom jedie tiradesrichttotmiJ
'.''
Arend verzat in de krakerige rieten stoel,die rufterig,

een verharend beest,nogaltijd in dehaardhoek stond;hij
hervatte:

In deeersteplaatszijn hetgeen tirades,waardevriend.
lndetweedegeven zekeregebeurtenissen mijaanleiding
ik zeg geen reden - hetwoord aldustetjou,bepaald
totjou,terichten.Je zultnu betervatten waar hetover
gaat.Ik ben de leeftijd '
te boven,waarop men vrouwen
alsbuitdewereldpresenteertmetdeallurevan een prijshengelaar.Ook sprak ikvan een vrouw,demijne,nieta1s
demijne,gelijk ikze ven indeaanvangzei,omdatikmijn
rechtop haarerkennen,noch haarbezitterzijnwi1ofhaar
,,

-

m eester,noch ook zelfsinvloed zou wensen uitte oèfenen

op h
.aarvrijheid,z6 ofz6 metmijte leven naar ''
thaar
behaagt.Desgelijksstaatmijn vrijheidom naarwelgevallen
buiten de kring te dansen vast.W at ik wens is,dat alles

zich in welstand oplost,zonder verwijten,tranen of geWeld.''

##W iesprak daarvan?''verwonderde zich Jaap.

Arend sprong op,zich plaatsend in het D nnevierkan'
t

van hetvenster,dat hem klein maakte,snhoon hijhet
andersverstond.

##Ik sprak daarvany''legde hijmetnadruk vast.,,Laat
hetjegezegd zijn.En deaanleiding hiertoe- gezwegen
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van de reden - is het tafreel, dat ik gisteren bij mijn
blijkbaar onverwachte tuiskomst moest aanschouwen."
Hoonlaohend wierp de schilder zich overeind. Zijn
schater klapwiekte door de leegte van het atelier. Hij
smeet de luiken aan de zonkant open, in een behoefte Iets
te doen, trapte tegen de deur, die wee-r terug kwam en als
een Iastige rekel nog een trap kreeg. Oprijzend vlak voor
de bezoeker, spotte hij:
"Je moest me v66r je verder bazelt vertellen, over welk
tafreel je het hebt, Ik weet van geen tafreel."
"Zo," hernam Arend, zonder zioh te laten storen, "Ook
Toet - om haar naarn te noemen - weet daar niet van.
Zij tracbt mij een verdichtsel op de mouw te spelden, ophelderend in zichzelf genoeg, maar dat niets oplost, Daarin
verschijn jij als de kloeke held, de ridder der verdrukten
en belaagden."
"Zonder overdrijving: ja zekerl" stelde Jaap vast.
"Wat evenwel niet wegneemt je blijkbare bedoeling, na
het besohermen van de maagd van de omstandigheden te
profiteren. In vulgaire taal: voor wat hoort wat, is het
zo niet? De prent stelt voor: het van de overlast bevrijde
meisje betaalt de ridder gretig de tol der dankbaarheid."
"Dat prentje, idioot, heb jij nook gezien," snauwde de
schilder, woedend op en neer benend op zijn vilten atelierpantoffels, "Dat prentje en het hele vertelsel zuig je uit je
duim."
Arend bleef ongehinderd leunen tegen de hoge houten
raampost, die hem weldadig aandeed in de rug.
"Ik weet wat ik weet en ik zeg wat ik zeg," ging hij niteenzettend voort. "Ieder zijn recht gelaten en zijn vrijheid
- wie denk -je heeft Toet gedwongen mij naar hier te
volgen? - bestaan er verhoudingen, die men respecteert,
De rechteloosheid van een niet-gehuwde nog eer dan het
recht van de echtgenoot, die zich immers verweren kame
Het zijn altijd de vrienden die de rust verstoren, Jij, onder
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hetmom van me ellen zoekend schilderakom jebinnenwieheefthaarooitzoongekleedgezien alsjij?- en tenvijl
jemetvetteverfI
haarflanken aan de alr menebewondering prijsgœft,gietje haaroreq vo1met Belialstaal.W atwilje zeggen?''
De schilder was er weergemoedelijk bij gaan zîtten.
Teleurgesteld keek hijnaarzijn legepij,
p,maar had geen
lust de tabaksbuil te gaan* zoeken.
##Ik w ilde nietszeggen,
##weeshijluimig af.,,M aaralsik
watzeggen m ag,ging hetin dehofvan Eden nietanders.''

##Jij schijnt dat een goeie mop te vindeny'' smaalde
Arend.,,Deheiligeboeken zijn gevaarlijke lectuur.Iedereen kan er zich op beroepen.Daar zullen we 't nietover

hebben ditmaal.Hetheeftgeen zin hetbijzonderegevalte
veralgemenen.W atzich hiergisterheeftafgespeeld ...''

#,Nietsheeftzieh afgespeeldl''weesJaap,toch een beetje

ongeduldig,af.

##Twee ontkenningen,de hare en de jouwe, maken
samen een bekentenis,''steldeArend,koppigin zijn ongelijk,vast.y,over feiten waar geen feiten zijn kunnen wij
nietspreken.Erzijn dusfeiten,naarjeeigen bekentenis-''
Iaap lachte.

*A

#;Ik dacht dat logica je s'
terkste kantwas,Arend!Je

valtmijtegen.Eerstbeginje tevertellen datje op eigendonageen aanspraak m aakt.En w annœ r iem and dan ...''
##D an wat?''

##Hetza1toch geoorloofd zijn een mooie vrouw mooite

vinden.Ze vragen ex m .''
##lk streep een nieuwe bekentenis aan,''stelde Arend
vast.,,D e derde-''

J#Streep maarl''gaf Jaap hetmismoedig op.Hij keek
teleurgesteld naarzijn legepijp,maarzag ervan af.,,En
verder? W athe'
b je nog meer voor moois?''
,,W a
thebben jullieafgesproken?''vuuM eArend HobG
plotseling af.
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r sproken?''verbaasde zich de schilder. ,,W at
,,W at af
m oeten we afgesproken hebben,en wie?''

##Toeten jij*''
##Maarman,je bem daas!Ik zweer je...''

##Zweer niet,'' holde A rend H obbe door, y,het is een

bekenteniste meer.Hoemoetdatverder?- Ik vraag je
hoe datverder moet.''

##Alsjijmetallegeweld...''begon Jaap,hoopvol.M aar
hijhaalde de schouderso'
p en keek weer naar zijn pijp,
die stinkend op de tafellag.

##Dit wil ik je zeggen,'' ging Arend tragisch voort.

Arend H obbe kan alles m issen,ook haar.- Laa'
tm e ik ben sterk genoeg afstand te doen, wanneer het m oet
yy

w orhaargeluk.Onssamenzijn iseen bedorven fotoplaat,
niets,nooitm eer,kom tervan terecht.''

##W œsnietgek,Arendl''maandeJaap,opstaande.,,Bedenk watjezegt.''Hijdeed een greepnaarArend'sschouder,maar de pijp opmerkend,dienu binnen zijn bereik
lag,nam hijhaarop en begon testoppen.
Arend keek toe.De zijne wasuitgegaan.
##Nee,dank J
-e,''weeshijde tabakszak af.,,
'
H ijdie een
vrouw aanziet om haar te begeren . enzovoort.''Hij
staptevan hetraam de kam er in.y,overigensheb ik niets

in te brvngen,''meende hijeerlijk.yyGeen menskomthet
toe overvrijheid ofonvrijheid te bemhikken.De vrouw,
die metmij naarFontana M arina kwam,wasvrijte komen,vrijtegaan.Zijwasvrij,zich aan mijgebonden te
gevoelen,- ofniet.Gedwongen offersgelden niet,en het

1ag i,
n de aard derdingen,datjij,Jaap Sparkel,die mijn
astvrijheid inriep ...''
y,Abs
urd!jekletst!jewartallesdoorelkaarl''schreeuwde
deschilderwild en woedend.,,1k heb jegastvrijh
'eid niet
ingeroepen.En Toet...''

##Ja waarlijky'' erkende Arend Hobbe beheerst. ,,Van
gastvrijheid wasgeen sprake.Eerdervan inbraak en huis202

vredebreuk.- Je deedy''hernam hij,,,hetbest die Evaschildering afte maken en dan te verdwijnen.Methaar

ofzonder haar,ik heb daar geen bem oeienism ee.''

;#Verdommel''viel de schilder uit. ,,Ik ontzeg je '
het
recht'...''

##Je benteen goed leerlinp ''prees Arend H obbe.,,Van
rechtisgeen sprake.En daarom ...'
'
M etde vlam van de open deurstortteToetnaarbinnen.

##Arend!- Jaap!Eriseen ongeluk gebeurd.''
##D at geloof ik ooky'' zei A rend m et gedwongen bedaardheid. ,,Laat ons gaan ziten en het m et ons drieën
vinden-''
##Ugol''riep zijverbi
jsterd,,,Ugo,de Duitser...''
##W atisernu alweer m et hèm ?''

##In hetravijn gestort.Verpletterd.''
##W atl''kreetJaap,haarhand grijpend in ontzetting.
Maarop Arend lettend,die hetopmerkte,liethijlos.
A rend H obbe had zich hersteld.

#JW ijmoeten gaan kijken,''sprak hija1soudsteen ging

hen zonder om zien voor.

7i1iII1

Zij vonden Ugo zoalshij in de struiken neergekomen
was,een saamgebundeld pakjelijfen ledematen.
DePoolsestond a1seen Niobeerbij.Niobe,enkeltranen.
Ikse,de dichter,was juist weg gegaan, men kon zijn
strompelen o,
p de stenen treden horen.
En ook hierom verdronk de Poolse in een tranenvloed.

Toetkwam haarmetvrouwelijk begrip te hulp.

Datdode lichaam wasnu Ugo Pleite,de Duitser.Van
toen het gebeurde,wat niemand naam of woord gaf,was

hijeen gestorven man geweest.M echanisch athij,dronk
hij,lietzich naarbed meetronen.Zijn metgezelbeproefde
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hem tetroosten,zijboH watzijte bieden had.de schat
waarom hij bij zijn leven bedelen moest, om niet.Zij
drong zioh aan hem op,speelde zelfs de verlangende.

Hijvroeg niets,zeiniets,nam nietwathem totwalgen
toe werd opgedrongen.In zijn denken zatde steen van
een koppige zekerheid.H eelhaargedrag bekende schuld,
een schuld die niet drong '
totde leugen ener ontkenning,
noch in verklaring of G vestiging bevri
jding zxht.
Dag-in dag-uitleefde zi
jmetdiedode pop,waarin het
m echaniek niet w erkte.H aar dwaling,die zi
j nietmeer

telde dan een nuk,een wijnroesofdéveine bijhetspel,
scheen hem te ondermijnen als een ziekte,waaraan hij
zonder verzet zich evergaf.

Zijsprak erover met Ru Ikse;zwijgend wandelde hij
naasthaar op de gebaande weg beneden langshetm eer.

Zondereen poging liefvoorhaar tezijn,gafhijdeaanschom m elende bus een teken, instappend om te gaan

boodschappen in stad.Eenzaam klom zijdelange slingerweg omhoog.Ugovroeg niets,hijzaten staarde.Hijvoelde
haarhand landen op zijn hoofd,die doelverloren daar
bleef liggen.Beledigd nam zijhaar vrouwentroostweer
weg.Ook hiervan scheen hijnietste merken.
##Spreek toch,Ugol''dwong zij,zyzeg toch wat-''Erwas
r en meervoelen in haarstem.Alleen verveeldehijhaar,
hijverveeldehaarontzaggelijk.
##Ga jemœ,Ugo?''
Stom bleefhijin zichzelfbegraven zitten.
Haarboelbijeengrissend,holdezijnaarhetdorp beneden,waarIkse zijn zou.De deurkraakte achterhaar
Weer OPen.
Dat openen hinderde de alleen gebleven man. Lang-

zaam,zeer langzaam werkte hij uithet Xijfzand zijner
mismoedigheid zich op. Zonder verweer bleef hij naar
buiten staren,waar in het lichtde film van een gezichts204

bedrog voorbij te sG uiven scheen.Dat was natuurlijk,
steldehijvast,een waan,en met'
hetspannen zijnerogen
keerde zijn wakend zijn terug.
M et elke bloedklop,die hij bonzend waarnam,werd
hem zijn wezen duidelijkerb'
ewust.W ashij,Ugo Pleite,

een karakterloosvod,een vuile,verachtelap,i e m en wep

smeet? Aan deze vrouw had hijzich verdaan,smekeling
aan haarvoeten.Zijhad hem naarhaarVenusberg gelokt.
Zou hij,Tannhëuser,naar een bevrijdend Rome strompelen o'
p de koralen ener bazaarmuziek? Ging hij ten
onder,hij'
zou hetzelfzijn die de ondergang bewerkte.
Hij,Ugo Pleite,doktor in de wijsbegeerte,een man.
Duizeligzathijop decouchette,diehun totslaapplaats

had gediend.H em en haar,van n,
u afzou datnietm eer

zijn.Besmetalszijwas,zou hijdehoernietlanger naast
zich dulden.

Hoer!- Hoerl''- moesthij door schelden zich bevrijden?Haarvan zich slaan in een gevechtvan lijfaan
lijf? Eenmaalhad hij die strijd aanvaard,bij voorbaat
winneren verliezçr.Hoefierging hijoverdepromenade
naastdeze Schone, Overw o,
nnen vrouw, m eester van al dit
veel begeerde,een uitverkorene - toch een prinsgem aal.

Soms,aan haarhof,wisthijzich minderdan degeringste
page,edelman in opkomst,die niet a1s hij bedelde om
gunst,die,klein alshijwas,de zijneg,
rootmoedig schonk.
Hij,Ugo Pleite,bedelaarvan wie?
Ditmaaldwong hij de scheldwoorden terug.Schelden
waszwakheid.Nu alseen heerserzich op haarwerpen bij
haar thuiskomst,haarsmadelijk verkrachten,meestervan
haarlijf,haartrots,haarziel!W aszulk een overwinning
toch nietweer een nederlaag? Teken van zijn verslaafdheid?Hijhad hetin zijn machtte triumferen,daarnabeschikkend overzijn leven,dat eindelijk weer geworden
zou zijn van hem.
D aarna ...?
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En altijd was het weer die vrouw,wier lijfeigene hij
blijven zou.Eerstmet haar ondergang k'
on hij zichzelf
bezitten.

Ook dit beeld brokkelde in zijn tegengestelde weg.
M eesterzijn nahetworgen ener.. maltresse?Hoewalgelijk lachwekkend zou hetzijn.Een krantennieuwtje:y,na
zijn gezellin vermoord te hebben,diehem bedroe ,deed
de ongelukkige in w aanzi'
n rechtaan zichzelf.''

Ofzijhem zou betreuren,wanneerhijhaarlietleven?
Zich offerend,zou hijbewijzen wie hijwas.Dan zou he'
t
voorhaar te laatzijn.
En datsardonischegehoon van dierijmelaar,dieschijnestalte ...
lkse ...

Eigenlijkhad hijhaar nietsgevraagd,zijnietsbeleden.
Glimlachen'
d tezamen kwamen zijlangshe'
tpad omlaag.
En ofhijzich niethadverveeld alleen?- A1shetnu eens
nietwaa'
r was? W aar - nietwaar - maakte dat nog ver-

schil? Had hijnodig waar tegen niet-waar uitte wegen
om - teweten?Hijwist,en wetend zou hijhandelen als
een m an.

Zijn hoofd zonk tussen deschoudersweg,een verm oeid
hoofd,datsteun zochtop de ingezonken borst.De sparren
van de zoldering liepen boven hem toteen kruin tezam en.
De deur stond open voor een kleffe bruine vlieg,die in
en uitslingerde op haar aarzelend x geduur.

W ie washij?Ugo Pleite uitFrankfort.Van de FrankforterPleite's,van oudsheroverlieden dezervrijestad.Die
overlieden zaten nog zijn vader hoog,die toch,totwijnkoper afgezakt,weinig reden had op zijn bereiktheden
fier te zijn.Hij misbruikte zijn wapen alsvoertuig voor
zijn wijn,Pleite-Monopolop namaak-gouden etiketten.
H em, Ugo,had m en als student op de naam af goed

ontvangen, onderwijl nader informerend. Het stak
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hem nog:een slangachtig derdejaarsjewasmethem mee-

gelopen en had hooghartig methem,groen,gekletst.Die

Pleite'suitFrankfort,nietveelzaaks.Vaderbetrok wijn
van hea,zuur bocht voor de bedienden.En of hij hen

kende,die im m ers uit Frankfort kwam ,de Pleite's?
Ach zo,waar ook,die naam droeg hi
jzelf.Pleithe met

th immers?Jammervooreen patenteventalshij.M oest
hijzich niet aantrekken,namen konden nietaltijd syibolenzijn.
;#Nu,adieu,Pleithe,en totvanm iddag in de kroeg.''

Diemiddaghadhijzich nietop dekroeggewaagd,bang
voordesmaad diedatheertje,een Freiherr,hem aan zou

doen.H em ,m achteloze groen.N ieteenseen h achter de t
van Pleithe - wat zo'n enkele letter onderscheid kon
m aken!

PleitevanhetwijnhuisPleiteuitFrankfortbleefweinig
in tel.H oevele m alen had m en hem honend aangesproken

overdiewijn!Endathijzuurwas,nietteX inken.W aaro/
zij,deanderen,dekameraden op dekroeg,beledigend de
glazen hieven,hem dwingend methen aan te stoten.yyDaar

gaje,Pleite,besteljevadereengoedankertje,wijkomenl''
W aren zijallen dan zo feilloosvan afkomst?Hijgafzich
m oeite hun nam en na te S& ren.% mswaren ze nieteens
te vinden,en die .
te vinden w aren nietaltijd primy.Toch
zagen zekanszichbetertehandhaven danhij.Zijn Poging,
metgelijke munttebetalen,liep uitop een vernederend

incident,een uitdaging,en hij werd ,,unfâhig''tot eerhersteldoor de wapenen bevonden.Hijveranderdevan

studie,van universiteit, de sm aad,de lichaam loze sm aad
bleefhem vervolgen.Ten laatstegeloofdehijzelfaan ZiJ
'n
m inderwaardigheid, a1s iemand'die zich niet geWassen
heeft.

Balorig werkte hij zich door zijn examensheen,studeerde nietaf.Dr.Ugo Pleite zou iets,iets van een eer-

herstelgeworden zijn.Zijn volhardin'
g reikte nietzover.
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HijslingeM ewatop badplaatsen rond,speelde,teerdeop
rijke minnaressen.M et zijn vader ging de zaak in zure
wijn tegronde,daarm eedealteN chtbarefamiliesch.
ande.
Een onbekendein dure jassen sjouwded'
e modebaden af,
de m'
ooie Ugo, elegant danser en met een naam van
sexueele bedrevenheid,die vrouw en lokte..
Dieper,dieperholdehijonderzich de bodem uit.R eeds
vele malen had hij zo zij,
n graf gegraven. M aar op de

bodem aangeland,vond hijeindelijkhardegrond,waarop
hetfundam entkon rusten voorzi
jnwederopbouw.Klinker

voorklinkerstapeldehijhetpaleiszijnerzelfverheerlijking
weerop.Hijzou voortaan een man zijn,diezij'
n 1otzèlf
bepaalde. H ard voor de vrouwen,o'
nder de m annen een

man.Dienstnemen zou hij,vaandrig,luitenant,kapitein.
H etuniform bescherm de alseen pantser.Oo'
k tegen vrou-

wen - naarde bliksem metdiehoeren!Zijden hemdjes
zouden zevan porseleinen schoudertjeslaten glijden,terwijlhijdekoppelloswrong en destijvegouden kraag.Dat
zou zij'
n wraak zijn - maarwaswraak alweergeen zwakheid?

W ankelend opstaande,keurde hijzich voorde spiegel.

H ortense's brekel,i
jk Venetiaanse spiegeltje,datzijin het

leren koffertjemeedroeg overalwaarzijging.Zijn gelaat,
een wasbleek vergeeld portret,kaatste naar alle kanten in

hetgeslepen lijstwerk.W ashijdieuitgeteerdegod temidden van zijn krioelende evenbeeldjes? Ugo Pleite zonder
dr.en zonderh?

De Poolse,tuiskomend,zag hem ziG verwijderen zonder woord ofgroet.Zij haalde de mx ie schouders op,
Hortense.Van Fontana M arina had zij dik genoeg.Hoe
ooit uitdeze zinkputweg te kom en?

Voorhetgeslepen spiegeltje bette zijhaar neus,legde
wat rouge op, trok dunne koolbogen boven de zwarte

ogen.Een kransvan serafijnen deed hetzelide.Zij liet
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een neurieliedjevloeien van haarmond.En geeukde,en
wenddeverveeld zich af.En keek naar buiten,opgelucht:

hij isweg!

H em volgen kwam niet in haarop.Hi
jverscheen wel

weer.Hijwasaltijd terug komen wanneeriijwoorden
hadden.
M orgen vertrok ze - waarom niet nog vandaag? Geen
idee van treinen.

Vermoeid,gœuwde zijnogeens.Haarminnaarswerden
altijd verliefd wanneer zijgeeuwde.Nu zonder mannen
eens- een heletijd.W aarheen?erlagen in W enen nog
contanten.Geloofdezetenminste.Hetnajaarin Florence,
in Fiesole?

Zijmoestwat nieuwe kleren gaan zien in Parijs.Ook

om haar slecht-voorziene garderobe had zijFontana Ma-

rina goed gevonden.Dewaanzin,je tegaan begraven in
zo'n uitgestorven gat!

Zij liep naar buiten; op het terrasje was de warmte

zwaar van bloem en.
D ie idioot daarboven,die Arend H obbe,beweerde:zo
wasde lente voor deeerstem aalge'
boren en werd hetieder

jaaropnieuw.M isschien had hijgelijk,iedereen ko'
ngelijk
krijgen voorhaarpart.DieIksehad hetdaarook overhijwaseenm en.Hoekon iemandeen poeneneendichter
zijn? Zijglimlacht'
e in herinnering,maar de glansgleed
van haar kaken.W atzou zijdx n wanneerdie zotdaar
boven op de rots...
'Tera tegenhouden?

Zijn naam roepen,dathijnaar beneden stortte?
Onzin! wie dreigen dM en zoiets niet.Zi
j waren laf.
Overigens moest ieder m aar opdraaien voor zichzelf.Zij
wasgeen nurse.

Morgen maakte zijdatze weg kwam en ditalleswas

uit.Alles met mannen,die haar verveelden,m et de een-

zaamheid,diehaarverveelde,metdeopzettelijkenatuur209

lijkheid,diehaarnietlap metdezoveelmillioenstealtijd
eendere Prim avera.
M orgen - en w aarom nietvandaag nog?- w eg!

Zijging naarbinnen,begon driftig haarrommelbijeen

te zoeken als een rat die verhuizen gaat.De koffers vol.

derugzak - watmeer?Ho'
emoesthetmetdespiegel?Zij
had altijd een man gevonden om dezebrekelijkheid voorzichtig voor haar te dragen.Een briefje achterlaten met
haar adres- w el'
k adres?
G een adres...

Nee,geen adresnatuurlijk,ze zouden haarachterhalen.

Alle ellende w eer van voren af.

;#StationrestanteBasel''- zijschreefhethaastigophaar
blocje,scheurdehetblaadjeaf.M eteen speld- z6- klaar.
Buiten stond zijeven tussen haartweedikkekoffers.Er
wasm aaréén weg,- a1sze nu iem and tegenkwam ? W ie

zou datmoeten zijn in hetheetstvan demiddag?- Vooruit dan m aar.

Op hogehakjesklepperdeHortensedoordedorpsstraat

van het dode Fontana M arina.Alleen de Dorpsgek, die

alleszag,keekhaarmeteen dommegrijnslach achterna.
W aarde huisllrokkelsophielden in deverlorenheid van
deberg - er wasdaar op de ruige rotsen nietsverder te

verwachten - stondhetkapelletjevan deZwarteMadonna
onverhoeds. Die van beneden zorgden

trouw

VOOr

bloemen, in roestige groenteblikjes. Er was ook wel
een verloren processie op de naamdag, tien overblijvenden, dan acht, dan nOg rzaar ZeS. ,##Kyrie
Eleisonl''galmde de priester metzi
jn lange stem.Twee

witkanten knaapjesen hetbeetjestrompelaarsin lompen
achter hem aan herhaalden prevelend, als voor zichzelf:
##K yrie Eleison! - Christe Eleisonl''
W iehiergeen einddoelzag,had nog een mogelijkheid
naar verder.Achter de bidkapel waadde de Duitser het
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dichtbegroeid pad in, waar niem and ooit m eer kw am .
Voor de Zwarte M adonna zag de Dorpsgek hem h'
et

laatst.Zijdroeg,zelfblank en blond,een negerkindje in

de over elkaar gevouwen arm en.D e kalkkleuren w aren
w eggebladderd en gebleekt; in overgepenseeldezwarte let-

terswaseen ,,Ave Maria''nog goed leesbaar.Twee wijnpotjesmetverdroogdebloemen stonden aan haarvoeten.
T egen deachterwand hing een gerafelde kralen krans.

A1s een orchideeënzoeker, die de filmlamp op zijn
sjouwend gaan gerichtweet,zwoegde de Duitser verder.
Zijn legehersensvulden zich metbloed.Hijbleefstaan om
zijn zwetend voorhoofd aftebetten,daarbij kwam hem
een gelijkenis te binnen,die hij smalend verwierp.Deze
lafheid wilde hij zich altans besparen. M aar als een
w ilde, die een te zw are steen te ver geslingerd heeft en
tuimeltvan de schok,sloeg hem de gedachte in de diepste
afgrond van zelfvernietiging terug.Denken - denken -

welke verdoemdehad hetdenken uitgevonden!Hijwilde
niets meer zijn als een zwoegend dier,zich voorwaarts
gravend door de struiken.

Zoworstelend hernam hijzijn eeuwige redenering.W ie
was hij? Hij was,zeide Prof,een W il,meer niet.Een

gesloten opzet,in zichzelf volkomen.Doel? - geen.N iet
m eer,nietandersdan debergen zelf,wierscherpekamm en
afsleten tot ronde kruinen. N iet anders dan zo'n dorre
w ortel,die in degrond klauwtom zich vast te houden.

Hijgreep - metde stronk struikelde hij omlaag.Een

handvol gras, een doornrank redde hem . M et bebloede

handen keek hij verwezen om zich heen,de uitputting
nabij.
En watwanneerhijzo heteindevond?Hijwaszomoe,
hetkon hem nietm eerschelen.Loslaten - rollen - daar
verder was '
geen grond.Loslaten nu ...

M eteen hield hijzich aan dedingen,diezelfloswaren,
Vast.
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Van dit punt uit bouwde zijn lœfdriftzich weer op.
Vertwijfeld hijgdehijuit,rondsN urend waareen steun te
vinden zou zijn.Nu tijd nemen - rusten- had zoietsnog
doel?M etarmen en benen klemdehijzich aan debodem.
Toen leekhetwe1weertegaan - hijmoesttotginderzien
te kom en.T otaan die stronk.

ntworteld in zijn
Hijgreep - dekrommeknoestbleefo'
hand.Zijn romp tuimelde om - die steen - zijn hand
sloeg op ietshards.Dehelling '
begon te rollen.
De steen,door zijn gewichtuithetverband geslagen,
rolde.Een rots - puin - een m ens,die Ugo Pleite had

geheten,kwamen tegelijkertijd beneden aan.
X X IV

W ijhadden hem moeten laten liggen waar hij lap'

,,

zeide politieker koppig voofde honderdste maal.,,stenen

erop.Zo deden deoude nomaden in dewoestijn.''
##W ijzijn geen nomaden,''steldeArend Hobbegrimmig
vast.

##W atzijnwijanders?''

N iem and gafKnuppelsdevoldoeningvan een antwooM .

Zijsleepten hetlichaam meerdan hettedragen.Jaap
klemde hethoofd alsietsdierbaars onder zijn arm.De
vrouwen volgden, elkander troostend m et een verloren
woord.

W aar vinden wij mulle grond om een diep gat te

,y

m aken?''be on de m litiekerweer.y,stenen eropl''

Ja/p zwolvan woede.De vrachtwas zwaar en lastig.
Hijhad een aheervandathoofdonderzijn arm.
,,W e we
ten hetnu wel,hou eindelijk je bek metje
verdom de stenen.''

##'tIs.
rationeel,''bepleitte deanderzijn gelijk.
#JRationeelisnietalles.Kijklieverwatjedoeq''raasde
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Jaap,,,J
-e laatde benen slem n.- Jij,Ikse,kon ook een
beetjemeerjeportienemen.''
,,I
s niet mijn vak,''weerde Ikse af.Onhandig trachtte hij met zijn dikke armen greep te krijgen om het
m iddel.

#yvcdommel''vloektede m litieker,,ykijk toch uitl''
##Een beetje piéteitkon geen kwaad,''meende Arend,
stilstaande.y,ziJ
-n jullieer?
Langshetkam lletje,waardemadonnawijsglimlachend
toekœk,bereikten zijeen smalterrasje,dooreen walvan
stenen afgezoom d.H et schuim de over van wit bloeiend
kruid.H ier deed de schilder, die de leiding had, het
lichaam nœ rleggen en keek toe.

svaar Planten zijn is aarde,'' zei hij. :#Ergens een

sch0P?''

##W ijmoeten de Dorpsgek vragen,''steldede politieker
vx r.,,Alsjulliemetallegeweld graven wilt.''
,,DeDor
psgek?Nee,datlijktme beterniet,''oordeelde
Arend voorzichtig.

Zeg hetdan maar.W atdan?''Voldaan van zijn gelijk

,,

keek Knuppelsom zich heen.

De vrouwen waren langzaam naderbij gekomen.Het
lijklag metde'
blauwestuitersvan zijn ogen naardezon.
Ogen van doden m oeten gesloten worden,had de Poolse

gelezen inhaarboeken.Zijbleefernaarkijken,maarvond
geen neiging ietstedoen.Zijbegreep nietwatzevoordie
jongen ooit had kunnen voelen.Hij was mooi a1s een
heiligenbeeldje,datvrouwen stromen doetnaarzijn kapel
en een harer verkiezen za1...

Ontsteld om haar ketterse gedaG ten,keerde zij zich

huiverend af.
Toetlegde een zakdoek over hetgezicht.

Zondergereedschap een graftedelven vielnietmee.Zij
spitten metstokken,groeven m etgeklauwde handen,zich
wondend aan verborgen doorngeselsvan braam.De poli213

tieker ging uit het kapelletje der Zwarte Madonna een
blikken vaasje halen.
"Breng dat terug!" gebood Jaap dreigend,
"Zal niemand deren. Ook die stenen dame niet."
Arend Robbe sprak een wijs woord. Men moest wat
anderen heilig was niet schaden. Ook al waren die anderen
er zelf niet bij.
De schilder rukte Knuppels het vaasje uit de hand.
"Geef hier, verdomme!"
"Ik wist niet," smaalde de politieker onverstaanbaar,
"dat je van her houtje was."
"Wat brom je?" dreigde j aap, zich omkerend op zijn
weg naar de kapel.
"Ik wist niet dat je van het houtje was," spuwde de
politieker hem nu recht in het gezicht. Hij durfde te staan
voor wat hij zei.
"Daar kletsen we niet over," maakte de schilder het af.
"Graaf. Met je poten."
Stompzinnig wroetten zij allen in de mulIe, bruine
grond, wierpen kluiten opzij en stenen. Ook Toet hielp
mee met smalle blonde handjes, die Jaap relkens sentimenteel in het gat verdwijnen zag. Hij vond haar dapper, maar
'had graag die kleine knuistjes gespaard. De Poolse stond
er als rouwdragende bij, Met haar koffers was zij door Jaap
aangehouden. Een kwartier eerder weg en dit zou haar
bespaard gebleven zijn,
Het lijk wachtte, wachtte geduldig. Ret wilde als een
mens begraven worden.
Ten Iaatste was de greppel diep genoeg.
"Hij kan er weI in," mat de politieker, zelfvoldaan.
"Z6 ... ?"
Allen keken naar de Poolse, die eindelijk gesproken had.
"Zo gaat her niet," sprak Arend Hobbe het voor haar
uit.
De politieker liet zich de beurt niet ontgaan.

214

##Ziejewel,stenen,zeiik,stenen.W atgoed wasvoorde
profeten in hetOosten,zalvoordit jonge mensgenoeg
ziJ
'n.H iJ
'was overigens...''

##Een mens alswij allen,''maaktJaap hetaf,meteen
gereed meteen practisch voorstel.J'W ijleggen een bodem
van stenen onderin,dan heefthijzijn zin.Daarboven op
verdomme wat ligt hij daar ellendig in de zon.W ij
-

konden hetzelfziJ
'n.''
##De m ens die opgehouden hœ ft te leveny''zei Arend
diepzinnig,,,is nietveelm eer,''en de vraag zwierfalseen
echo in hem om :kon dithier in Fontana M arina yyleven''
heten?

##W ijslopen twee deuren uity''stelde de schildervoor.
##Diezetten we a1seen dakje overhem heen.''
'#Dan kan jeblijvengraven totJ'eeen onsweegt,''merkte
Knuppels vijandig op.Hijbleef bijzijn idee,de feiten
gaven hem gelijk.
Jaap zatermeein.
##Daarkon jegelijk in hebben,''gafhijeindelijk toe.
#'Stenenl''kwam Knuppels op zijn voorstelterug.,,1n
een landvanstenen moetjestenen gebruiken alssneeuw in
een land van sneeuw.Deboeren hierhebben dataltijd zo
begrepen,vandaar deharmoniediehetlandschap heeft.''

Voordat wij stenen stapeleny''bemiddelde een beetje
ongeduldig Arend Hobbe,y,beschermen wijde dodemet
dorre takken.H ierisgenoeg loshout.''

Zoleekhetverstandig.llverigbegonnen zijallen takken

af te breken,de m annen rukten athletisch hele heesters

uitde grond.Hetwerd een wedstrijd voor het oog der
vrouwen,hetwerd een sport.Hetlijk wachttegeduldig
totallesklaarzou zijn.
De dichter deed niets. De dichter lette op de Poolse

methaardonkeropgemaaktgelaat.Zijwasverveeld #aan

zitten alseen stenen weduweop een cam posanto.Deglazen
tranen werden haar bespaard,zo bleeflzetschouwspeldat
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zij bood aesGetisch.M etzijn rode zijden zakdoek wiste
Ikse dezweetparelsvan zijn hoofdglobeaf,wadrop hija1s
onderinspiratiem ee begon stenen terapen.

Toen allesgebeurd was,hetlijk lang uitgelegd i,
n de

smalle greppel,gedektmettakken en platte stenen,klein
puin er zorgzaam over,en ernietsm œ r wastezien,ston-

den zijallen aanhetvreemdegrafen zwegen.

Arend Hobbewasdeeerste diewoorden nodig oordeelde

en vond.Hijwreefdehanden,hijsprak langzaam,afgem eten:

Kam eraad!H et isonsaller deelte sterven.H etisons

,,

allerdeelte leven zo.a1swijgeschapen zijn,ik mag haast
zeggen alsgasbubbelsstijgen uithetmoeras,datmensheid
heet.Demens,die zijnw
aardse loopbaan aanvangt,iseen
onk
bekende voorzicllzelven.Hijgrijpt,hijproeft,hijziet,
hijontvangtgeluiden en eerstgeleidelijk brengthijin dit
alles zin.Tegelijk openî
baart zich in hem een binnenwereld,diealseen tuin volvreem debloeiselsis.Eêrstlater,

veellater,vindthijookhierinzijn weg,alzijnerdiehem
nim m er vinden-''

Arend bezon zich even,alsbladerend in de bladzijden

van een boek.
Zelfkennis,'' hernam

hij, y,zelfbeheersing is een zeldzaam goed.Kameraad,watjou hierbrachtin ditFontana
M arina weten wij niet.Zovelen kwamen in deze door
m ensen verlaten woonplaatsom te vergeten wathetleven
hun had aangedaan.Zovelen om in rustzichzelftevinden.

Jij,Ugo Pleite,in de vrouw,die je naarhier vergezelde,
brachteen schatmee dieje misschien verbergen,bergen
wilde.W ij,jekameraden,moeien onsdaarnietmee.Wij
leren de gedachten der m ensen kennen uit hun daden,

hun hartuithun maniervan zijn.In jouw boek hebben
wijtwijfelen onzekerheid gelezen.Twijfelvooralaan je
kracht,jedoel,jebestemming,- indien vanzoietsspmke
kan zijn-''
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Hijzweegen allenzwegen.Dewereld weefdemetnauw
hoorbareritselingen haareeuwig eendereklosjeskant.Het
groepjemensen stond daar alseen disparaatCooksgezelschap.En onverdroten ging de uitlegger door,rhetorisch
vragend:
##De m ens, WjJ
* m ensen, hebben wi
j een bestemming?
Som m igen w illen het zo of m aken er zich een. M et hen

begintdewereld te bestaan,zijkrijgtdoorhen aanschouwelijkheid en zin,zijgroeit,verdort,gaatmethen onder.
Datzijn degelukzaligen,dievredehebben metzichzelf.De
hetwoord houdtverwijtin - egoïsten.M aar anderen
hebben diezelfgenoegzaamheid niet.Hethuis,waarin zij
-

w orden geboren en leven m oeten,is alshetware niethet

hunne.Zijknutselen eraan,verbouwen het,breken hetaf.
Een geheelnieuw te bouw en valtnietm ee:eersthetvol-

tooide werk vertoontzijn fouten.Aan 'teind gekomen,
zien zij zich teleurgesteld,zij vangen bijde eerste steen

w eeraan.M isschien m ag m en hen idealisten noem en,deze

bijen,bevers,mieren onderons.Op detopgeklauterd,zien
zijnaarverre onbereiktheden uit.''
In zi
jn laatsterustplaatslagdaarUgo Pleite,ofhoehij
in dit leven ha'
d geheten,te wachten tot hetgedaan zou

zijn.Devrouw,zijn beminde,verzorgde metdevingertop
een wenkbrauw,die lektein de hittevan de middag.Zij
hooptedathetspoedig voorbijzou zijn.
Arend hernam :

##Kameraad,jijwas,zoverwijin je lezen konden,noch

het een noch het ander.W elke twi
jfel droeg je als een

ziektein jemee?En op dielaatstetocht,diejeondergang
zou worden,welkdrogbeeld loktejeomhoogen lietjemet
debodem onderjeweervallen?Dereuzen,diedezebergen
m aakten,hieven de rotsgevaarten tot de hem el op.Veel

stenen regenden steunloosomlaag,ofweMen tothun tijd

kwam ,o'
pgehouden.In elke grindscherf loerteen lawine,

dieduizendjaarkanwachtenophaarbeurt.Inelkemens,
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die hoger dan zi
jn doelstijgt,ishetlatentgevaar,de stap
te m issen en te worden wat hier l'
igt:dit dode ding.D it

moge dan zijn eindelijk doelzijn.Ook zijn bestemming?
w at w eten wi
jhier van? Eçn niet te kennen uu- erk
loopt in onsallen af.H etrust.- Hijruste''
T evreden trad Arend H obbein deri
jterug.Hijhad een
dennennaald geplaatst in de mierenhoop van zijn denken.Nu keek hija1seen lijkbezorger rond:wie nog? En
-

was gereed de plechtigheid te besluiten, toen Knuppels
zich aanmeldde,zich plaatsend aan het hoofdeind van
hetgraf.
H etblauw van dedag wastotsaffierdiepteingedonkerd.
D e bom en hadden het knutselen aan blad en bloem ge-

staakt,zij wachtten rustig ademend de avond. De dap

insecten hadden hun honk betrokken, langzam erhand
om nden de nachtvlinders hun vlucht,snorrend met gespreidevleugelsover de ruige stamm en.

Daar stond een klusjepensen rond een hunengrafbij-

een,er was een kleine,geduldige verschuiving om Knup-

pelsdoorte laten.Knuppels;dievoorzijn kleinegestalte
een voetstuk zocht en sprak:

##W at wijgewoon zijn alssamenlevin'
g aan te duiden,
isbijeenleving,nietmeer.Hetsamen,hetverband,ontbreek.t.Onze grote voorgapgershebben van een kapitalis-

tischemaatschappijgesproken.Zijnamen de woorden zo
alszijzevonden,hetkwam erop aan verstaan te worden.
M aatschappij kom t van m aatschap en m aatschap komt

van maat.W ie ishetdie zichzelfop de borstdurftslaan,
daar waar hethart- ook alzo'n woord van alte ruim e
zin!- gezegd wordtzich te bevinden,om luid getuigenis

te even:demensen - medemensen - zijn mijn maats?''
Hijnam eenlangepauzeom zijngolfstickuittezoeken;
onverhoedskwam hijtotde slag.
##De kapitalistische maatschappij,die wijhetgenoegen
hebben in haar laatste stadium te beleven,telt thans een
218

slachtoffertemeer.Hierligthij.W anthetisdwaasheidte
menen datdejongemens,diewijbegroeven,steen onder
stenen naar'slandsgelegenheid,- hetiseen dwaling uit

tespreken,dathijaan innerlijkeverscheu'
rdheidtegronde
zou zijn gegaan.W atisdie innerlijke verscheurdheid als
iltvragen m ag,anders dan gem is aan steun, wat is gem is
aan steun andersdan slechtesam enhang onderde m ensen,

watisdezeslechtesamenhangindien ïeenmaatschappelijk
tekort,en watdoetmensen alsdeze,een jonge,krachtige
man,een David,dekameraadschap missen,waarbuiten hij
niet leven kan?''
D e vraag stond in de lucht alseen onafgem aakte bliksem ,vol dreiging en spanning. De inslag lietzich even
#
wachten. M et oratorische voldoening schoot de spreker

onverhoedszijn zwarelading af:
H et kapitalistische stelsel draagt de schuld!H et zou

,,

een Atlas zijn, die op zijn stoere schouders de wereld
droeg: vrijheid,gelijkheid,broederschap zouden in die
wereld heersen.Vrijheid voor allen om zichzelf te zijn,
gelijkheid voor de door allen gestelde wet,broederschap
ja watwilbroederschap zeggen in een mensheid,die
metbroedermoord begon? Gijallen hier aanwezig weet
watvan dievrijheid geworden is,gijallen gevluchten naar
-

dit eiland van eenzaam heid.lk heb niet de gewoonte te

spreken voormijzelf,gijechterwatzijtgijandersdan opgejaagd wild,dat.hijgend in zijn schuilhoek de honden
naderen hoort?W aarop wachtgijandersalsophetgenadeschot? Zo gijgevluchtzijten hebtu hierveyborgen waar
geen mens '
m enselijk leven kan,was het ter wille van
broederschap en gerechtigheid? De onnozele natuur om-

geeftu die,zegtmen,GM schiep,hetheelalen zijn beschreven heerlijkheid.M aarwie geeftonsbrood en leef-

tocht,wierusten bezonnenheidom hetvoedseltegenieten?

Demens'
heeftzijn gedachten gekregen om degelukzaligheid te gevoelen,- waar,vraag ik,leeft de mens die dit
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waarlijkvermag?Een slaaf,diein dezon zit,ishijminder
een slaaf, de m eester, ebukt onder zi
jn zonden,is hij

m indereen meester? De slaafzalram pzaliger dan tevoren

aanzijn zwoegtaakgaany'demeester,gebeten doordeslang
der wroeging, de zweep ontladen op een zwetende rug.

Beiden zijn rampzalig,naardemensgesproken.''
De rede lietde redenaar in de steek,hij scheen daar
ietsvan tebeseffen,veranderde a1seen rustend karrepaard
van stand. Het hoofd dreigend naar boven stekend a1s

een reiger,richtte hij zich onverhoeds tot de ter aarde
bestelde:

,,lo
nge,gelonde knapen alsgij,r vallen makker,wanneer gij in de wereld uw plaats niet vindt,aan wie de

schuld? Aan hetorgaan o.
faan hetorganism e? W ie onzer
zou nietlieveropbouwen dan breken,wieonzer nietsnak-

ken naar een huiselijke haard in stede van te vluchten

om hetvege leven? 1k,die hier sta,weethiervan te spre-

ken.Mijn levensloop...''

:#ls die aan de orde?''
Onrustig wuifden delicham en rond de grafheuvelheen
en weer,windvlaag door halmen.
##W ie vraagt dat?''vroeg de spreker boos, zoekend in
het vertroobeld avondlicht.
Deschilderrichttezich,een kerel.
#:1k!''

Een smalende lach kroop om de lippen van de orator.
##Strakskunt u spreken,knm eraad.Ecst ik.''

Hijzochtnaareen voorzittero,
m hem gelijk tegeven.
Deze dode,''drong Jéap zijn mening op,,yheeftniets
met de kapitalistische maatschappij te maken-''
##Dat za1 ik beoordelen-''
##Of m et de levensloop van Knupm ls.''
Arend Hobbe trachtte G zwerend op te treden.
##Vrienden,vrienden,geen krakeelop een grafl''

AllesheeftmetdekapitalistiKhemaatschappijtema-

,,
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ken,''hield de politieker koppig vol. Hij richtte zich
woedend tot A rend H obbe:

##W anneermen mijmetgeweld belethetwoord tevoe-

ren,zalik ervan afzien.''
Arend borstelde m et de hand een sussend gebaar.
##O nder protestl''riep Knuppels,die aan voorzittersgewend was.
Ervieleen door niem and verwachte stilte,waarin nen
de Poolse hoorde snikken.O ok T oet,overzenuwd,zocht
haarzakdoek.
##Nog iemand?'' vroeg haastig o,
m te eindigen Arend
H obbe.

Jaap Sparkel,de schilder,trad op zijn plaatsvoor in

de kring.

verdommey''vielhij uit,yydithad niethoeven te ge-

,,

beuren. Ik m een, er was geen noodzaak waarom deze

jongen dood moest-''
,,Hi
jisgevallenz''steldeArend,alsofheterop aankwam
vast.

##Gevallen,ja.W atdaarvödr?''
##W ijzullen hetnooitweteny''zeiArend berustend.
##En wij behoeven '
het ook niet te weteny''kwam de
politieker op voor zijn gelijk.,,Het gaat ons niet aan.
Geen bliksem l''legde hijde knoop er boven op.
Nogmaals sprak Arend H obbe,hoN nd te besluiten:

Hij was van hetverloren volk,dat telkenszwaarder
lasten op zich neemtdan hetkan dragen.''

J#Mijwel,''antwoorddedeschilderontevreden.,,Ik blijf
erbij:dithad niethoeven te gebeuren.- M isschien wil
lliJ
-...''

Daarmee duiddehij de dichter,om wiensdikke gedaante nu opeensde ruimte viel.Zijn hoofd zweefde a1s
een vreem de masja op hetlichaam .
De vrouw H ortense staarde de dichter vo1verwachting
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aan.Zijscheen van die kanttroostte verwachten.Allen
werden benauwend stil.
,#Zegt dan niem and wat!- Zegtdan niem and watl''ontlaadde zich de Poolse.

##Verdommel''vloekteJaap woedend.,yspreek kerel,je

bent toch van het vak. Zeg iets wat dat vreem de m ens
kalm eren kan.''
In het aangroeiend duister scheen de 'dichter nog te

zwellen.Hijstond thansaan hethoofdeind van hetgraf.
Allen verw achtten.

Dearmen naasthetzwarelijf,een jas,stond dedichter.
Om hem wasleegte.Zijn ronde hoofd dreeiin een schemering van gespannenheid. Het rolde even; zijn oren
stonden,alsluisterend,schuin.

Hijnam een schredemetdelinkervoet.
En zweeg.

Toen keerdehijzichlangzaam om.Zich een wegbanend
tussen debeidevrouwen door,schreed hijpriesterlijk het
wegjenaar de dorpsstraatin.
Allen,verwonderd,volgden.
XXV

##Heb jemij nietste zeggen?''vroeg Hortense.
De dichterkeek vaag verbaasd.Zijn ronde maanhoofd
gleed door hem elsferen weg.

##W atishijlelijkl''dachtde schone vrouw.,,W atkan
een man voor mij'
betekenen die zo lelijk isl''
Eindelijksprakhijzelfverzekerden verzorgd:
,,J
e begrijpt het gebeurde, moet ik aannemen, lieve
H ortense,verkeerd.De hemelen zullen er nie'
t door uit

hun assen raken.Alleen hij- misschien - diewijbegraven hebben. beleefde het zo. Zeker te veel rom antiek

gelezen.W ij kedendaagsen geloven w/nig mee'
r in rom antiek.''
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#:Neen,''zeizij,hard alsofeen draad brak.
Opnieuw bewoog zijn hoofd zich heen en weer,heen
en weer,terwijlhijbedachtzaam werkte aan decocon die
hem zou isoleren.W aardienden zulkeuiteenzettingen toe?

,,Nat
uurlijkspijthetmedatjewegwiltgaan,Hortense.
H etspijtmeecht.''

##Zo,dank J
'e,''weesde vrouw beledigd af.

W aartoe die onvriendelijkheid,die haast,die plotselinge besluiten? W ij hadden goede kameraden kunnen
Z*
1J
*n.##

##Zeervereerdl''bleefzijsarcastisch en - waarachtig!-

knixte.

##lk heb eensgelezen van fazanten diezodoeny''gafhij
belangstellendtoeziendezijn commentaar.,yArgusfazanten,
ergensin Polynesië,dusop tamelijke afstand.Demannetjesdansen in depaartijd om de wijfjes.W iehetfraaist
danstheeftdeeerste keus-''

'#W aarheb je'tover?''verbaasdezich deschenevrouw.
Zijhad deKnix,behorend tothaarwezen,nietopgemerkt.
##W atwi1jemetdieargusfazanten?''
>#O nietsy''deed hij aiweten.,yzomaar een incidentele
inval. Er zijn mensenstammen die hetzelfde doen, de
mannetjesen de wijfjes,ja.Onr twijfeld ishetnietonelegant.lk zelf,toen ik omtrentdertig jaren jongerwaskan je jemijvoorstellen in een QuadrilledesLanciers?
Toch moetdateenmaalwerkelijkheid geweestzijn.Taderatàta tèm ta töm ta - ongeveer zo. D waas m oet dat

ïeweestzijn,maarikvond hettoen zo niet.''
##Je vond mij dus dwaasy''zeize,zich bezinnend waar
hij het ever had.
Nu niet zo driftig,lieve kind.Niem and is dwaas die

,,

doetwatbijhem hoort.Alsik toen- dertigjaargeledenmijaan dwazevertoningen tebuitenging,wasdatvoormijzelfnatuurlijk,wathetookindeogenvananderengeweest
mag zijn.Demode trouwensdientonsin zulke dingen.''
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Beledigd keerdezijzich om.
#ylk weetnog steedsnietwaarje hetoverhebt,''zeize
onwaar.,,Maarje maakthetnietbeter-''
#'Hoeftook niet,''vond hij tegemoetkomend,,A etwas
in e1k gevalcharmanten elegant.W ijmiddeneuropeanen
hebben daar geen eigen woorden voor.W atmijbetreft,
mijn postuurleenterzich weinig toe,stelhetjevoor.De
m an,die ik nu '
ben,zietdatook wel-''

Hijzweeg even,hernemend:

Vindt'
Jehetgoed dit dw aasincidentte sluiten? W anaf
neerwij scheid m oeten nem en - ik herhaal,hetspijtme
- l
aathetdan waardigzi
jn.- W aardenkjeheentegaan?''

De Poolje nam haar tasje van degrond.

##W aarom ?''
##Belangstelling.En laatmi
jdattasjedragen-''

##Neen,dank je-''
##Nu vindtjemijeen schoft.W atergeris:een lomm rd.
Ik ziehetaan devlammende violen van jeogen.- Laat
mijdattasje dragen,Hortense,ik sm eek erom .T erwille
van de welstand en onsgevoelvan eigenwaarde.Terwille
van onze vriendschap.''

Pathetisch,één woede,schootzijaf:

##lk zou het niet kunnen verantwoorden tegenover...
hèm -''

##W ie hem?''verbaasde hij zich œrlijk.Meteen herinnerdehijzich,beseffend een foutlGaakttehebben.
M et een ruk had de vrouw haar tas heroverd,gereed
te '
gaan.

Hetspijtme,''verklaardehijoprecht.,yMiJ
'ngeheugen
iskort-''

##Zaljetepaskomen,mijnheerIkse-''

Dit was nu weer om op te schieten banaal.Een hof-

theater-carmen.Toch was hij buiten staat het ebij te
laten.

##Hortense,ikverzoek je,iksmeekje,vergeefme.W an224

neerwijmoeten afscheid nemen,laa'
thetnietlelijk zijn.
Ikzal,aan jeteru'
gdenkend,een gevoelvan dankbaarheid
bewaren,geluk is niette sterk gezegd.O ns leven kan,het

moeteen snoervan geluksparelen zijn.''
##Schoftl''

Hijkeek haarna,zo waszeècht,op haarhoge benen.
Heerliik zoalszèdaarde treedjes'
nam.Zemoestveelgedanst hebben,veel aan physieke cultuurgedaan om het

zotekunnen.Jammer,maaralleswasbeterdan een lastige
collage.Hortense zou een mooie herinnering zijn.
De dag begon alreeds te verbleken toen de dichter ontw aakte in dediepeholtevanzi
jnaangevreten matras.Voor
hetopen venster'
boetteeen kogelrondespin haargehavend

web.Despinwaszich desdichtersnietbewust,zijgafdaar
althansgeen '
blijk'van.Dedichter echter werd,doezelig
oprijzend,de spin gewaar, zoals ze rondging langs de
stralen van haargespannen rad, de treden achter zich
latend van een eindeloos rondspiralende trap.En dit zo

zijnde,l
begon dedichtermeetespinnen.

H oeveel insecten zou dat m onster verslonden hebben?
H onderden, duizenden zeker wel.Toch ving he'
t telkens
opnieuw wœr aan,straksm etde avond zou '
de slachting

bloedig zijn.
W ie spin washad hetrechtdaartoe.Despin waservoor

geschapen,metklauwen,kaken en een net,die duidelijk
wezen naar een doel.W ie,spin zijnde, dit doel miste.
faalde tehandelen naarde regelvan zij'
n soort.
M en kon ook andersredeneren,uitgaandevan de straks
te vangen vlieg. Die blauwe brom merd zou het we1ont-

komen,maarzekernietdatwonderlijkbroosvliegmachien,
dat vederlicht kwam landen op des dichters m ouw.De
dichter knipte, het vliegtuig startte naar veiliger veld.

Noodlanding-veine voorde spin.Zijhaasttezich hetniemendalletje in te kapselen en te binden.
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Zo'n beest,had heteen geweten?W aarschijnlijk alleen
voldoening om devangst.Men kon het'
m enselijkerwijszo

stellen, dat de vlieg slechts bestond als voedsel voor de
spin,dan wasdespin gerechtigd overdevlieg tevervoegen,
zelf wellicht,vet gevreten,voer voor een zwaluw of een
vleerm uis.W aarm ee de hele reeks verantwoord w as.M en
kon ook stellen:de Spin,hoofdletter,zou in de schepping
gaan ontbreken,wanneerde spin,kleine letter,haar taak
verzuim de.D e taak,slindend en telend,te bestaan.
W athad,vroeg zich de dichter,suffend in hetvertroer
belend duister,af,die spin en haar verantwoording met
hem te m aken?

Hijrichtte zich op,tuimelend overzijn benen.

D ie vrouw ,H ortense,soheen hem een schuld tew illen

aanwrijven,die niet bestond.Zo waren ze,veegden het
vuilvan huneigen straatjenaareen ander.Van diefraailing metzijn Schaumweinnaam gesproken,'smanseinde
wasalleen verhaast.Desluipwesp vandetwijfelvrathem
leeg.Vroeg of laat m oest wat gebeurd was zo of zo gebeuren.

Deknaap had een gardeluitenantkunnen zijn,metver-

lakte leren kuiten,een zilveren doodskop op het harde,

ontoegankelijkehoofd.Danhad hijzelf,Ikse,misschien een

prik opgelopen,een schot,ofeen por die hem de rots af

mepte.Pijnlijk zoiets,vooralin hetgeestelijkegezien.De
geestisnaar'
de regelaan destofgebonden,m aarhetlomp

geweld van een in razernij ontstoken luitenant mist
sehoonheid en zelfsproportie.Een wereld zonder lksewas

voorstelbaar,tochmoeilij'
kvoordedichterIksezelf.Vraag
ofderuilingrechtvaardigerzouzijngeweest.
Hijstommeldeindemuurkastom watteeten.Demuurkastwasleeg,hijhadzijn boodschappen verzuimd.In de
pappan krabbelde een jonge ratalpeuzelend debruine
korsten om .Nietfris,zoietsl

DeHlbbe'szoudenwelwathebben.DatmeisjeToet...
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Ja,datmeisje Toet.Ze stond voor iedereen metwat

ze had gereed.

Hijs'
tapteeen metsterren bestoken avond binnen a1sde
verlichtebuitenwijken van een stad.Aan hetstraatjelagen
de betonblokken der huizen,hij waadde overde bodem
eneringedijkte zee,waar vreemdedingen gebeurden van
lichteen donkere schimmen.Hijstruikeldeovereen verkeerd gem eten stap,bleef liggen,ding onder dingen,als
Ugo gelegen had,dom, onbeweeglijk.Allengs werd het
levensbesef weer in hem w akker. M et bezeerde knieën

strompelde hij,'
boosaardig mompelend,verder.
Onderwegkwam hijdeDorpsgek tegen,dieditmaalniet
zijn grijnzendehondedansvertoondeen in een hoek kroop
om hem door te laten.Hijplaatstezich,de vuijten ballend,midden op hetpad.Gelaat aan gelaat,stonden zij
vlak voor elkander.

##Pregol''zeiIkse alswijsman heteerst.
Alsofhijeen stomp gekregen had,schootde Gek opzij.
Achterzichhoordededichterzijn dwazeopgewondenheid.
De deur,bijArend,wasop degrendelsstijfgesloten.

D oor dereten glom m en adersvan rood licht.D e '
dichter
klopte.Toetdeed open.De m annen zwegen,gestoord in

hun gesprek.Arend,Jaap, Knuppels.De jonge vrouw
schoofvoorde nieuwkomereen krukje bij.
Hetvieldedichternooitin dathijstoorde.Toch deed
hetgebrek aan welkom hem ongenoegelijk aan.
W atmoestde Gek metzijn gebalde vuisten?
Devrouw kwam rechtop bij hem staan,zijhad OP de
tafel een glas gezet, schonk zwijgend l
bleke,dampende
koffie.Haarjongelichaam ademdebijna rakend aan zijn
wang.Bewegingloosbleefhijwachten totzijklaarwas.
Ten laatste kwam en ook de m annen in beweging.Iets
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alshetvertrekken van een trein ofhetopnemen van rondgegeven kaarten.
##Ikzalhetjebewijzen,''zeiKnuppels,stellig en parm an-

tig alshijwas.

##A1s'tniette veelisy''sprak dedichterhetmeisjeaan,
t,zou ik graag een boterham willen.Doegeen m oeite,alleen
aets om te soppen in de koffie.,,
Rond de tafelrezen de koppen derm annen alsin olieverf aangezet in de ruimte van het rode licht.Opnieuw

wachtten zijgestoord.
##Laatik nietstoreny''zeilkse.,,lk kom waarschijnlijk

m idden in een ernstiggesprek.M isschien m ag ik m eedoen.

maar ik heb honger.M ijn boodschapm n vergeten,niets
in huis-''

##Iszijweg?''vroegArend,zich totniem and richtend.

De m annen zwegen, elkaar vreemde koffiehuisgasten.

Eindelijk zeiIkse:
##Bedoelje metdie zijHortense?''
##Die vrouw heeftnooitbijonsgepast,''gafArend zijn
mening.,,Is zij vertrokken?''
be dichter knikte.Hijnam van Toethetbordje aan,
hun vingertoppen raakten toevalligerwijs elkaar.
##Dank jel''en er wasiets tussen hen.Dan totArend
zich wendend,voldeed hijaan zijn verzoek:
,,Ja,me
thaar koffertje iszijheengegaan.lk had haar
wilen helpen ...''

##Gelijkgeladen substantiesstotenelkanderaf,''doceerde
Itnuppels,op zijn manier geleerd.,,Het isgoed dat zij
Weg is.#'

Dedichter,soppend,keek ofhijietszeggen wilde.Hij
zweeg.Hijbrachtdekoffiekom alseen hostiekelk aan zijn

slurpende lippen, zette hem m et dezelfde plechtigheid
W X r neer.

Toet zatnaast Arend,de dichter en de schilder letten
gelijkelijk op haar.De naald sleepte 'bruine draden doœ
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he4versleten weefselvan een sok.Dekam er wasvo1spanning,die in delam p haaroorsprong leek te hebben.Geçn
der aanwezigen sprak, m aar allen hadden iets tegen de
dichter.îIn de schilder stak het plotseling a1s een haat.
Onpleizierig zeihil
@:
##Ik zou w atm eer van U go willen w eten.H oe zitdat?''

Zijhadden hetgevali
blijkbaarmetelkanderbepraaten
waren totgeen slotgekom en.De diG ter voelde zich door

een dreigend cordon omgeven.Hijmoestwatzeggen;datzelfde had hijgister doorleefd,toen zijzo methun allen
bijeen stonden om hetgraf.
Maar hijhad nietste zeggen.Toen niet.Thans niet.
Hijwistniethoediezwanenridderaan zijn eind gekomen
W aS.

##Hetheeftnatuurlijkz''boordeJaap in hem,,,temaken
m et H ortense.''
W eer zwegen allen,keken,wachtten van hem het ant-

woord.Zijzouden hem gefolterd hebben a1sze konden.
En Jaap insinueerde:
##JijhebtHortensehetlaatstgezien-''
Knuppels,de '
bijzitter-politieker,barstte uitzijn spanning.Hijschaterde hetbijvooybaatuit.
yyze
gtniemendal.Hijzietallemooievrouwen heteerst,
leermijhem kennen.Enhetlaatstook,daarkanjevanop
aan.Ik heb zo'n rijmelaargekend ...''
,,Hou j
e toetl''blafteJaap hem woedend af.yyLaathij
zelfspreken-''
A rend keek alseen welwillend rechter.M aareen rechter.
Toets handen knufielden zenuwachtig m et de draad.Zi
j

waren rosepasgeboren diertjes.
,,l
k ben geen gedachtenlezery''zeieindelijk de dichter.
;#Hijisdood.''
Zijn vingersrolden een balletjevan degrijze klei,die
in het dorp beneden voor brood doorging. Alsof niets
anders ter wereld van zo groot belang was,keken allen
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aandaohtig toe. Het balletje, ingedroogd, verkruimelde tot
niets.
"Ik denk," merkte Knuppels onderzoekend op, "dat hij
gewoon gevallen is. Net als die stenen om hem heen. Dood,
Klets er niet langer over. Het gaat zo met stenen en met
mensen.'
"Wat zei Hortense?" hield Jaap querulant vol. Zijn
ogen stonden seherp in hun smalle kassen. Toet lette
erop, wetend dat hij speelde voor haar, om haar. Hij
merkte dat .zij op hem lette, Hij drong aan:
"Het heeft natuurlijk te maken met die vrouw."
De diehter blee£ gelaten als een peluw. Wat ging het
hem aan? Hij yond het aIleen verdraaid taai en vervelend.
De lange Duitser was door zijn knieen gezakt, net als hijzel£ zoeven. Van vermoeidheid, slapheid, ellende, jalouzie.
Moest hij daarover zieh bezwaard gevoelen? Was hij verantwoordelijk - wat betekent eigenlijk zo'n dik woord? en tegenover wie? Maar het ging niet om Hortense, het
ging om dat Blauwe Vrouwtje hier. Aardig zoals die
vingertjes treuzelden met de stopnaald en het doorhalen
vergaten. Vermoedde zij iets?
Hij besloot te zwijgen. Hij besloot opzettelijk te zwijgen.
Het ging hem niet aan.
De schilder ga£ her nog niet Ope Hij voelde zieh reehter.
En van de voorzitter, Arend, met een hoofdknik verlof
bekomen hebbend, riehtte hij zijn stekende ogen op de
beklaagde.
"Die vrouw, hoe ziet zij er van binnen uit? Zulke
schoonheden zijn van glas, heeft zij een geweten? Heeft zij
ervan geweten wat gebeurd is en waarom? Zij pakt haar
koffers, v66r een van ons haar gezien heeft is zij weg. Van
niemand anders neemt zij afscheid als van jou, Ikse. Dat
spreekt. Ik houd je voor zoiets als een ibiechtvader der
vrouwen - een zieleherder als je dat liever hoort. - Wat
heeft ze je v66r zij naar beneden ging bekend?"
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##Jeleeftin fantazieën,Jaap,''merkte Arend afkeurend
OP.

##Laat hij antwoordeny''eiste de schilder streng,voor

Toetposerend a1sinquisiteur.H aarrondelippen vorm den

een vragend woord, nauwelijks verstaanbaar,nauwelijks
werkelijk voor haarzelf.Toch had zij hetuitgesproken,
allen hadden hetgehoord:
##W aarom ?''
Knuppelsstond alseen boog op springen.

J#Ja waarom ?''herhaalde hijen brak hetwonderstuk.
##W aarom juisthij? Onze vriend Ikse...''
##Hijismijn vriend niety''sloeg de schilder door.
Arend H obbe wuiide gezaghebbend m etde hand.

##Laat onswèlwezen,''trachtte hijte kalmeren.
Zo leekhijpreciesop wathijaltijd afkerig waste zijn,

een patriarch.

##Laatonswèlwezen,Jaap,''ging Arend gezaghebbend
voort.,,Op die toon spreken wijhier niet.Niemand van
jullieheb ik verzochthiertekomen,hierin Fontana M arina en hier in mijn huis,versta datgoed.lk heb aan
mijzelfen mijn lieveToetgenoeg.Nu jullieeenmaalhier
zijn,verlang ik datwijalsvrienden leven.M ensen.In de
zogezegdemaatschappij,diewijverlieten,isverwarring
',is
strijd genoeg.Hier,waarwijonsafzonderen om totonszelf
tekomen,zijn wijonszelf,datis...''
,,In de mens e
en welbehM enl''kon depolitieker zijn

gœ stigheid niet betomen.
Arend H obbe liet zich niet storen in zi
jn rede.Hij
m eendehet.
##Zo ongeveer heb ik hetbedoeld,
''steldehijvast.,,En
ik ga verder:wie hetnietbevalt,zo een doet beter heen
te gaan.##
##Hohol''protesteerde Knuppels.
,yDa
nk je,Niemand heeftjou hieraangesteld alsbaas,''
barstteJaap uit.
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Ook ikzelfstelmijniet,datweetik,alszodanig aany''

,,

vew olgde Arend H obbe bedwongen. yaW anneer ik zo
spreek gehoorzaam ik aan de ongeschreven wet, de wet

van deW ildernis,zou ik bijnazeggen.Ofwelwijhebben
om hier te zijn hetzedelijk rechten leven metelkaar in
goedevriendschap,èfwelwijkunnen nietin goedevriendschap leven en missen om hier te zijn hetzedelijk recht.
Hetkomtmijvoor...''
Je I
bewijsuithetongerijmde iseen ongerijmd bewijs,
datkomtmijvoorl''dong de politiekernaarzijn mening
geestig af.

#;Hetkomtmijvoory''hernam,zich bedwingend,Arend
Hobbe,niet rekenend op een flankaanval van Jaap.
##Hetkomtmijvoory''drongdeschilderzichop,poserend
voor zijn model,,,hetkomtmijvoordatik hetzedelijk
rechtheb van mijn vrienden,ofwie ervoor door willen
aan,w aarheid te verlangen.''

Arend herhaaldezijnaartsvaderlijkgebaar,meteendoorzettend meteen besefvan eigen grootheid:

##Hetkomtmijvoor,''sprak hij,y,datzijdieuitgescheiden zijn deconsequentie hebben getrokken van dewaarheid,dieik zoëven uitsprak.Zijwaren verdwaald.Ik heb
hen zondervreugd zien komen,datzijnu weg zijn komt
m iJ
'alseen zuivering voor.''

##Zeerjuistl''vieldepolitiekerhem '
bij.,,'tIshiergeeh

H elikon voor geliefden-''

M etbleke,gespannen kaken schootJaap woedend naal
Voren.

Helikon ofgeen Helikon,die jongen deed geen vrije

,y

keus.W atik wi1weten is,hoeheeftzich allestoegedragen?

Laathijhetzeggen,hijisdelaatstelevendegetuige-''
Dedichterverloornoch zijn houdingnoch zijngemoedsrust.

##Ikdroeghaarkoffertjenaarbenedeny''zeidehijsnedig.
##Maarzij werd ongeduldig,mijn tempo wasde'schone
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vrouw te traag.Altansvoordestemming,waarin zijverkeerde.''
A

Jaap hield aan:'

##W elke stem m ing?''
Dedichterlietzijn hoofd tussen de schoudersvallen als
in een kom .

##Hetismijnimmervergund geweest,''zeihijenigszins
geaffecteerd,,,in de wereld van haar onderi
bewustzijn te
verkeren.De l
bovengrondse omgang gaf almoeilijkheid
genoeg. Ik zou zeggen, laat ons niet trachten te door-

gronden watzich zo blijkelijk aan onze waarneming onttrekt.Een andere vraag is...''
Allen zwegen in verwachting.
##Een andere vraag isy''voer dedichtervoort,y,waarom ,
toen ik zoëven doorde dorpsstraathierheen kwam ,sperde

degek Pqdrinimijalseen dollehond deweg?''
##Omdatje...''vielJaap dreigend uit.
Hetscheldwoord,dathij in de mond had,kwam niet

tot ziJ
-n recht. D rie harde bonzen deden de buitendeur
slippen uithet slechte slot.
De Dorpsgek tuimelde naar binnen,een lang iem and,
die in de doorgang staan bleef, a1s een stopstuk in de
nachtruim te achter hem .
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##Mijn jongevriend iswatonstuimip''verontschuldigd'e
zich de R ector.

Hijwaseen bejaarde,bedaardeEerwaarde,een bezienswaardigheid in deomtrek.Bijnaeen heilige,gebleven bij
zijn kleinekapel,zijn kerkhofje,zijn schooltje,toen voor
hem de beurt was gekomen een andere parochie op te

zoeken.Op zijn grote platvoeten schoofhijmechanisch
naarbinnen,een langerechteijsvogelinzijn zwartekleed,
zijn ronde,vriendelijke hoofd grijzend van haren en ge233

laatskleur.Hij beduidde de Gek de deur te sluiten en

stond nu in kalm eafwachting hetgezelschap tebeoordelen,

datzijn komsthad gestoord.

A llen,opgesprongen,w achtten eveneens.

##Mijn I
bedoeling wasnietzo onverhoeds'
bil
'u binnen
tevallen,''zeidepriestermetzijnmilde,rijpestem.,,leder
heeftzo zijn eigen wijzevan zijn,demijneisuiteraard en
uithoofdevan mijn ambtminderluidruchtig.- Danku!''
Arend Hobbehad hem meteen handbeweging genodigd

plaatstenemen.Toetruimdehaarbankje.

#;Ik verzoek u te gaan zitten en u niet te laten storen.
U ,Signora,m ag ik nietvan uw stoelberoven.H etismaar
voor een ogenblik.''

##Kom hier zitten,Toct,''nodigde Jaap,'
begerig naar
haarnabijheid.
Zijbleefechterbijhettafeltje,datvöoraanrechtdiende,
staan,bezig m etietsw atniem and zien kon.
De pater lietzich dan gezeggen,hernemend:

##Mijn jongevriend Pedriniwenstteweten,wiegisteren
op zo vreemde wijze isbegraven.En waarom zonder de
genadem iddelen van de Kerk?''

##W ijhebben onze vriend begraven a1seen deronzen,''
verzekerdeArend waardiguitallernaam.,,HijheetteUgo
ofHugo Pleite,van geboorteDuitser.Van genademiddelen

was,geloof ik,i'
n zijn geval geen sprake.Zijn vriendin
vertrok hedenochtend.''
De priester knikte.

##Zo werd mij verteldy''sprak hijrustig.,,Hetiszeer
j
OngeWoon iemand teraarde tebestellen zonderdedaarbi
passende formaliteiten in achtte nemen.Van kerkelijke
bijstand gezwegen.- Hoeisuw Duitsevriend gestorven?''
##Vallen,''zeidepolitiekervlak.Hijvoorkwam daarbij
Arend Hobbe,dieopzijn meeromslachtigewijzehetzelfde
had willen zeggen.

Allen zaten stil.Delamp sputterde een vonkje uiten
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ZWeeg eveneens.Nvaarna de pater zachtzinnig voortging:
##H et isei
genlijk nietmijn zaak;daarnaartevragen.''
##W aarom doet u dat dan?'' viel de politieker onbehouwen uit.Hijhad uitoude traditie hetland aan paters,
schoon deze hem naderbi
jbekeken meeviel.

##Het kon ook vriendelijker, Knuppelsy''merkte Jaap
zuurtjes op.Erwasgeen reden,vond hij#deze bezoeker
teontstemmen.De schilder realiseerde datzijzeer ongewoon te werk waren gegaan, alsof er buiten hen geen
wereld bestond.Ze zouden daarnog gedondergenoeg over

kunnen krijgen.

##lk m oet erkennen:hetwasongewoon,gafMjtoe.Laat
mij even,Knuppels. W ijhèbben elke formaliteitver-

ïeten,datiszo.''

Ook Arend voelde daterietsgoed temaken viel;hij

zeide:

Zijn EerwaaM ezalmisschien begrijpen:onsleven M er,

,,

van de wereld afgezonderd,isa1sdatop een eiland ofeen
schip.M en handeltnaarde omstandigheden vereisen-''

zeerjuistl''vielJaaphem bij.M aarKnuppels,geprik-

yy

keld door bem oeizucht,bleefdw ars.

Devergelijking meteen eiland ofeen schip gaatniet
op.W ijzijnnietop eenschip ofopeen eiland.W ijhouden
verbinding metdewereld zo vaak wijwillen.W ijhebben
lak aan de wereld.Lak!- Zeg jij wat,Ikse,jezitdaar
m aar te zwi
jgen.Slaapje?''
,,

lkse werd levend,m en zag hem levend worden a1seen
spons wanneer het hem omringende water in beroering

komt.Toen ginghetleven erook weeruit;hijzeiniets.

T oet,tegen deaanrechtstaande,letteop hem .Een kwal.

Toch ondergingzij,hoedan ook,zijn invloed.Zijbeetde

lip m et haar witte ondertanden.De Dorpsgek,achter de

priester alsom hem te beschermen,grijnsde tegen haar.
Kortkeerdezijzich om.
y,ver
gelijkingeny'' hernam Arend Hobbe,redenerend,
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,ziJ-n eraltijd minofmeernaast.W ieheeftdatookgezegd?
In e1k gevalisheteen waarheid,die mijn vergissing van

zoëven weerI
bevestigt.W ijallen hebben onsvrijwillig van
dewereld afgetrokken.W ij staan buiten haar.Zodanig
buiten haar,dathetgeen onzerisingevallen,toen wijhem
begroeven,daar anderen in te mengen.''
##De wereld kan m e gestolen wordenl''wees Knuppels,
grim mig zonder noodzaak,af.

##Kan zemijook,''vielJaaphem bij.,,M aardeEerwaarde
heeftmissehien gelijk,wijhadden van ditoverlijden aangiftemoetendoen.A1was'talleenmaarom moeilijkheden
te ontgaan.##
Depriester,hethoofd omwendend,trachttedeDorpsgek

duidelijk te maken water voorviel.Pedriniraakte zeer
pp.gewonden.Rijspronp hijbaldedevuisten,zoalshijop
xqaattegen lksehad gedaan.
,yzi
e.
eenshieèy''wenddedepaterzich weertothetgezel-

schap.Hijhad dehandenvoorzich op detafelgelegd,wijd
van hem af.twee afzonderlijkehem vreemde dingen.Zo
zathij in het lamplicht.alseen Christusonder de verbaasde Emm ausgangers.

##Zieeenshiery''zeidehij,#Jmijn jonge vriend isvooral
in zijn trotsgekrenkt.M en kan nietzeggen dathij hier
ter plaatse enige waardigheid bekleedtofenig rechtheeft

rekenschap tevragen.M aara1senig overblijvendevan de
bevolking, de laatste van zijn stam, de Pedrini's, een
patriciër,zoalsdezemensen zichgevoeldenenhijmisschien
in nog sterker mate doet,maakthijaanspraak op zekere
beleefdheden jegens een gastheer,a1s hoedanig hij hier
naarzijn meningoptreedt.In elk geval,men had hem in
deze zaken m oeten kennen.''
##Is 'tanders nietl''barstte de politieker uit.
De priester keek hem scherp in de stekende ogen.

##Alsik mijnietvergisy''zeihij bedaérd,y,bentu een
vluchteling die de politie zoekt.Politiek vluchteling-''
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##U vergistul''
oof niet dat ik mi
,,Ik gel
j daarin vergis,hernam de
eerwaarde,verm anend m eer danverwi
jtend.,,A1siku was,

zou ik mijrustighouden.Vanmijhebtu nietsteduchten,
ik ben geen spion,ook geen dienaar der politie of van

enige andere overheid.lk heb mijn eigen tuintje te verzorgen,daarbijblijfik mijbepalen.''
##Goed,laat ons dat afspreken,''gaf Knuppels brutaal
terug.

#;Ken je manierenl''weesJaap hem terecht.
Ben jevan 'thoutje?Had datdan dadelijk gezegd-''

,,

1k beny'' zei de schilder m et stem verheffing, een fat-

,,

soenlijk mens.,,Ik behandelfatsoenlijke mensen zoalsze
mij'
behandelen.''
,gui
stzoy''bracht Arend Hobbe in het midden.,,De
eerwaarde heeft het goede m et ons voor, laat ons dat
w aarderen.''

De rector wendde zijn aandacht en zijn blik naar

hem .
##U bent A rend H obbe?''
e ben ik,''verw onderde zich A rend H obbe.
,,D i

##Zonderberoep;zesen vijftig jaar?''
'#Zo is het-''

##En u?''richtte de geestelijkezieh totJaap.,,lk zag u
vaak met uw schildergerei voorbij gaan. Mijn kleine
pastorieop hetpléintjebenee isalseen uitkijkpost.Niet
datik uitkijky''lachtehij,,,maarik zieongewild alles,dat
geeft soms subconsciente verheugenis.Niet moeilijk te
raden,aan uw attributen,datu schilder bent.Er is veel
schilderachtigshierin de om geving.''
##Valtnietmeey''drongJaap,zoalshijgewoon was,af.
##Mij ishetgenoep''de ogen van de priester blonken
geestig op.,,U zoektm isschien m eeruzelf.''

Daarben ikkunstenaarvoory''vielJaapgeprikkelduit.
##U moestmijn kerkje onderhanden nemen,''stelde de
y,
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rector glim lachend voor.,,Er is hier veel kleine architec-

tuur,diehetaankijken loont-''
MaarJaap bleefslechtvan aannemen.Bemoeienismet
zijn kunst,dieook hierslechtvlotte,maaktehem kregel.
##Ligtnietin mijn liJ
'n,''weeshijkortweg af.
Depaterkeek hetgeduldig nog eens aan.

##U zoudt,
bemerken - wanneer het in uw lijn lag -

hoe veeluw kunst aan inhoud winnen zou.D e schilders
deden er nietgoed aan,demuurteverlaten voordeli
jst.
Zichzelfte willen ZiJ
'n oP een gespannen jaPJ
*e.##
##Daar valt over te praten,''erkende Jaap.y
yMaar men

heeftzijn eigen levenshouding.''

##Endie is?''aanm oedigend eerdan nieuwsgierig.
##H et zou weinig nuthebben daarover m et u te discuteren,''weesde schilder af.
##En u,mi
jnheer lkse?''wenddede priesterzich onverhoeds tot de dichter.

Alseen larvewibbeldedegestoordezich uitzijn cocon.
Hijvond nietdadelijk wattezeggen.
##Ikse ismijn naamz''stelde hijzich onnodig voor.Op
zoek naar diepzinnigheid,gewichtigheid en vorm,kon hij
zelden hetwoorddatpastedadelijkvinden.
##U bemerkt,wijkennen u,''sprak degeestelijke,vergenoegd de handen wrijvend,alszathijhiergezellig onder
vrienden.M eteen wenddehi
jzich vanIkseafen zich richtend totniemand in het bijzonder ging hij voort:,,Nu
zal ik ons aller gastheer - ik bedoel Signor Pedrini -

vragen watwijn vooronstehalen.Hijkweekt,zo onnozel
als hij eruitziet,een uitnemende Nostrano.Onder een
dronk zalhetbeter praten zijn.''
De gek ging buigend en dienstvaardig weg.Arend deed
Toet behulpzaam naast hem zitten, plaats m akend op

hethardehouten bankje.Delamp,naeen kortprutteltje,
spreidde een stil,geduldig licht,datalle aanzittenden tot

een schilderijverbond.Jaap had zijn aandachtin Toet
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verloren,verliefde en schilder.O ok lkse'skologen trokken
daar soms'
heen.Knuppels,de armen lomp op detafelge-

bonkt,deed zijn hoofd steunen in zijn gorehanden.Arend

zatrecht.Een voorzitter,een rechter.

Degeestelijke sprak:
##Laatons,eeronze vriend terug komt,klaarzijn hier
mee.W atu gedaan hebt,gister,kan ik begrijpen.Omdat
ik de stem m ing navoelwaarin u hetdeed.N iettem in was

hetverkeerd.De Sindaco beneden zalhetnietbegrijpen.
M en zal u verdenken van verkeerdheden,m isschien van
DQOOr ...

##Toemaarl''kon de politieker nietbinnenhouden.

##Jijhebtdem eesteaanleiding totvoorzichtigheid,''beet
Jaap hem toe.
##Dat meende ik ook,''sneed de pater rustig af.,,Zoals
ik u allen zie,en ...ken ...''

##W atweetu?''brak Knuppels,zijusondanks,uit.
De priester lachte, toegevend.

W eten niets,''sprakhijmild.y,W eten isnietmijn ambt.
Iemand kan een moord gepleegd hebben en hijkomttot
zijn biechtvader en bekentalles.En de biechtvaderwœt
zy

Van niets-''

Hijnam even pauze,vervolgend,de zinnen zorgvuldig

op elkaar leggend als schoon linnen:
chuld heeft aan de
,,1k neem niet aan, dat een uwer s

dood van die Ugo,Duitser ofwathijwas.Ook nietzijn
bijzit,dieeven wijselijk alsoverhaastig isverdwenen.Zij
zal haar wuft leven elders opnieuw beginnen, of voortzetten zo ge lieverwilt,van rom anshéb ik geen verstand.
S'
Vaar ïeen schuld is past dus ook geen straf.M aar door

tehandelen zoalsgijdeed,doordedodenogvöörhijkoud
wasweg te slepen ...''

##Deden wijdat?''vroeg Arend getroffen.
##M ieren begraven hun doden zoy''zeidepriesterrustig.

Deoudenomaden in dewoestijnl''riep Knupm ls.
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"Zeker, en met de hele kille als getuige."
"Zo deden wij ook," pleitte Jaap grootmoedig. "Wij
waren er allen."
"Er was iets moois in deze gewoonte," erkende de Rector,
rondziende. "Zeker, gij waart er allen. Ik zal u, die meent
het zonder geloof of kerk te kunnen stellen, niet verwijten
dat ge bijvoorbeeld mij erbuiten Iiet, Inderdaad, de hele
gemeente was aanwezig, dat mag een troost zijn, Voor mij
ook een zekerheid, dat ge hebt gehandeld in de eenvoud
uwer onwetendheid. Dit punt dus afgehandeid zijnde ..."
"Dank voor de absolutiel" schreeuwde de politieker
geestig, "Wat blijft er verder?"
"Er blijft dat wij de zaak zo niet kunnen laten," wees de
priester hem bedaard terecht.
"Waarorn niet?" wilde Arend weten. Hij vreesde eindeloos gestrubbel met autoriteiten.
. De Rector hernam:
"Mijn vriend Pedrini weet ervan, hij zal niet zwijgen.
En bij de Sindaco zijn aIle neuzen hier geteld. Vroeger of
later zal hij er twee missen. Een onderzoek voorkomen is
beter - veiliger," en hij keek Knuppels in 't bijzonder
aan, "dan te trachten het te ontgaan. Wie wegmoffelt
belaadt zich met verdenking. U gaat dus, wanneer ge mij
de eer doet rnijn raad te volgen, morgen de dag met u
allen naar beneden. - Ik zeg: met u allen."
"Ik weet er een die niet gaatl" riep Knuppels uit.
"Ik ook," antwoordde de priester rustig, "Dat is de ene,
die zal opgejaagd worden over aIle bergen."
"Niet de eerste keer!" daagde de politieker uit, zich
gereed makend op zijn vele vonnissen te snoeven.
"D kunt ervan zwijgen, ik weet er alles van," wees de
priester hem terecht. "AIsof ge bij mij te biecht waart geweest. Toch meen ik, dat ook gij, mijnheer Knuppels,
veiliger doen zoudt door u met aile anderen bij de Sindaco
te melden, die een kinderlijk man is en vereerd zal zijn
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m etuw bezoek.G ekuntm ethem een oude fiasco drinken
en heengaan.Hijza1u m etcom plim enten uitlaten totzijn
deur en voelen zich een wi
js,rechtvaardig rechter.Zo ken
ik hem,maarik za1mijervoor wachten u raad tegeven,

mijnheerde politiek
.e balling.Ten eerste omdathetmij
nietpast,ten tweedeomdatgijdienietzultwillen volgen.''
De priester zweeg en niemand zei een woord.Onzichtbaar groeide een spinsel van de dichter naar het blonde

meisje,dataangedrongen tegenArendophetkleinebankje
zat.Alleen deschilderzag het,hijwerd bedroefd en woedend tegelijk.W aarom dat varken? En lettend OP Arend
H obbe,die ervoorhad gezorgd hethoofd van de tafelin

tenemen- een gewoontediehijbijnawerktuigelijk volgde
.

*

zag hiJ de patriarch in hem,een van die koningen van
lsraël, voor wie de schoonste m aagd in de lande werd
bevolen om '
hun stramm e bloed in gang te brengen.Toch
-

washijminderdan op dieanderafgunstig op hèm.Hem
had zijzelfgezocht,gevolgd,zich methem vqrbonden.Die
ander verbond zich m etniem and.

Toen wasdaarweerdezachte,dringende priesterstem :
y,W annee
r gij allen naar de Sindaco gaat,ik raad u,
neem Pedrinimee.Hijzal,bewijstgehem debeleefdheid,
die hem naar zijn mening en de mijne toekomt,u een
ontlastend getuige zijn.Hijzaldesnoodsvertellen dathij
uw vriend zag wankelen en vallen.Dathijhem gezocht
heeften gevonden.Dat niemand schuld heeft aan zijn
dood.Hijza1geloven wathijbezweert,omdathijhetheeft
bezworen en hetduswaaris.Hijza1deheidenselijkdienst,
diehem uitzijn evenwichtbracht,beschrijven,vloekend

en razend om uw ongeloof.Laathetmijover,hem gerust
te stellen dienaangaande. Fontana M arina heeft geen

dodenakker meer,geen hofvan gewijde aarde.Gijhebt
uw vriend voorlopig geborgen in een rustplaats,die niet

zijn laatsterustplaatsza1zijn.Wijzullen hem begraven
a1s een christenm ensbetaam t.''
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Ik protesteerl''schreeuwde de politieker opgewonden
uit.
D e pater ging hier niet op in.,yDeze nietter aarde be-

steldebehoortmiJ
-,''stelde hijrustig vast.,,W eesblijdat
9j hem niet aan de justitie behoeft af te leveren.Zij
heqft met vreemdelingen, die zich blijkelijk verbergen,
weinig op-''
DeGek wasterug gekom en mettwee in raffiagevlochten

flessen.Zijdronken.Zijzaten a1svrienden'
bijelkaar,staken
de glazen,de kommetjes,debekersin de hoogte:
##Alla salutel''
##Allavostral''

Zijdronken diep en overtuigend.
Totde goede herder zijn schaap Pedrinibijde hand

nam,hem afvoerend in dem etsterren volgeregendenacht,

deDorpsgek alseen koorknaap achterzijn lange,magere
r stalte aan.
X XV II
T oet kon die nachtniet slapen.
N aast haar lag Arend Hobbein zijn zwarerust.Zi
jhad
hem vaak zo een heiligegevonden.Overzi
jn kaak 1ag het

scherpe schamplichtvan de maan, zijn neus en mond
stonden in grote schaduwen gebeiteld.Onder het kalkig
verlichte grote voorhoofd hadden ratten de zwarte caver-

nen deroorholtengeknaagd.
Zovond z1jhem afschuwelijk - waarom?
A1s vroeger wel had zij '
hem willen aanbidden,dan
strengelde zij in de slaap haar armen om hem heen.Zij

bleef stil liggen om hem niet te storen.
W aarom niet thans? Om welke reden had haar schuts-

patroon zijn glansverloren en steldezich vergeefsaan in
de wilde plooien van zijn dek? In dituitbundig barokvervalhad hijhaarzelfdeweggewezen,en nu,wasalles
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aan Arend H obbe zelfnietvals,onechten onwaarachtig?

W as hij geen comediant in de gewaden van zijn eigenw aan?

'

Zich omkerend op de slaapbank,begon zijzachtjeste

huilen.
T oen zi
jbijkwam wasallesalstevoren.Naasthaar 1ag
Arend Hobbe,haar man.M aarin haar wasde stelligheid,

datzijzou opstaan om teondergaan watzijnietkon vermijden.
Behoedzaam gleed zijuitde deken weg.- Jaap? W at
had Jaap haar te bieden,de goede jongen? Een naannebeurten hetzou alsaltijd zijn. W aarom Jaap niet,de
goeierd,waarom welde ander? - W ashetzo? sloop zij
eerlijk van Arend weg omdathijin zijn slaap,en gisteravond,lelijk was?Hijlag daar,zijvond hem nietlelijk
meer.Zijmeendehem alseen dochterlieftehebben.
Uitwelkebegeerte,uitwelkeafschuw ging zijavontuur
zoeken in de nacht? H aar kleren lagen in dem aanplasop

devloer,de rok,diezijopgeraapthad,lietzijweeronbesloten vallen.Zijwistnietofzijzich kleden ofontkleden
moest.Huiverend in haardunnenachthemd,trad zijnaar
buiten. Zij sloot de deur behoedzaam achter zich,een
gipsen engel in de klaarte van de maan.Zo schreed zij
blootvoetsover hettegelpad,van steen tot steen tussen de
schim achtige decoratiestukken der gebouwen.

Zijnhuiswasnietver- watmoestzijbijzijnhuis?W erd
zijgetrokken ofduwdeeengeheimedranghaarvan Arend
weg? W elke boodschap had zij? Geen dezer vragen verlangzaamdehaartred.Zijwaser,zijopendede deur.
Geschrokken,greep de dichter zich aan deleuning van

zijn stoel.Grootstond zijn dikkelichaam in '
denimbus
van hetkaarsje,waarbijhij,uitzijn slaap geschoten,had
gewerkt.Log,afstotend,een verrastbeest,stond hijtegenover haar.
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##W ieisdat?''Zijn bijziendeogen zochten in hetduister.

En haarherkennend:

Toet? ben jijdat,Toet?''
Ik ben het''- had zijdatgezegd? Neen,zijhad niets
gezegd,haarwassen lippen gestolten om dewoorden.Hij
,,
,,

vroeg:
#;Is er iets? O nraad? - lser iem and ziek?''

W aarom,alshijnietsb
'egreep,had hijhaargelokt?Zij
was gekomen,hij wist niet eenswaarom.Hij had haar
gevraagd tekomen,geroepen,gedrongen,daarwaszijnu,
hijsprak vandingendieernietmeetemakenhadden.
##Is er wat, T oet?''
#;Er isniets-''

Zijrilde.Alshijnu komen zou en haaromvangen,wat
zou zijdoen?- Jaap - Jaap - hijzou haarin zijn armen
sluiten en haarnemen.Zijn armekleinelieve,lieveToet!
Begeerdezijhetverlangen optewekken van dezedikke.
walgelijke man?
Hij viel terug in de rufœrige stoel,die kraakte.Daar
wachttehijhaarboodschap alseen verstoorde koning.
##Kom eenshier,meisjey''zeihijgereserveerd.,,lk was
aanhetwerk,begrijpjedat?Ikwerkte.Dieuren zijn kostbaar,dan mogen geen kleinemeisjeskomen storen.M isschien een beetjemal,hetisnu eenmaalzo.''
#:M aar laten we even praten,''ging hij voort, ,,kom
dichterbij#datikjebeterzien kan-''
-

Toetbewoog zich niet,bevroren in haarwittehemd.De

nachtwaskoud,zijhad aan geen kou gedacht.Een zomernachtvo1sterren,zoalsze allewaren,weken achtereen.Ook

hierin decote,stalachtigeruimtewashetkil.Zijrilde.
;#W atstajedaar,ik zaljeheusnietbijten.W atik verwachtte,zekernietjouw bezoek.Maarnu jeerbentvind
ikhetprettig,verstajedat?- Kom dan maareven zitten,
hier,op mijn knie.- Maarlieve kind,jebentnieteens
gekleed.Arm kleum ig schaapl''

244

Zijdeed wathijverlangde,zette zich op zijn dikke,af1ag om haar
rug bijwijs van leuning.Zijn zware lichaam had de bevrorenheid van wasdoek.Zij snikte.
##Nu moetjemijgoed begrijpen,lievekind,''begon hij,
een beetje gehinderdt haar te
rooste.n.,,1k had ditniet
.t
wachtende .knie a1s op een stoel.Zi
jn arm

.

verwacht,Je stoortmiJ eigenlilk in miln werk.W anneerik

zeg:ikheb naarjeverlangd,vaak,dan isdatgeen leugen.
Mijn warm,lieilammetje,datzo kleumend totmekomt.
Zeker,het is heel liefwat je doet,ik had er niet op
durven hopen.- Laatmejeietsaandoen,je rilt,jehebt
het koud-''

Voorhaarplaatsmakend,wikkeldehijeen kledingstuk

om haar kleine zieligheid.
##Zo - zo ishetbeter,nu zitjeop mi
jn stoel.W aarmoet

.

iknu zitten?''zochthijrond.,,Ik kanonmogelijk,metmijn
gewicht,op jouw knieën.Nee,blijfdaarmaar-''
Hijdruktehaarop destoelterug,erwasgeen tederheid
inzijn vozehanden.Nietsvan een man,een minnaar,een

'

vriend,een vader.Een killezorgzaam heid,waarih de erger-

nisom de storing voelbaarbleef.- W atging hijzeggen?
##Je moetmijgoed begrijpen,Toetje,''hoorde zijhem

zeuren ergens in de kam er.,,Ik kan dit niet ineens aanvaarden.Ik kan het niet. Op ieder ander uur m isschien,

wantjebentmooien ikvind jelief.W anneerjewil,begrijp je,ik wasnu metdichten bezig.Hetgingheelgoed,
zulkeogenblikken moetje gebruiken.Diedingen komen
OnVerWaCht.''

##Ja,juist,''zeizestar,nauwelijkseengeluid.,,Ik begnjp
het,ik ben nietop jouw uurgekomen.Jewas,a1sik het
zo noemen mag,bezet.''

Dedichterdaargindsin dekamerruimtewerd boos.Zijn
stem zakte.Zijhoordehem in de verte,maarhijnaderde,
naderde.

##Op diemanierkan ik onmogelijk doorgaan.Eriseen
245

tijd voor alles,datheb jemindergoed beseft.##M isschien
moetik je dankbaar zijn voorje bedoeling.* @
##lk had geen bedoeling-''

Destebeter,dan heb ik mijvergist.- Op een ander
uur graag,erza1van mijnietgezegd worden datik een
,y

lieve,m ooie vrouw ...''

##Lààtdaty''weerdeziJ
',zijn nabijheid voelend,af.
##lk m een ieder woord dat ik uitspreeky''bezwoer MJ
-.

Nu goed,jij bentnietin de stemming om het aan te
horen.Jebezoek,in elkgeval,was,latenwezeggenvleiend.
,,

Toch, behalve dat het ogenblik slecht gelegen kwam, is
er iets- iets anders-''

:#lkzalwe1gaanl''fluisterdezijindodelijkeschaamte.
##Doe niet zo ongeduldip''ging hij dringend verder.
#,BliJ
'fzitten.Eris,begrijpdatgoed,nog'
dit,dathetinitiatief voor zulke aangelegenheden ...''

##Aangelegenheden - ipitiatief''- weerdezij,ternauwernood begrijpend.,,Isdateen dichterlijkemaniervan zeg-

gen som s?''

##lk meen,''soebatte hij,naderkomend.Zijn adem was
dichtbij.,,Ikmeeny''legdehijuit,yydeman...''
,,O J
-a - de man-''

Deman iszo geschapen''grapjaste hij:,,de liefdedie
hem wordtaangeboden begeerthijniet.''
Een golfvan schaam te en driftwoedde in haarop.H aar
ogen braken in tranen.

De dikke dichterwas vertrouwelijk gaan zitten op de
tafelbijhaar.Nu leek hijin hetkleinelichtop Arend,
zoalshijsterk kon zijn in zijn beredeneerd mannegelijk.
OfKnuppels,dieernooitvan op kon houden.OfJaap
met zijn bewerende schildersduimen. W aren dan alle
mannen verstandelijke wezens, bezeten van hun eeuwig
eendere hobbies? Soms,in hun vrije tijd,waren zijook
verliefd.W anneer hun datzo schikte.En deze - waszo'n
m an een dichter?
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Zijn dikkekop glimlachtelelijk en smalend,alsried hij
iedere gedachte die in haar rondging.Had zijde naam
Hortense uitgesproken?

##H ortense ... w at zou ji
jweten van Hortense?''drong
hijaan.Zijn stem w as als het dreunen van een hom m el.
aandringend en ineens verweg.,,H ortense was niet eens

een sprookje,en jij,Toet,bentjaloersvan haar?Schaam
Je,kind.W eetje,ik zoujekunnenzoenen voorjejaloezie.
Jewaszogroot,zozelfverheven in hetofferdatjebrengen
kwam.Nu ben jeinjeafgunstweerzoaanbiddelijkkleinl''
##Raak mi
j niet aanl''weerde zij zich.,,Raak mijniet
-

aan!'#

##Daar dachtik nietovery''weeshij zoetelijk af.,,Verbeeld jeniets,kind,iklustgeen aangeboden aas.''
##Dankjel''brakToetin woedeuit,zich gereed makend
heen tegaan.,yDank voordeles- en voordejas.''
Hetkledingstuk afrukkend,stond zijwitin haarwitte
hemd.De dichterwasvan de tafelgesprongen.Hijgreep
haar hand.

##Laatmij- ik stoorjeinspiratie-''
Toen overviel haarzijn zware lichaam,de armen in
wild geweld om haarheen.A1worstelend voelde zijzich
dragen naar hetbed.

X X V III

Voor Knuppelswasheteen zekerezaak:hijging niet

m ee.D e w ereld kon verrekken.

Hijmaaktezich gereed,daarovereen betoog tehouden

tegen Arend Hobbe,toen hem diens'
bleke wezen opviel.
Arend, afwezig, had geen woord van begroeting ge-

sproken.Verwezen keek hij uit het venster,metglazen
ogen,die geen lichtdoorlieten.

ZelfsKnuppelshielddaarbijzijnmond.Zijhadden,al-

vorenstescheiden desavonds,afgesproken naardeSindaco
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tegaan,geli
jkdeRectorhen had geraden.Zien watervan
kwaG . Een lelijke en gewaagde geschiedenis bleef het.

M ogelijk had de patergelijk,hetkon meevalllen.Vooral
gew oon doen.D e D orpsgek zou m ee.

lJaap,eerdergekomen,zatwijdbeensop een kruk.Ook

hiJ gaf geen woord.

W atheefthij?''vroegdepolitiekermeteen hoofdknik.

,,

D e schilder trok de schoudersom hoog.Vervolgensrees

hijlangzaam op,nam deandermeer.
##T oetisnietthuisl''

Zijbleven fluisteren in dedonkerehoek,dieeertijdseen
portaalwasm eteen doorgang naarde stal.Arend bewoog

zich niet.Hetvensterstoùd wijd open,demorgen kwam

koud en klaarnaarbinnen.
Ook toen Toetdaar aankwam ,bewoog Arend zich niet.

Hijmoesthaarnadering gezien hebben,hetpoortjedoor
en overhetstukje erf,datzijgeen tijd hadden gehad te

redderen van hetonkruid.D edeur,uitdehengsels,kraakte

toen zijbinnen kwam.

A lsin een sterfhuisbleefhet'
bedrukte zwi
jgen hangen.
#'Laat onsgaan,de anderen ophaleny''ried,fluisterend,

Jaap.Zonder weerstand ging de m litieker mee.
'#Toetl''zeiJaap,in hetvoorbijgaan,bijwijsvan groet.
Zij stond even,een antwoord gafzijniet.
,,W i
jkomen straksterug,datisbetery''zeide schilder
nog vaagweg.,,De Gek pikken we onderweg welop.''
e,''vulde de politieker aan.yyM aar ik ga niet
,,En lks

mee.lk dank je-''

Een huivering ging door Toets smalle lichaam, verdronken in de vreemde,WiJ
-de J
-as.

J#Zag je dat?''fluisterde Knuppelsbuiten,Jaap bij de
arm griJ
-pend.,,Zagje'tverdomme,hetwaszijn jas-''
##lk zag hety''zeiJaap.Verderzweeg hij.
:ersttoen zijbuiten gezichtwaren kwam er leven in
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Arend Hobbe.Afwezig liep hijnaar de kast,haald'
e de
brooddingen te voorschijn,zette ze een voor een op de
tafel.Toen Toetkwam helpen,weeshij af.
##Trek je kleren aan.''
Gehoorzamend gingzijin dehoek,waarachtereen 1ap
hetwasgereistond.Hijhoordehaarstiltewerkgaan.Het
duurde; toen zi
jeindelijk gereed was,zat Arend aan de
tafel. Alles stond nog zoals hi
j het had neergezet, het
brood,hetsmalleplakjeboter.W atvruchtenopeen schaal.
Nog altijdzwijgend,ging zijzitten.Zijzaten.Zijraakten
hetontbijtnietaan.Zijzaten alsbewegingloze dingen.Er
waren ook geen gedachten dienaarwoorden zochten,noch
aanleidingen tot hetopwekken van gedachten.Star wak-

ker,alsin slapeloosheid,leken zij beiden wachtende op
dingen die nietkwam en.

##Moetjegeen brood,Arend?''sprakzijheteindelijkuit.
Zijvoelde zijn hand komen rusten op de hare,die er

klein,schuchter in verdween. W at.was dat vreem d! W at
svasdatweldadig.W atwasdatA rend H obbe.H etwaszo

teder,dathet haar zelfs niet beschaamde.Hijwist.Hij
vroeg niet,hijbegreep.Zelfsaan vergeven dachthijniet,
vergeven iserkennen van een schuld.Hi
jscheen tewillen
beduiden datzi
jgeen schuld had,dathijbegreep en geduldig methaarwildezijn.
##Ik heb je gemisty''zeieindelijk Arend Hobbe.
Hetmeisjeknikte,afwachtendwathijverderzeggen zou.
,,l
k heb je gemistvan hetogenblik toen je heen ging
deze nacht.''

Zijschrok.Hijwasduswakker en hij liéthaar gaan.
Zonder te vragen.Ook nu vroeg hij niet.Nooitwas hij
inniger haar bescherm er,haar m an geweest.Nooitvoelde

zijzich beterdoorzijn goedheid beveiligd.

##H etm oest,A rend..
- Ik weethetniet- hetm oest.''

Hijlichtte zijn hand van dehare,dieklein en naakt
bleefliggen.Hijnodigde:
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##N eem brood.''

In zwijgen aten ze,nauwelijksin gedachten.M aarToet
wasnietgerust,zijmoesthetnogeenszeggen:
;#H etm oest,Arend.Ik weet het niet,hetm oest.''

##Ja,''antwoordde hij,afwezig.
Nu wisthijalles.Jaap washier geweest,en Knuppels,
deengerd,en hijwistnu ook wie niet.Hoe had ze hem
beledigd en bestolen!Hijhad,Arend,voordieven altijd
een vergoelijkendwoord:zijstalen nietuitweelde.Voelde
hijditnu zo ook?M annenrekenden hunvrouwen toteen
bezit,waarvan zij nietskonden afstaan,schoon hethen
nietarmermaken zou.Zijwasvrijwillig bijArend gekomen,vrijwillig bij hem gebleven,had hem uitvrije wil
gevolgd naarFontana M arina,waarzij,zo hadden ze gemeend,van de wereld verwijderd zouden zijn.A1senigen
op een eiland,door schepen gemeden.Nu datnietzo was,

had zijhetverbond verbroken.
'
yAr
end,''bad ze,,,wiljemijbeschermen?- Neestil,zeg
niets- ik schaam m e zo.G eloofdat,Arendl''

Zijhuiverde,terugdenkend aan de afschuwelijke dikke

vent,die als een stier haar genom en had en van zich ge-

smeten.Nooitwaszijzo hooggestegen,zo diep begraven,
zovernietigd.W asditdeeeuwigheid,diestameldein zijn
verzen?

Toenalseendronkemanmommldehijiets,draaidezich
nijdig om en sliep.
Lang had zijeroverliggen denken hoedatwas,bang

hem te wekken m et haar snikken. Een log wanstaltig

lichaam naasthaardronghaaruithetbed.Zijwaagdegeen
verweer,vernederd,bezoedeld,weggeworpen alsverbruikte

kost.Vrouwenenborrels- vrouwenenspijsvertering- en
in diemesthoop gisttezijn dichterschap?
En nog waszij.nietweggeslopen,alsvan hier,en had

haarhuisterug gezocht.W aarom niet?W aarom in de fol-

teringderoverbewustheiddaarteblijvenliggen?Waarom
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haar schaam te duizendm aalbeproefd,angstig dathi
j#het
beest, ontwaken zou en herhalen? W aarom dit veraf-

schuwdebevend,javerlangend afgewacht?Lijfaanlijfzou
zijerom vechten,en haarverlieseen zaligheid zijn,waarvan zijwalgde.
Toen metdemorgen was hij opgestaan.De man,de
dichter,alsofzijernietwas.Had kleren aangetrokken om
aan de tafel te gaan zitten schrijven.In zijn krakende
stoelzathijdaarrijmen neertekrassen,juistzoalszijhem
uren tevoorhadaangetroffen.Toen hijhetrustbed hoorde
zuchten,zeihijgehinderd:
##O b
'en jijdaar?Stoormeniet.''
D e borrel w as leeg gedronken,de vrouw genoten. D e
rest was poëzie.
##Arend ...''sm eekte ze.

Hij wilde nietweten,nietsvan de schande m et haar
delen.Zijn stem had een opgewekte klare klank. Bem oedigend sprakhij:
Luistereens,kind,vandaag wordtallesbeslist.Ik m een

,,

Fontana M arina.Onzevrijheid,onzezelfstandigheid voor
de w ereld.M isschien is alles reeds bedorven ...''
##Hoemeen je dat,A rend?''fluisterde zijhees.

Hijliethaarzonderantwoord,hijscheen nieteensver-

staan te hebben.W at ging haar Fontana M arina aan?

M aarookhij,Arend Hobbe,scheenbegravenin zijn poëzie,
waarin zijalleen alsstimulansbestond.
:#Laatonserkenneny''zeihijnog afwezig,,ydatwijdom
gehandeld hebben.W ijzullen naarde Sindacogaan.''
##Arend,''smeektezijJzyArend,denk je nietaanmij?''
Had ZJ
j* recht OP zijn bijstand, na die nacht Van
schande?

Hijhad nieteenshaarjammerkreetverstaan.Telde zij
minderdan ditweggevreten dorp?Zijkeek hem aan,de
zorg stond diep gesheden tussen zijn ogen.M aarhetwas
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nietom haardathijzorgde,enwaarwasnadienachtvan
haar verraad haar recht? Hetwastegelijk geruststellend
en krenkend.

##W atbedoelje,Arend,watbedoelJ
'e?''vroegzijmeteen

afwezig gebaar,alsom een spinnewielin gwng te brengen.

##W ijzouden,''antwoorddehij,,yimmersnaardeSindaco
gaan.Allen zo alswijhierleven en denken hettekunnen
stellen zonderdemaatschappijdermensen.Maardemaatschappijdermensen laatonsnietlos.Zijkleeft.Zijkleeft
alseen vliegenrol,die aan delamp hangt,kwijlend van
verradelijkestroop.Een valsewending onzervlerken,ruggelingsspartelen wij.Niemand komtvan haar vrij.Het
is onze fout dat niet gezien te hebben.''

##M aar depatery''praatte zijmethem mee,haareir n
nood vergetend om hem te helpen,y,de pater zeitoch dat

er metde Sindaco te praten viel.Hijleek mijeen zacht,
begrijpend mens-''
##Zijn vak,''weesArend Hobbe zakelijk af.,,A1wi1ik
we1erkennen:hijleek mijeen wijsman.Misschien zalde
Sindacobeneden ongeveerzijnzoalshijhem beschreef,ook
op zijn wijseen wijze.Danhebbenwewatdatbetreftvoorlopig onze rust.M aar hetlaken isbevlekt,voelje dat
niet?''

Hetrood schootnaarhaarwangen - verstond zijhem
verkeerd?Zijwildehetverkeerd begrijpen en maakteeen
ïrapje:
##Dan zetten we er een bord opy''waagde zijin angst.
H aarogen stonden a1sblauwe kralen,zonderglans.

W eerhadhijnietaan haargedacht,hijgafhaarscherts
bijnaopgewektterug.
##Jekuntnietoveralborden zetteny''lachtehij,meteen
doorgaandea1som hetpijnlijkeonderwerp tebannen:
##W edden datKnuppelsnietm etonsm ee gaat?''
W aren m annen alleen in staat hun eigen gedachten-

gang te volgen? Het meisje voelde om te breken zich
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verscheurd.M eepraten dan in 'shemelsnaam,m eepraten.

##Hem kunnen wijmissen,''brachtzijuit.

H et licht gleed van Arend H obbe's gelaat. Ernstig

sprak hij:
##Missen kunnen wijermeer.Voormijn deelallen.W ij

hebben niem and genodigd hierte kom en.Fontana M arina
zou van onszjJ
,
@n,weetJ
*'
e nogyyy

Hijwachtte geen antwoord,verdergaande:

#,Fontana M arina wasreedsnietvan ons.De erven hebben een rentm eesterachtergelaten.N ietsisvan onszolang
hetis van een ander.En alles is van anderen,daarom is
nietsvan ons.H ier niet,nergens.##

##Dan kunnen wiJ
',''dwong het meisje zich te zeggen,
J#evengoed hier a1sergensanderszijn-''
##W at op hetzelfde neerkomty''erkende hij bitter.En
bijna onhoorbaar liethij volgen:
,,De n
acht,die wij doorleefd hebben,was een zware
nachtl''

De woorden,zonder verwijt,stonden naast elkaar.Zij
hadden alleen hun inhMud,zonder toon.

J#W ij?''vroeg Toet bijna ademloos.
##lk ben nietzondermenselijkezwakheid,meisje.''
Hijrukte zich overend.
#;Kom,ikhoorstemmen,daarzijn ze.Op danmaar,naar
hctburgerlijk gezag.''
Zonderomzien ofzijvolgde,dronghijzich alsdooreen
hindernis de deur uit.

X X IX

M etde kippen begon daar de dag.De kippeli
jntjes,zei
de Sindaco,gemakkelijk te vertederen alshij was.Geen
hoenders ergens in de om trek kregen zoveel m ais,noch,

om eerlijktezijn,legdenzoveelenzogroteeiers.
Op die eieren wasde Sindaco trots.Hijwasook trots
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op zijn druiven,die van luis nietswisten,de Nostrano,
door hem zelf daaruit geperst, zijn perziken,groot als
kinderhoofden,zijn peren,juistop tijd geplukt,niette
roen,nietterijp,steenhard gezwollen van zoetsap.
Achterzijn linnen t'
uinsloofbetrad de Sindaco zijn met
een muuromsloten erf.Dekippen repten zich,hun stijve
schelpogen onder de geraniumrode hoedjes.Ze gunden
elkandernietsen maakten albijvoorbaatruzie.
D e ene m aiskorrel was de andere niet, dat wisten de
kippen.Deenekip wasdeandereniet,datwistde Padrone.

Hijkendezealleinhunwitteuniformpjes.Hijkendede

beste leggers en hun schuilhoeken waar ze de eieren bor-

gen,altijd verbaasd datzegevonden werden.Dan legden

ze w eer nieuw e voor een broed,datnim m er voor elkaar
kwam.Zo beduvelden ze elkanderelken dag in een sportief
spel,waarin de eieren de ballen waren.

Hij,de Sindaco,kende ook iedersveten iedersmager.
Zijn keusvoorde Zondag wasnooittoevallig.Even vertederd a1shijze voederen en verschonen kwam,haktehij
ze de kop afmetzijn kapmes.Zielloze dieren,leerde de
Eerw aarde, ze w aren ervoor. G od schiep de m ensen en
d,
e kippen,daar was geen tussenkom en aan. God schiep

ook deEerwaardeom zijn wilaan allecreaturen te doen
kennen,zo als dat allen het beste Paste.Derwijze was
de wereld vo1 celeste harm onie.
D e dag ging alseen h'
em elopen,ook Giulia wasop en
in de keuken bezig.Geen glanzender keuken dan dehare.
A1seen zonnestelselhingen destralendgeschuurdekoperen
pannen op de witgekalktem uur,alle op hun vaste plaats
naargrootte. Een zwart geëm ailleerd fornuism etbonte

boeketten,zomooi,zorijk a1sdeSindacoereen had,bezaten zelfsde stranieriin hun witte villa'sniet.

Giulia was zijn nicht, het vergeten meisje.Indertijd
moestzijheelmooigeweestzijn,een zwarte schoonheid,
begeerlijkvoorallecavalierivan hetdorp.Diebegeerlijk25.
1

heid terwille,bleefzea1seenjuweelweggesloten,niemand
kreeg ooit la bella G iulia te zien. Zo vergat ten slotte

iedereen hoe nlooi,hoe begeerlijk zijwasopgegroeid.Zij
zelf zong solo haar loflied voor de spiegel,totook dathaar
geen plezier m eer gaf, haar wangen welkten sveg, haar

rijpe rode lippen kerfden.Zelden waagden zich nog serenadezangersvoorhaar avondlijk balcon.
D eSindaco,nim m ergetrouwd,had geen oog voor vrou-

wen.Van Giulia's moeilijkheden begreep hij niets.Hij
zorgdevoorhaar alseen goede oom ,de afstand bew arend
diedejarenen deverhoudingvroegen.G iulia kwam haar
oom bedienen in de m ooie kam er,daar lag hethoutvuur
metde fraaie droge blokken,daar pronkten de likeur-en

wijnglazen achterdegeslepen ruitjesvan hetbuffet,daar
stond allenig degrote m etleerbeklede stoel,die niem and

mochtbezitten alsdeSindaco zelf,alsloofde hijzich uit
voor Zaterdagse gasten.Zij zelf zat in de keuken,daar
washaarplaats.Hetkwam nietin haarmooiehoofdjeop
datzijhaaroom totgezelschap zou kunnen dienen,noch
dathijooitdaaraan behoeftehebben zou.Zijwashem en
zijn vrienden een zelfniettellend dienares.Zijbrachtde
wijn en sneed dekaasaan blokjes,allesplechtig a1svoor
een hoogm is.G iulia en de Sindaco wisten hoe hethoorde.
l niet, voor Zondag mogen het er we1 drie
yyvergeet t

zi'
)n,''brachtzijhem in herinnering voorhetopen venster.
Neen,hijvergathetniet.Hijzochtdehennetjesuitterwijl
zijzich mestten aan zijnmais.Ditmaalgeenslechteleggers,
maarmalsjonggoed.Hijwaskieskeurigop zijn reputatie:
niem and had zulke m alse braadkippetjes als hij.Door
Giuliabereid,metkruiden,meteen uitje,een snufjeknoflook en een scheutje wijn#waren ze om te zuigen.
.

Die kleine felle rakker daar...

Maarhijgreepniettoe,bijnaduikelendoverzijnbenen.
De Rector zelfmet zijn zwarte kapje stond voor het
ijzeren hek.
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##Kom binnen,Eerw aardel''

Neen de Eerwaarde kwam niet binnen.Hij had het
druk.Even maarom te zeggen dathijbezoek ontvangen
zou.Bezoek.

Ja hetwasom de Sindaco te doen.
##A lle novey''zei de Sindaco officieel.
Elke dag zathijvan negen tot tien uur voor iedereen
te spreken.Dat wist de R ector toch,dat wisten alle gem eentenaren .

Zeker,de Sindaco was prom pt,geen '
betere had de gem eente kunnen kiezen. M aar de bezoekers zouden geen

gemeentenaren zijn.De Eerwaarde wees met de duim
naar boven

##Die?''verbaasde zich deSindaco.,,W athebben die bij
mij te zoeken?''
Deze verborgen gasten,vreem den,ergerden hem zovel

hijergernissen toeliet.Develdwachtermoesteen oogjeop
hen houden, dat het daar niet te bont werd. Toen ze

niemand overlastaandeden ofreden gaven totbeklag,hJd
ook de veldwachter geen aanleiding daarboven te gaan

zoekeù.Hetwas een klim voor iemand,die op leeftijd
kwam .Alles bleef rustig, tot op een dag op hoog bevel

een klopjacht'
boven werd bevolen.Dieklopjachtleverde
alsgem eld niets op.Alssteedshad hetho% gezag bereddering gem aaktvoor niets.Pedrini,de Dorpsgek,zou op
die rare kostgangers letten.
De zon scheen,hetm eer vloeide glanzend af,de vruch-

ten,inoverdaad gezet,hingen tezwellen.Iedereen had zijn
rusten was tevreden.De Sindaco levfde zoals hij leven
moest,hij liet graag anderen leven gelijk ze moesten.
zolang zijgeen aanstootgaven en geen overlast.
##H eeftPierino nietsgerapporteerd?''
##N een,Eerw aarde.''
En onzeeenzelvige neefPedrini?''
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De Rector hield ervan de Sindaco te plagen m et dat
neefschap.Pedriniheetten zedaar allem aal.

##Ik heb hem in geen maandgcien,''weeshijaf.,,Daarboven heefthijnaarzijn zin hetrijk alleen-''
##Zo,''zeidegeestelijke,peinzend hoeveelhijmoestvertellen.Hij besloot niets te vertellenade dingen namen
hun gewoon beloop.Zelfm oesten ze er m aar een m ouw
aan Passen.
De Sindaco wachtte nog even, toen gleed de nieuwsgierigheid ook we1 weer langzaam uit hem weg.
##Prachtig zijn zel''prees de R ector het hoerldervolk.

##Lustom te zien!Verleden jaarheb je mij broedeieren
beloofd-''
#;Zoveel als u wilt, Eerwaarde-''De Sindaco lachte en

boog.,yM aarnietvandeze,''liethijlistigvolgen.
Hijzeihethoffelijk en beslist.Zijn kippen moesten de
zijne blijven.M ijnheerde pastoor moesthetgoed bepijPen,ditwaszijn trots.Wanneerhijnaarstadging,zouMj
voor I
broedeieren zorgen.

Goed,danmeteenoverhetschooltje.Demuren mœten

,,

nodig worden opgekalkt.''
U hebtmaar te spreken,ik za1hetAnibale zeggen.''

Jaja,ik heb maartespreken,zolang hetnietoverkiB

,,

pen gaat.##
De Sindaco ging hier nietop in.
s het u goed is,Zondag heb ik vrienden.Ik slacht
,,A1
er een m eer.##

##Zondey''vond de Eerwaarde,m aarzegdetoe te komen.

M eteen ginghijverder,zijn witte hoofd scheen te rollen
overdemetglasscherven'
bestokenmuur.Totheteindelij'
k
verdween in de woeste wildernis der wingerds op hun
dunne stenen staken.
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Knuppels,in ruziestem m ing,had hetkortweg verdom d.

Hijhield ervan datmetde vereiste nadruk te herhalen.
Er was niets methem te beginnen.

##Bangl''trachtteJaap '
hem te tarten.,,Zö'n bek en als
heterop aankom st...''
##W aarop aankom t?''

Zijn alom behaard gezichtleek op een ruige wolvensnoet.

##Vrienden,'' verm aande Arend H obbe, ;Jm et slechte

woorden komen wijerniet.W anneerhetnieteendrachtig
kan,zoalswijeendrachtig onze foutbegingen ...''
#JOverwelke foutheb je't?''vieldem litiekeruit.
,,ove
ronsgemisaanzin voorwerkelijkheden.In werkelijkheid'isde wereld die wij naarhier ontvluchtten nog
aanwezig.Zolang zijer is.moeten wijrekening methaar

houden.''
##Nfat dus wil zeggen, verdomme,datje ze nog gel
ijk
geeft ook.Leer dit van mi
j:de meerderheid heeftnooit

elijk.''
,,Je be
nteen slechte demokraat,kameraad Knuppelsy''
merkteJaap voorzijn doen snedig op.
##Een moeilijk onderwerpl'' lachte Arend mee. ,,De
demokratie heeftveeltegenstri
jdigheden.Vooralwanneer
hetgaatom depractijk.''
Knuppelskeek beiden om beurten aan,alsofhijin de
valzaten een uitweg zocht.M eerdan ooit leek hijeen

roofdier.
##Poeh!dem okratiey'' schi
mptehij.yyNatuurlijk ben ik
geen demokraat.Ik schijtop jullie demokraten.Zö!'
'

Zijn knoestig lichaam maakte een onstichtelijk grimas.
W atik dan zeggen wildey''hernam Arend H obbe,de

,,

onbetamelijkheid negerend,,,wanneerwijnietallen mee258

gaan is de gem eenschap verbroken.Dan ga ik ofiem and
anders beter alleen.''

#:W ie heeftje daartoe aangewezen?''maakte Knuppels

ruzie.
##N iem and,''zeiArend rustig,,yik zeiook ik ofiem and
anders. Zonder volledigheid geen gem eenschap,m en zal

degeneverdenken dieontbreekt.Dan ishetnaarmijnoordeelbeter dat er één gaat.''

##Ik zou willen weteny''brachtJaap onverhoedsin het

m idden:,yw aar isIkse?''
U it het huis kwam T oet. W as dat toeval of had de
schilderdoorhaaronverwachtverschijnen aan dedichter
gedacht? - Zij leek hem in haarblauw katoenen kleed
een heilige.
,#Op Ikse'sgezelschapy''zeiArend beheerst,y,stelik geen
PT;J
*S.##

##Hijkan doodvallenl''deed Jaap erheftig bovenop.
Hetmeisjewachttezwijgend.Zijwasbijnaeenspiegeling
in hetbleke m orgenlicht.

##Moetik erook bijziJ
'n?''vroeg zijgedwee.,,vrouwen
zijn hierzo weinig in tel-''
##Behalve wanneer het blonde vrouwen zijnl''bewonderdeJaap.,,Jezulteenszien-''
##W atdenk jeyArend?''vroeg zijvolgzaam,zonderop
Jaap achttegeven.
##W ijkunnen samen alvastop weg gaany''dachtArend,
dèmoeilijkheid ontlom nd.,,Jezou,terwijlwijbijdeSindaco binnen zijn,je'
boodschappen kunnen doen.''
##Nu lui,ik groetJ
'el''snauwde Knuppels ineens,alsof

iemand hem beledigd had.,,Doe watje moetdoen,mij
zie jenietterug.''
##Zalmeeen zorgzijnl''schold Jaap oprecht.
Arend vroeg niets.Hijhad deman nietergerkunnen
krenken.
##Ik gay''zeiKnuppelswrokkig.,,'tH eeftme hier lang
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genoeggeduurd in ditzoetekoeksland.Vöörjulliedediendersop meloslaten - wantdatdoeje- ben ik 'm allang

ïesm eerd.''

##Doewatjenietlatenkan,.
''wasJaap'sbescheid.,,M aar
sniJ
-nietop-''

Dewolfkeek hen allen om beurten aan,zijn hardeogen

glurend uitdewilde beharing.

##Nu wiljezeker,''giste hij achterdochtig,,yook weten

waarheen?''
Allen zwegen, zich schamend over dit onwaardig af-

scheid.Ook Jaap bedwongzich:nietszeggen,dan washet
gauw voorbij.
,,Zi
ejulliegindsdieberg?''speeldeKnuppelsdemarqué.
Die m etdie graatvan scherpe punten? Daar isde grens,

,,

daarjaan desmokkelaarsoverheen.W ereldje wel dat
zoiets uitlokt!W anthetisgevaarlijk.''

'

Hijnam een Pauze om het effect te zien.N iem and zei
w at of gafvan belangstelling bli
jk.

,,Jede
nktzekerdatik alleen wilgaan,''Sloeghijop zijn
eigen praatlustdoor.,,Zo gek za1 ik nietzijn.De smokkelaarsweten deweg daarboven.Ik gametmijn pak als

een van hen.Loopt het m is,dan kan hetm e zes weken

kosten.Gaathetgoed,dan ben ik meteen duitje aan de
andere kant-''

##Iedermoetweten wathijdoet,''meendeArend Hobbe
gelaten.,,W ijvooronshebbenjouw redenen niet.''
Hun onverschilligheid prikkeldede politieker.Hijhad
toch ietsvanbewonderingverwacht.Hijraasde:
#,Mijnredenen,dominee?Omdatjesullenbent,knullen,
prullen!Nullen,a1sjehetweten wil.Voorkluizenaarin
hetafgebrandedorp isKnuppelsnietgeschapen.Eindelijk
wœrbeweging,vrijheid,avontuur,gevaar!- Mijncomplio enten aan de Sindaco en de rest.''
N iem and roerde zich.

##Krijg ik geen hand?''
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##O jawely''zeiArend Hobbe en kwam verzoenend op
hem toe.

##Jij#schilder?''
##M isschien heb je gelijky''erkende Jaap,de hand uitstekend.,,W atmijbetreft,ik ben hierook delangste tijd

geweest.##
De politiekerwendde zich a1seen cavalier de quadrille

tothetmeisje.Eerbiedig buigend bracht hij haar hand
aan de lippen.

'#Almijn respectl''zeihij potsierlijk.,,Ik ken de vrouwen,nietéén diezo weinig notitievan mijnam.- Mijn
respect,nogeens.##

M et grotestappen liep Knuppels het poortje uit,fier
van zijn gelijk en zijn ongelijk.De anderen zagen hem
stijgen naardebidkapel,daarwaardeDuitserzijn voorlopig grafgevonden had.

Hetzittinglokaalvan deSindacowaseen kamerin zijn

grote huis.M en zag van de straatafhem daar zitten.M et

hem achterdegroenetafelzateen klerk,bezigin zijnmap
metpaperassen.Een vrouw en haardochtergingen juist
naarbinnen.

TerwijlArend,Toeten Jaap buiten wachtten,voegde
dedichterzich bijhen.M eteen groterodezakdoekveegde
hijhetzweetoverdedruipendeglobevan zijn hoofd.Hij
scheen onverwonderd datzij'
hem niethadden afgewacht.
Hij sprak geen woord,tegen geen van hen.Deschilder,
onaangenaam gestemd,meed zijn nabijheid.
D e vrouwen kwam en naarbuiten,die van Fontana M a-

rinagingen alleviernaarbinnen.Daarvonden zijtothun
verbazing reedsde Dorpsgek aan hetsm alle einde van de

tafel.Hijleek daarop zijn plaatstezijn,een bijzittend
magistraat.Zijn handen lagen OP het groene laken als
dieren in rust.Hijhad metde Sindaco de familienaém
gemeen.De Sindaco wasa1shijeen Pedrini.
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#:Siaccom odi,Signoril''
Een handgebaarnoodde hen allen plaatstenemen.W ie

zijwaren en watzijbegeerden?

D e klerk schreefm oeizaam hun vreemde namen OP,zat
dan afw achtend boven zijn papieren.
Arend H obbe, opgestaan, ging op een wenk van de

Sindaco weerzitten.Hijkon zich voldoenderedden in de
landstaal.Zijkwamen aangifte'
doen,zeihij,van een onge-

val, een hunner kam eraden boven overkom en. O ngeval

metdodelijkeafloop.
#:Si,si...''kwam deSindaco hem vriendelijk tegemoet,
alswisthij alreedsalles.Hoe wasde naam van de verongelukte?''

De klerkschreefkrassend metzijn spitse schoolpen.

En wanneer had dit ongevalplaatsgevonden?
Drie dagen geleden, de m agistraat scheen niet in het

minstverbaasd.Hetleven had deruimte,hetwies.Zijn
kipm n,diebedachtzaam-aan hun eieren deden rijpen,de
orde van zijn keuken en zijn huis,hetlangzaam groeien
van zijn welstand,kenden geen haast.ln hetdorp eerde
men hem a1s een kalm arbiter.Hij regelde geschillen,
legde,vriend van beidepartijen,twisten '
bij,in goedeverstano ouding m et de heer Pastoor,die de rest deed.Er
vielnaar de hoge overheid weinig te rapm rteren en dat

wasgoed.Zondertwijfelzag hijtelkenszijn herverkiezing
tegemoet,die hem,deklerk teldedebriefjes,vanzelfsprekendweerwerd thuisgebracht.Danwaserdesavondswijn
bijhem aan huis,Giulia la bella bediende en de enige
verwondering was,waarom haar niem and tot vrouw genom en had,haar m et haar schoonheid,haar huishoude-

lijke gaven,haar bruidsschat,die de heer Sindaco haar
zeker ruim toeleggen zou.
#:De aangifte had vlugger gekund,''m eende de Sindaco
met een i
blik van verstandhouding naar de Dorpsgek.

Pedrinivan Fontana M arina gafzijn instemming in een
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welvoldaan grimas.Hijscheen ietstewillen zeggen,maar

kreeg geen kans.
##Eerstde signore aangever.W aarwashetstoffelijk overschotgebleven? Voorlopig begraven,heelverstandig m et
die Nfarnlte; maarvoorlopig.M isschien,bi
jwatmeerspoed,
W aS het niet nodig gew eest.M en had de Pastoor kunnen
w aarschuwen, of hem , Sindaco.- W at w ilde signor Pedrini?''
Signor Pedrini,de Gek,kreeg zi
jn hunkerig verlangde
beurt oxh te vertellen hoehetwastoegegaan.Hi
jhad de
haastige begrafenisgezien en deEerw aardegewaarschuwd.

Hetgafgeen pastebegraven in ongewijdeaarde.
Zijn getuigenis en zijn mening werden door de klerk

opgeschreven.
##D us de Rector wist er van?''
##Si!- sil''
Dan was alles de goede weg gegaan,vreem den waren
m et'slandsgebruiken m inder vertrouwd.
De Sindaco deed aangever en getuigen getuigenisgeven
van hun onbekendhei'
d m et's lands gebm iken.En of de
overledene behoorde tot de H eilige M oederkerk? G een
hunner w istdaar m et zekerheid ietsvan.
W ijdlopigschreefdeklerkditallesop,nu moesten allen
ondertekenen m et hun naam .En wi
jldaarmeede zitting
afgelopen was- voor derestzou zorg gedragen worden hoopte de Sindaco dat de Signora en de Signorihem het

genoegen zouden doen,een glaswijn methem tedrinken.
Een zeer eenvoudige Nostrano uitzijn eigen tuin,maar
prim a.

Zo vriendelijk verkozen mevrouw en de heren wel te
zijn,en allen bewogen zich in een stoetje naarde loggia,
Toet,dam e,voorop,Pedrini,deDorpsgek,achteraan.Buiten de alreeds heet opgestoken zon en ten overstaan van

hetheerlijkstdenkbarelandschap stond daareen tafelvan
zwaarnotenhoutreedsaangerichtm etflitsende glazen.
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Eerst toen de gastheer zelf ingeschonken had en zijn
illustrissimi gasten het welkom toegedronken, kwam de
Sindaco in hem boven, in een verwondering, die tot aller
geruststeIIing gemoedelijk bleef. Waar waren de overige
Signori? Er moest ook nog een dame boven zijn geweest,
la bella Polonesa.
Arend Hobbe gar onverwijld bescheid. De dame was na
bet ongeval vertrokken. U begrijpt . ..
"Zijn vrouw?" vroeg de Sindaco met sympathie.
"Zijn vriendin."
Zij dronken nog eens. De Sindaco scheen niet in een
stemming het erg te vinden. Ieder zijn landaard en zijn
zeden, En wat zo ruim was lieten zij in de ruimte. Toch ...
"En Signor Knuppels?"
Arend Hobbe beduidde jaap, het woord aan hem te
laten. Zij kenden Signor Knuppels niet.
"Verwondert mij toch," zei de Sindaco. Doch wiji het
tegen de beleefdheid ging zijn gasten naar dingen te vragen, die zij bIijkbaar niet weten wilden, liet hij het erbij,
in een vermoeden dat de politieke vluchteling de wijk genomen had. En wijseIijk ook, zij zouden genoodzaakt zijn
naar hem te zoeken. Al zulke dingen waren een onaangenaam karwei, een schande voor de gemeenschap. Het leek
hem verstandig, alles zoals het was te laten. De man was
weg, uit eigen beweging, basta.
Bij al zulke overwegingen werd de wereld wijd en onge..
rept. Ook de mensen werden wijd en ongerept onder de
goede werking van de wijn. In allen was een welbehagen,
gelijk de Eerwaarde weI bedoeld zou hebben.
En waarlijk, daar was de Eerwaarde zelf, die een glas
mee kwam legen omdat hij het niet weigeren kon, en allen
waren goede vrienden. Ook de Dorpsgek zwom in ongekende harmonie.
AIleen de dichter kauwde op een rijm, dat niet banaal
mocht zijn en zekere eeuwig eendere dingen nog weer eens
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op ongekende wijze voelbaar maken zou.Hetkleefde in
zijn gebitalskauwgom.Eindelijkmeendehijhetgevonden
te hebben en schreefhet tersluiks in zijn blokje.M aar
toen hij thuis kwnm bleek hetwoord zonder klank en
vaala1seen vulgaire steen,die ergensvoor briljanthad
m oeten spelen.

X XX I

Overdeze dingen werd weinig meergesproken.De late
zom er deed de vruchten zw ellen voor een vroege oogst.
Hetlandschap werd stil,volverwachting.
Niemand zag niem and m eer;op een dag washethuis,
dat Ikse bewoond had, leeg. H et leek een huis waarin
iem and die geleefd had w as gestorven; onder de andere
huizen bleef het a1s een dood schelpdier onder de lege
hulzen van het strand.

Arend ging zien,hijvond,zoalshijverwacht'
had,niets

te zien.H etw einige wat de dichter toebehoord had w as
weg.Er waren geen m uizen.Alleen de grote spin,die

voœ hetraam z'n jachtveld hadawasbezig aan zijn immer
onvoltooide web.

Toen Arend thuiskwam,stondToetmetspijtigetranen
in de ogen.Zijwisthetalaan Avend'splagend gezicht.
Zijn ironiekon zijnietuitstaan,alhad zijdieleren zien
alseen litteken van oud zeer.

##Zegmemaarniets,ik weetheta1,''vielzijaan.
Arend Hobbeging erbijzitten,de borstvoorover,de

handen in elkaar.
k het nietharteli
,,Alvind i
jk,ik heb er nietop af te
dingen,''besloothi
j.,,Erzitstijlin-''
##Egoïsme .. harteloosheid ...''
##Blague ook a1,m aar toch,vind ik#stij1.W ie zi
jn wij,
bannelingen van Fontana M arina?Schipbreukelingen hebben nog hun houding:zijwaren ergens anders heen op
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weg.H ething van hen nietafdatze op een verloren plek

belandden.A1watzijdoen isbijdeomstandigheden aan-

ïePaSt.##

Hij zweeg even,'
wachtend ofToetietszeggen zou.Zij

haalde alleen de smalle schouders op,nam '
haar doekje,
begon dekopjesom tedrogen.
##Daarentegen watwijhierdoen mistzin.W i
jtrachten
wereld buiten de wereld te zi
jn,ergensop een verre pla-

neet.Herinnerjehoewijhierdeberg op kwamen schar-

relen. M ieren, en van mieren staatgeschreven:zi
jweten
niet wat ze doen.''

Hijletteop haarhanden,diein debezigheid stilgebleven waren a1sgingen zestraksbidden.H aar ogen bleekten
in het scherpe blauw datvoor het venster stond,een te

fraaiprentje van een reisbureau.
##Ik weet nogy''fluisterde zij,y,hoe verrukt wijwaren.
V an alles-''

##Ja,in onsverloren eentjewaren wijgelukkip''erkende
Arend.M aarnietzonderbitterheid voegdehijeraan toe:
##TotwijdeDorpsgek vonden,diedegastheerspeelde.''
'JHijwàseen gastheer,Arendl''nam zijhetvoorPedrini
op.,,Hijheefthetonsnooitmoeilijk gemaakt.''
##Neen,'' erkende Arend, peinzend in de ruimte.Dan

grimmig hernemend:yyhiJ
'niet,deGek,hijhad zijn eigen

draai.M aaréén voor één de anderen,dieop hun rug hun
eigen wereld m eedroegen, m aakten de onze, die er was,

belachelijk.M etelk lid,datzich vooronze gemeenschap

aanmeldde,werd de gem eenschap meer carricatuur.M en-

senzijngeen scharren,diezoalsmijngrootmoederzei,per
bosjegaan.Ik tenminstebedank-''
Kan ziJ
'ny''weeshetmeisje bijna gemelijk af,hetwerk
waarmee zijbezig wasvergetend.,,Nergensben ik zo gelukkig geweest a1s hier. Nergens, Arend.'' Gedachteloos

hernamen haarhanden hun bezigheid;zijzettehetafgedroogdekopje neer,maarnam geen nieuw.
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Arend w asnietovertuigd.

##Iemand,''dong hijwatzwaarwichtig af,yykan zich gelukkig voelen omdathijdatzo wil.W atnietswi1zeggen.
Dwaas blijft het,zich buiten de mensengemeenschap te
begeven om anderetegaan stichten,dievoorhetzelfde ver-

loop bestemd zijn.O zeker,ik weet,wijhebben ditniet
gewild.Toch ishetgegaan zoalshetaltijd gaat.W ijwaren
alm etonstweeën - daar beginthetm ee.''
H aar duivenogen scherpten zich in drift;als een wilde

vogelvielzijaan:
##Betekentwatjedaarzegtdatik teveelwas?''
Arend bleef rustig.

#:Zekerbetekenthetnietdatjijteveelwasy''verzekerde
hij.,,Hetis,staatergensgeschreven,nietgoed datdemens
alleen zij.Datiszo waar,dathierdoor alleen reedstwee
tot eenheid worden verbonden. - H oe m oet ik dat nu

zeggen?''hernam hijzachter.,,lkheb jelieveaanwezigheid
som salsternauwernood voelbaar ondergaan,m aar zou in

diepste verlatenheid zijn achtergebleven wanneer je mij
wasontvallen.- Daarover heb ik welin twijfelgeleefd,
in angst-''

Eenvoudig kwam hetmeisjenaar hem toe,troosten'd de
rug van haar hand leggend oP zi
jn wang.Zijwachtte dat

hijhaarin de armen nemen ZOu.
M aarhijging voort:

##D e anderen w aren vreem delingen,w erelden-voor-zich.

Vijanden alszo'n woord zin heeft.Zijhoopten in ditNiemandsland zelfdewereld tekunnen zijn.W ijwarenelkandersplintersin hetvlees,alhuichelden wijvriendschap.''
Hetmeisjeontdeedhaarliefkozend gebaar.
vriendschap geveinsd,gehuicheld heb ik nooitl''wees

yy

zijheftig af.yyNooit,Arend-''
##En ik?''vroeg hijonnozel.
;#W aarom zeg jedan zulke dingen?''
J#Omdat...''maar4zijn antwoord wasnog nietgevormd.
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Zich bezinnend,nam hij de houding van zoëven aan,de
vingers gestrengeld,het gelaat naar de grond gericht,a1s

teldehijde tegels.Hetgrijzend haarop zijn schedeltintelde in zilver.Gespannen zocht hij woorden voor de
legkaartzijnerredenering.
##M isschien ishetjuister zo,''bedacht hij.,,W ij allen
zochten in Fontana M arina m eerdan een toevlucht,eigen-

lijkeenhonk.W ijwarenverslagen,verongelijkt,verbitterd,
uitgestoten,en dattebitterderwijlniemand onswathad
gedaan.Verbittering iseen productvan eigen m aaksel.Nu
m oestde eenzaam heid onsdienen om de scherven van ons

verbrijzeld Zelfbijeen terapen.W eer saam te voegen als
hetkon.Instee van een leeg strand vonden wij anderen
reedsbezig.Zijhaalden de beste schelpje#
svoor onsweg.
Zo meende elk onzeren keek metafgunstwatde anderen
verzam eld hadden.W ashetnietbeter,m ooier,blinkender
vooral? H et geval-K nuppelswashetnietm in ofm eer het
onze? W ij stamm en af van solitaire apen en kunnen de
kudde'toch nietm issen.D e laatste absurde m ode,dem okratl
*e...##

##Spaarme,Arendl''smeekte hetmeisje,een lieve glim.

lach schetsend die nietgelukte.
D em ocratie was Arend's hobby,een dravend carrousel.
Paard,schuimend van tanden,sterk van stram me houten
spieren.Op Toet's smeekbede trok het kind,dat Arend

Hobbe was,zich teleurgesteld terug.Eigenlijk wasalles
wathijgezegd had nietwathijhad willen zeggen en ook
die demokratische pegasus zonderstaartging schoot.Fon-

tanaM arina,paradijsalshetmochtzijn,bevredigdehem
niet.Eenmaalhad hetwaarlijk zijn doelgeschenen,zijn
hoogste bestemm ing: m ens-voor-zich in wat m en noem en wil de schepping. Dezf onhouds
baarheid bleek
ook hier niet te bestaan. H ier kon de zon alleen m aar
ondergaan.
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Op eenochtendkwam Jaap,ofhijToetverderschilderen
m ocht?

##W ie vraag je '
dat?''vroeg Arend.,,Ik ben haar heer
en m eester niet-''
J#Goed,jongen,''besliste Toetgewillig.Diemannen stelden zich aan als kleine kinderen.,,M aar ik heb w einig

tiJ'd,''zeize,,,om uittegaan.Brengjerommelmaarhier-''
##Hier?''Deschilderkeekwantrouwig om zich heen.Hij
begreep de bedoering,nietmethem alleen tezijn.
;#W ijkunnen toch werken in detuin,''moedigdezijaan.
,,OP hetterras,overalwaarjewil-''
##Om mij behoefje je niette bekommeren,''pruttelde
Arend.Onvredig met zichzelf - hij had meer houding
gewild - liep hijmeteen de deuruit.
Jaap keek hem vragendna:
##W atheefthij?''
Toetgafgeen rechtstreeks antwoord.
#;O ch''- zeize- en liethetgaan.

##Toch nietjaloerszeker?''vroeg hijin opkomendedrift.
##W atmeen je?- W aarop?''
Jaapvond nietdadelijk wattezeggen.
#,Nu goed,''gaf hij teleurgesteld toe.Meteen verhelderdezijn blik.,,A1sjez6voormeposeert- z6 - Jebent
een pracht,Toet,alsjewil-''
Zijlachte.
##Je zult je moeten haasten,Jaap.Arend wi1 weg...
G a nu J
*Cbullen m aarhalen,dan zien w ewel-''

Hijging.Onderweg bedachthijspijtig:alleswasuit.
O ok de brieven van huisgaven hem zorg.Een ploertliet

zozijnvrouw en kinderen in desteek,om in eenheerlijk
klimaatdeblommetjesbuiten tegaan zetten.Verdomme,
had hij,dannietalskunstenaarhetrecht...
Nu hetwasuitgesproken,stond dezekerheid ineensrots-

hoog vöörhem.Ook '
hijmoestweg,hijhad hetallang
geweten.Niets gedaan hier,in een natuur,die alleen om
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de natuur gaf.K unstkw am van m ensen:een potjeofeen
appel- aanleidinggenoeg.Konhijthuisook vinden.

Terwijlhijverderholde,haaldehem de erkenning in,
dathijalleen pm Toetgebleven was.Hetraaktehem als
een steenworp.Dezeheerliikheid - DeVrouw - liethem

niet los.Alshijhaar z6 zou kunnen schilderen,ja,De
Vrouw !Eva, dat hadden honderden vöör hem gedaan.

M aarz6,zonderverhaal,zondermystiek,zomaar.Jehad
er weinig houvastaan,toch...toch,nam hijzich voor,
m oesthetkunnen.

Prevelend scharrelde hij door de bouwvallen van

het dorp.

Of '
hij was uitverkoren om dat te volbrengen - hij,
Jaap Sparkel?
K erelsdie zoiets konden,lieten vrouw en kinderen ver-

rekken.Hijniet,hijhad een hartvan borstplaat,zoeten
meteen odeurtje.Grotebek genoeg,daverendebesluiten.
D atm etT oetuitleven ...en dan ...
V erloren huisvader- na Fontana M arina?

Haastgrienend verlangdehijnaarzijn grutterug.Hoe
heetten ze? Zelfs hun namen wilden hem nauwelijkste
binnen schieten.W elhun toeten - toet- T oet- T oeten

Verdomme daar kwamen ze,de namen eerst:Fonsje.
Margrietjenaarzijn moeder, dan ook de gezichten m et
-

hun dikkestom pe neuzen,dieze van hun m oederhadden.

Voor allemaal moest hij wat meenemen alswellekom
tuis.Datwerd dan weer prentjesmaken onderweg,zich
aanstellen metzijn ezelop een marktofvoor een kroeg.
Een malle Amerikaanse had hem vijftig dollar gegeven
voor een krabbel: yyreal dutch''. Hij had meer kunnen
krijgen,alshijgeen schoitgeweestwasen had zijn rommeltje bijeengepakt.Voor de reis eà om niet als een
schooier thuis te kom en,m oest dat dan m aar w eer.

Buitenadem bleefhijstaan,blindvoorhetverrukkelijk

uitzicht.Zinloos gebergte,zinloos blauw en blank.W at
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moesthijook?zijnrommelhalenom tewerken.Toetwou
niet bij hem komen, ze durfde niet. Ze durfde m et
hem,man,nietalleen zijn,daarkwam hetop neer.W as
het zo?Zijn voeten,zijn gedachten strompelden verder.
W atzagzijindieprofeetvan gisteren,dieArend Hobbe?
En - en - nu daar niet m eer aan denkenlD ie schoft was

weg.Schoftlschoftvan een schoft,en hij- zou hetvan
hem,alshijgeluk had,minderschofterig zijn?
Voor'
zijn deurstond hijalseen beervoorzijn hol.Zijn
rommelzwierfhierwatdaarwatoverzijn bed,devensterdorpel,detegelvloer.Een platgetrapte tube,dure cadmium

nog wel.Hij rukte wild de volgesmeerde doeken van
elkaar,daar was dat onvoltooide ding van vroeger.Rot-

rommel- weg!Hijzou een schetsboek meenemen en een
pijpkrijt,meerhoefdeniet.Nogbeter,hijliethaarstikken,
haar en de rest.W erd toch niks.Die ploertlkse had ten-

minste houding:als een god liethij zich aanbidden en
verdween in zijn wolk.Hij,metzijn kindervolken eeuwig
zwangere grietwas rechtafbelachelijk.Zij kon het niet
helpen dathettelkensmisging,mochthijhaardatverwijten?Toch hadden zeerwoorden om.
Hijwasgaan zitten op zijn linnen krukje,keek in zijn
handen,zochtzijn wijsheden bijeen.Hijleek een schoenflikkermidden in zijn lappenrommel.Rotzooi!- rotzooi!
Ontmoedigd stond hijop.

Toetkeek,ofzijzich verbaasdedathijnog terugkwam.
Geen Arend.Nergens.Ook niezop hetterrasofin detuin.

Jaap vermeed naar hem tevragen,tedergestemd om het
geluk van alledingen.Jammernu toch dathijzijn verf
niethad.
##W e m oesten m aar gaan zitten ergens buiten,'' stelde

hijvaagvoor.
##Koffie?''
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Dan ben je weerzo lang bezig,ik wou maar dadelijk

,,

beginnen.''

Op hetlagemuurtjezatzebijnaversmolten in hetlicht.

H aarlinker schouderwaswat afgegleden,haar arm rustte
gebogen op haarblauwlinnen knie.

Afwezig en verloren zatze daar,alsofhij er niet was.
Alsofernietswasa1seen(rootvoorhaaralleen bestemd
geluk.H eelhaar lichamelilk wezen ging daarin onder.

Jaap waagdehetnietzijn vermoeden aftedenken.W as
wathijdaarzozekerwaarnam waarheid?Dwaasgrabbelde
hijnaareen krijtje in zijn diepe zak.Hijvond het,hij
vergathetweer,hetfromm elend in zi
jn nerveuzevingers.
#;Toety''fluisterd: hij tegen zijn w il.
Zij hoorde niet.Gelukkig hoorde zij niet.Zonder te
werken bleefhijnaarhaarkijken.Totzijhethoofd oplichtte,glimlachte,vroeg:

##W atisdat,Jaap,moetje nietbeginnen?''
##W éétje niets?''vroeg hij,nauwelijksverstaanbaar.
##W atzou ik moeten weten,Jaap?''
##Je verwachteen kindl''vielhijom ensruw uit.
Zijwastoch even geschrokken van zijn toon.Herstelde
zich;glimlachendvroeg zij:
##Hoeweetje dat?''
##Ishetzo?''drong hijaan.

##Hoekan ikdatweten,Jaap?En jij- hoekanjijdat
Wetez?**

##Behandelmetnieta1seen idioot,''vielhijdriftig uit.
##Jeweetnatuurlijk bestofhetkan ofniet.Mijben je
een verantwoording schuldip''

ZiJ
'gingop zijnverwijtnietin.Zachtzeize:
,,I
kvoeldatjegelijkhebt,Jaap.Ja.lkwœthetnuook
Zeker.Maarjij,hoeweetjij?''
H aar ogen daalden naarhaarschoot.

##Laat dat maara''blafte hij haar af.,aDaar isniets
te zien. Je gezicht... dat gezicht ken ik.'' En drif272

tig opspringend,woedend om zijn ongelijk,raasde hij:
##Nu pak ik meteen mijn rommelm aarw eerin.Erkom t
niksvan-''

##Zoalsje wilt:Jaap,''antwoordde zij,rustig toeziend.

##Ik '
ben hetnietgeweestdie vroeg om teposeren-''
:,Die slag isjouy''hoonde hijJhatend.,,lk idioot,M adonna'sisnietmijn specialiteit.lkzou w illen w eten wie de
heilige geestgespeeld heeft-''

Hetmeisje lietzich nietstoren,vo1van haar te groot

geluk.

'#Nu moetje nietgrofgaan worden,Jaap!W ijwaren

im m ers goede vrienden.''

;#Dànkjel''
##Datmoetjedan zelfweteny''zeizegelaten.,,1k begrijp
hetnietahetspijtme.FontanaM arinadoetgeen vanjullie
ïOCd.''

##Hoezo?''wildehij,zich omkerend,weten.
J#Jullie hadden je allemaalvoorgesteld hieredele men-

sen te worden.D enkers,kunstenaars,allerleiverhevens-''

##Spreekvoorjezelf!''smaaldehijlelijk.y,W achtnogeen

Paarweken,dan weethetiedereen.''

##W at,Jaap?''
##Hoe verheven je bentgeweest-''
M aar zij bleefongeraakt,als een kind zoekend in de

kralendoos harer w oorden.

##lk heby''sprak zij vlak,y,geen reden voor rnijzelf te

spreken.lk heb niets beloofd.lk ben gebleven die ik u'as

op de dag toen ik ben gekomen.AchterArend aan,zijn
vrouw,ziin dienstmaagd,zijn dictaphoon - begrijp jewat
ik meen?W ie hierthuishoort,kan gelukkig zijn:zo lang
a,*e'

ik leefben ik zo gelukkig nietgeweest.''
oof ikl''schold de schilder,heet van woede.,,Die
,,Gel
kerel...''

##M een jeArend?''vroeg zij.
##Jezultmenietwijsmaken dathetisvan hèmi''
FontanaM arina10

Haarhoofd rukteomhoog,zijrichttehaarblik op hem.
,,l
k zal niemand ietswijsmaken,Jaap.Niemand,en
waarom jou?W athebjijmetmijn kind temaken?''
Goddank niet,datm ankeertm e nog.lk heb aan een

y,

halfdozijn thuisgenoeg-''
##Daarmoetje dan,''weeszij hem zacht terecht,yyniet
lelijk over praten.Mij dunkt ze kunnen de vervulling
voorjezijn,dieje hier,die je in je werk mist.Iedereen
onzermoetnaarhuis,datlijkt me de lesvan alles-''
OpeensArend gewaarwordend,keerdezijzich om.
##Arend, ik heb goed nieuws voor J
-e.''
A rend had op zijn bedachtzame manier hettuinhekje

geopend.Hijhadietsheiligsoverzich gekregen,berustend
tegelijk en wijs.Misschien ook ietsvan een comediant,die
in alle oprechtheid de heilige speelt.

##Nou ajuusl''zeiJaap nijdig en verdween.
Arend Hobbe kwam hethek binnen.De jonge vrouw
bleefzitten op hetkalken muurtjealsop een barkruk,het
ene been afhangend naar de grond.
,En we
lkgoednieuws?''vroegArend inzijnherinnering
zoekend naarhijwistnietwelkeschilderij.
##lk krijg een kind,Arendy''sprak Toeteenvoudig.
Arend optstelde.Hijherstelde zich.
##Een ltind,meisje?- Een kind van wie?''
Zijlieteven wachten:

##Doet er dat toe,Arend?''

Hijaarzelde.Daarop sprak hijhetmetietsplechtigsuit:
##H etdoeter niettoe.- N ee,hetdoeter niett*oe-''
.
H iJ wilde nog iets zeggen dat geen woorden vond.

Daaropschreedhijbedachtzaam verderenhethuisbinnen.
Die middag pakten zij ongehaast hun '
dingen bij
mekaar.Zijspraken nauwelijks,maarhun eendrachtwas
volkomen.Arend ging ernstig zijn gang,vo1 vragen en
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gedachten,hijliethaarnietweten wathem bezig hield.
O ok m aakte T oet zich daar geen zorgen over, van haar

eigen geluksgevoelverheerlijkten doorlicht.
Zijzatenaan tafelalaat,een beetjeèp van alles.Delamp
schem erde over hun handen.

##W atgaatJaap doen?''vroeg Arend,brekend van zijri
brood.

Onverwonderd keek hetmeisjeop.
##lkdenk dathijnaarhuisgaaty''zeize.,,Hijheefteen
briefvan zijn vrouw-''

nderen,m een ik gehoord te hebben,''zeiArend
,,Zes ki
zonder vraag.
##Roeping genoegl''vond Toet,een glundering van herinnering in haar ogen.
##Ishetvan hèm ?''kon A rend zich toen nietweerhouden

zijn gissing uitte spreken.
T oet lachte.

,,Jaap hoefttoch nietvoor alle kinderen aansprakelijk
tezijn.Hijdeed,dunktme,zijn plicht-''
Daarop ging Arend verder maar niet in.Lange tijd
zweeg hij.Eindelijk,bedachtzaam,merkte hijop:
##Onsleven za1heelandersziJ
'n.''En hetzorgvuldig nog

eensbekijkénd:,,Hetkrijgtweerinhoud.''
##Zo ishet,Arendy''stemdezijdankbaarin.

H un ogen stonden in elkander.Er was geen vraag in

de zijne,in deharegeen raadsel.ln beiden washetongeboren kind.

Bij lichte dag namen zij hun pakken op en gingen.
Naarmate zijdaalden kwam dewereld dichterbij.De tuinen, de zw aar beladen vruchtbom en, de heggen,de bewoonde huizen van het benedendorp.De cam panile gaf
één gongslag af. Na tien seconden kwam de gong over

van hetspeelgoeddorpje aan de overzijde van hetmeer.
Alles werd rustig en aandachtig als tevoren.
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Bijelkeschredesteegdevlakkeblauwewaterspiegel,omloverd door de slingerende wijnguirlanden.Een reeksje
huizen sperde aan de grote straathetzicht.

Een knaap en een meisje stqnden hand in hand te
wachten op debus.Schommelendop zijn dikkeveren reed
de dikke wagen vöor,hi
jwerd de wereld.Zijzaten,Toet
en Arend,binnen in de w ereld,die haarvaartnam ,zicht-

baaraanvoorbijsnellenderotsen,woningen,water,donker,
licht.Op hetwitte postpleintje in hetdorp wasdruk gedoente van reizigers met dikke koffers.De wagen rukte
zich los,de lange straatuit,de brug over,naarhetspoorstation.
A rend H obbe nam alseen zorgzaam huisvader dekaart-

J
'es.Hijhielp zijn zwangere huisvrouw in de trein,zeli
zwaarvan voornemens,diehem zwijgzaam maakten.
##W atdenk je,Arend?''trachtteToethem teverlossen.
Hij zatonder de zware pakken in hetbagagenet,een
reiziger naar een verrewereld.Delangem aisakkerssloegen

buiten vaag wiekend voorbij.
##Ik denk eraan,''sprak hijten laatste,,,datallesweinig
zin heeft.Zelfs wanneer m en het oog van de alheid af-

wendten zich totdemensheid,juister:demensenbepaalt.''
##Zeker,Arendy''stemdezij,hetverderewachtend,in.
##lk meen''- hijtrachttehetjuistewoord tevangen hetonvolwassene,hetgroeiende.ZM ravolgroeid,verliest

,,

hetweer zijn zin.Hetleven schijnt ten doelte hebben
leven voortte brengen.''
Nog even liethi
jwachten.
##Anders niets-''

Zijmoesten overstappen in de grote trein.
##LaatmiJ
jje vrachtje dragenz''drong Arend zorgzaam
.

.

.

aan.T erwill ziJ vöörging,slouwde hiJ m et de bagal als
een koelie.
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X X X II
Opezanaen m et de Postino ging de Dorpsgek langs de
huizen.Erw aseen briefkaart,onleesbaar ondertekend.

Zijvonden nergensiemand thuis.Zijvonden ook nergensteken meervanleven.Zijgluurden venstersendeuren
binnen en wisten.M enigm aalw ashettevoren zogegaan.

De Postino sprong klokkend van de wijn,die de Gek
hem a1senig gasthœrhad geschonken,de treden ai.Hij
waslaatvoorzijn pranzo.
Pedrini,de Dorpsgek,lachte.Hijzat op het muurtje
van zijn druiventuin en lachte.Allengs gleed de diepe
narrenplooiuitzijn dramatisch gezicht,zijn zwarte ogen
verstijfden zich totblik.Hetlandschap vuldehem alseen
zondvloed.
Een klein rood miertje kwam kriewelen op zi
jn gore
hand,die langzaam kilw erd in de hete zon.Een blauwe
vlieg zochtwantrouwig toegang naar de welriekende laby-

rinten van zijn oor.
Hoog,zeerhoogbovenlosteeen steen zich eindelijkvan
derotsen sprongwaaghalzig in hetravijn tepletter.
Dewereld bleeferonveranderd bij.
Fontana M arina ging zacht knisterend verloren. De
bergen stonden in het m eer, datde rivieren voedde en
waar een onbegrensde blauwte zich dag door,nachtdoor
verdrinken kwam ,om ogen onbekomm erd.

5 Febr.1949.
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VAN DE ZELFDE SCHRIJVER ZIJN B1J DE
W ERE LD BIBLIOTH EEK N .V.
V ER SCH EN EN :

Het verstoorde M ierennest
*

Een goed Huwelijk (uftverkocbt)
@

Zondvloed (uïtveràocbt)
@

Koning Adam (uftveràocbt)

W AT W IL D E W ERELD BIBLIO TH EEK
W ij willen de kracht,de levensvreugde,de geestelijke
cultuurvan ons volk verhogen.
W ijwillen kunsten kennis,inzichtenwetenschapbrengen
aan allen die naarverrijking van gemoed en geeststreven

W ijwillen bijallen die gedachteloos voortleven in een
moeilijk m aatschappelijk bestaan, de liefde doen ontwaken toteen hogerleven doorzelfontwikkeling.
W ijwillenopvoedentotvrij,zelfstandlgvoelenendenken.
W ijwillen allen de toegang openen tot,,hetboek'',tot
de ,,universiteitonzerdagen#'.

W ij willen allen de gelegenheid bieden zich langzaam
maar zeker te omringen m et een steeds aangroeiende
geestelijke schat,waaruitzijaltijd nieuwe levenskracht
en frisse levensmoed kunnen putten.

W ijwillen hetboek brengen aan heelhetvolk.

4
*

V*3

