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Deel I
Melk & Slaap

1 . De reuzin op de houten troon

Evarist Schouwvagher, een kleine beweeglijke muisachtige man,
gepensioneerd brievenbesteller, had savonds als naar gewoonte
de opvallend talrijke planten die de vensterbanken van zijn huis
vulden water gegeven en toen niets maar dan ook niets bijzonders gemerkt. Hij had een paar verdorde bladeren weggeplukt
hier en daar, in de huiskamer het raam opengezet, zodat de
planten volop de zoele sterkende nachtlucht konden inademen
en had daarna de slaap des gerusten geslapen, een slaap die hem
sedert de dood van zijn kijfachtige en gemelijke wederhelft na
tweeenveertig kinderloos gebleven huwelijksjaren sinds een half
jaar ten deel gevallen was .
Voor haar dood had hij rust noch ruimte gehad in huis . Zelf s
snachts niet, wanneer hij naast haar lag, een muis naast een
luidruchtig en onafgebroken trompetterende olifant, voortdurend bijna daardoor doodgedrukt ondanks de kapaciteit van het
ledikant . Al spoedig na hun trouwen was de lichaamsomvang
van zijn vrouw gaan toenemen . Aanvankelijk had ze gedaan
wat ze kon om of to slanken . Maar dieten, lange wandelingen
buiten de stad, in zijn gezelschap, niets had gebaat . Ze was steeds
dikker geworden. En onbeweeglijker . Ze vulde het hele huis met
haar weke warme brijige vleesmassa's, met haar op den duur
kalm geworden gekijf Evarist achtervolgend waar hij zich bevond, bezig met de was, met het lappen van de ramen, met het
toebereiden van de maaltijden, kortom met al die dingen die ze
met het tot in het ongeloofwaardige uitdijen van haar lichaamsvolume had opgegeven, rustig en niet zonder genotzuchtigheid .
Van een arts had ze nooit willen weten . Haar dikte was geen
ziekte beweerde ze maar een eigenaardigheid van haar konstitutie, zodat niemand er iets aan zou kunnen veranderen . Vaak had
Evarist het idee gehad dat ze eigenlijk zeer gesteld was op haar
ongewone proporties, dat ze er prat op ging, dat ze haar de kans
gaven zich superieur to voelen aan mensen van normale omvang, die ze met een soort half honend medelijden placht to
bejegenen, als lieden die het immers niet konden helpen dat ze,
ofschoon volwassen en geheel uitgegroeid, schriel en mager gebleven waren, met een, dunne laag vlees bedekte skeletten . Niet
ieder was het gegeven over een lichaam to beschikken waarin
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met de jaren ieder spoor van gebeente verloren gegaan was . Niet
ieder was zo zwaar dat wanneer hij zich in zijn huis verplaatste
de vloerplanken krakend doorbogen en het glaswerk in de kast
in angstig gerinkel uitbarstte .
Van de weeromstuit, misschien uit schaamte om de poverheid
van zijn lichaamsbouw, waarvan zijn vrouw hem steeds weer en
enkel reeds met de slagschaduw van haar roerloze boeddhabeeldachtige aanwezigheid doordrongen had, was Evarist in de
loop der jaren geslonken tot een zo klein en broos wezen dat ze
het zonder moeite met haar zware knorrende adem wegblies
waarheen ze wilde, tot in de gekste hoeken en gaten van het met
vlees en meubilair volgestouwde huis, waar hij op haar kommando spinnen en rag achternajoeg, met stoffer en blik gewapend
minieme pluisjes onschadelijk maakte en de strijd aanbond met
het zonlicht . Waaraan ze een hekel had omdat het voortdurend
haar in haar vet dreigde to doen smoren, zoals ze het noemde .
Het hele huis was verduisterd in die tijd en zelfs in de heerlijke
half heidense lentelijke zomers had Evarist het koud, ondanks de
aanwezigheid van de vlezen kolos, die hij op den duur geheel als
een boze en kindertijdse reuzin was gaan beschouwen en die hij
niet meer liefhad dan de brievenbussen waardoor hij de post
naar binnen schoof bij de mensen .
In een speciaal door een timmerman uit de buurt, een kennis,
ontworpen en gekonstrueerde zetel kombinatie van kakstoel
en troop
zat mevrouw Schouwvagher in de huiskamer, temidden van kommodes, tafeltjes, porseleinen honden, herderinnetjes
en hertjes, met argwanende oren die ieder gerucht dat Evarist
maakte opvingen en met troebele verraderlijk inwaarts gerichte
in haar vet weggezonken oogjes die hem dwars door de muren
doorpriemden wanneer hij stiekum ergens een sigaret rookte of
zich, op de vliering, over de kaktusjes boog die hij daar verborgen hield en met angstige zorg omringde .
De Reuzin haatte al wat plant was en als zodanig over stekels
beschikte of haren die haar konden steken wanneer ze, eenmaal
per dag, van haar bed naar haar zetel waggelde en terug, en wier
bloemen niet ophielden verstikkende en kwade geuren to verspreiden . Naar ze beweerde kreeg je van planten hooikoorts,
ekzeem, borstaandoeningen, tumors en wratten . Ze duldde zelfs
geen siergrasje of varentje in huis, ook niet op de zolderverdie12

ping waar ze in verband met haar omvang nooit kwam . Vaak
had Evarist, aarzelend en beschroomd, haar erop attent gemaakt
dat zich in de straat een bijzonder goede en goedkope bloemenzaak beyond . Verder was hij nooit gekomen . Haar bolle wangen
nog boiler makend en hem met diep in haar gezichtsvet kwaadaardig glanzende kiezelsteenoogjes aankijkend, gaf ze hem met
een flauwe beweging van haar in vet gehandschoende handen,
die ze even optilde van de armleuningen van haar troon en daarop onmiddellijk weer deed neerzijgen, to verstaan dat hij zijn
mond moest houden .
Hij had nooit begrepen waarop deze afkeer en haat ten opzichte
van planten bij haar gefundeerd was maar hij vermoedde
het
was een rare gedachte en hij vertrouwde hem dan ook alleen
aan zichzelf toe
dat de oorzaak lag in het feit dat planten niet
zoals de meubels waartussen ze leefde dood waren, dood hout
zonder beweging . Planten leefden, waren levende wezens, stonden in verbinding met een Buiten waaruit ze verdwaald waren .
Ze haalden adem, hadden frisse lucht nodig . Zij verfoeide die :
nooit mocht er een raam open, in heel het huis niet . Ze had een
hekel aan frisse lucht, die volgens haar alleen miljarden ziekteverwekkers bevatte . Planten hadden ook zon nodig . Die zij eveneens verafschuwde omdat die haar vetmassa's zacht dreigde to
maken . Planten wilden water. En zij verafschuwde water . Zolang
Evarist haar gekend had, had ze zich nooit gewassen . Smorgens,
voor hij naar zijn werk ging en nadat hij haar uit bed geholpen
had en met bevend hart, haar eerste grommende opmerkingen
vrezend, to eten gegeven, moest hij haar een amper vochtige
lap aanreiken die ze even tegen haar gezicht drukte . Dat was
alles .
Hij vermoedde dat ze in zekere zin planten als rivalen beschouwde, die naast haar en om haar heen heel de dag, en zelfs en
vooral snachts, evenals zijzelf aan een onmerkbare stofwisseling,
een onmerkbaar groeiproces onderhevig waren . Beschouwde zij
planten niet als verstikkend? Hij geloofde dat dit woord de sleutel van haar afkeer bevatte . Ze had een heimelijke angst voor
planten, die naar ze meende haar letargische, zo goed als bewegingloze zijnswijze aan konden tasten, haar konden overvleugelen ; ze was jaloers op ze .
Hij kwam tot de konklusie dat het diepst verlangen van de Reu13

zin moest zijn : zelf een plant to wezen, even stil en van haar omgeving onaangedaan zachtjes steeds breder uitgroeiend in haar
rokken die haar bladeren waren, in haar bleke lila nachthemden
als geheimzinnige bloemkelken . Hij probeerde zijn vrouw opnieuw lief to hebben door haar, volgens deze zienswijze, op to
vatten als een in zichzelf verzonken trage plant, door hem met
zorg en aandacht omringd . Soms lukte hem dit een ogenblik .
Meestal evenwel bleef hij haar verfoeien .
Ze was geen bloem, geen plant . Ze was het evenmin als de
kunstbloemen van rood en groen plastic die hem reeds tientallen
jaren telkens weer zo opstandig maakten dat hij een pijp ging
roken op de vliering of er een pas gekochte en behoedzaam
wanneer ze sliep naar binnen gesmokkelde lidkaktus of een klimplantje neerzette . Alleen, op die vliering, verloor hij zich ongestoord in nederige maar grootse visioenen van bevrijding, gevierd met bloemenstoeten, onafzienbare lentes, klimaten die de
zonderlingste en uniekste planten voortbrachten . Hij ontwierp,
bouwde en vergrootte geheel glazen broeikassen en kweekte
nieuwe soorten fikussen, gaf ze de meest intrigerende namen die
in zijn postwijk op deuren voorkwamen, hij kruiste, bestoof, bewaterde naar hartelust, liet insekten los in de door hem teweeggebrachte vegetatie, vond een onbekende vruchtbare wind uit
die de bladeren en stengels tegen elkaar deed schuren en klapperen, snoof de heerlijke bossige schimmelige geuren op die alom
opstegen en genoot met volle teugen.
Op een avond toen hij na een van die snelle heimelijke uitstapjes
naar zijn priveparadijs beneden kwam, was de Reuzin dood .
Langs haar rechtermondhoek was een beekje van glinsterend
speeksel op haar met dode schreeuwend gekleurde bloemen bedrukte jurk gedropen . Ze zat rechtop, als altijd, haar handen in
polsmoffen van vet op de armleuningen van haar zetel, een logge
houten troon . Ondanks zichzelf ontdaan, keek hij toe . Het was
geen mens, geen vrouw, maar een monster, een gedrocht uit een
diepzee van verhaaltjes dat daar zat, in de schemering die het
vertrek reeds begon to vullen. Kalm en zonder dat iets erop
gezinspeeld had was ze zacht en als een plant gestorven .
Omdat hij wist dat mensen van haar dikte na hun overlijden niet
zelden onmiddellijk nog meer gaan opzwellen, haalde hij ogenblikkelijk de timmerman die de troonzetel vervaardigd had, wel14

ke de maat nam voor een kist en daarna zenuwachtig verlof
vroeg om een sigaret op to steken. Evarist stond het de timmerman met een hoofdknik toe . De timmerman bood ook hem een
sigaret aan, die Evarist, zij het aarzelend, aksepteerde. Hij besefte dat daarmee een tijdperk ten einde was . De Reuzin was dood.
Ondanks dat hij als een steeds bezige schim in haar verpletterende roerloze schaduw had moeten leven, plengde hij enkele
lauwe tranen . Maar de timmerman klopte hem op de schouder
en zei :
'1k weet wat het is. Mijn moeder is onlangs ook gestorven . Het
valt niet mee zoiets to moeten dragen maar er zijn altijd ook
lichtpunten. In dit geval : een uitstekende kist, met de hand gemaakt . Vakwerk van het zuiverste water . Ik heb ze in diverse
houtsoorten, uitvoeringen en prijsklassen' .
Nog dezelfde avond werd het lijk van de Reuzin gekist. Het
moest met geweld gebeuren want het lichaam begon inderdaad
reeds op to zetten . Er liep een dik waterachtig vocht uit haar,
zo overvloedig dat Evarist het in emmers moest opvangen . Toen
ze eindelijk in de kist lag bleek haar buik dermate gegroeid to
zijn dat de timmerman naar huis moest om ekstra planken en
klampen to halen, waarmee hij de kist een goede veertig centimeter hoger maakte dan hij geweest was.
In het kolossale, de hele slaapkamer vullende bed waar hij
een
geplette rietstengel tweeenveertig jaar naast haar of liever
half onder haar gepoogd had to slapen, lag Evarist alleen . Hij
meende de planken van haar kist to horen kraken maar had
geen zin om een kijkje to gaan nemen . Het gekraak dat hij
meende to horen amuseerde hem . Het maakte hem bijna aan
het lachen . Hij hield zichzelf voor dat dit niet in de haak was, dat
het Zijn Vrouw was die daar samengeperst lag maar er was niets
aan to doen. Wat daar in de aangrenzende kamer gebeurde
stemde hem niet in het mint tot droefheid . Zo weinig deerde het
hem dat hij opstond, en, zonder de minste pieteit tegenover de
gestorvene in acht to nemen, de planten van de vliering haalde
waar ze door gebrek aan het noodzakelijke zonlicht klein en
armetierig gebleven waren, en ze met kalme triomfantelijkheid
in de vensterbanken to zetten van alle kamers, waarvan hij tegelijk de ramen opende . Hij was ofschoon hij het zich niet bekennen wilde een volmaakt gelukkig man toen hij middenin het
15

reusachtige ledikant ging liggen, de dekens om zich heen drapeerde en zijn ogen sloot .
De volgende morgen gaf Evarist de plastic bloemboeketten met
de vuilniskar mee en toen de begrafenis achter de rug was
het
kostte heel wat moeite om haar de grond in to krijgen, die ze zo
gehaat had
kocht hij links en rechts kaktussen, varens, vingerplanten, geraniums, klimmers, begonia's, aronskelken, klematissen en nog veel meer. Met armen vol bloemen zag men hem,
kleine driftige en voorzichtige dribbelpassen makend, door de
stad lopen . De ene bloemenhandel na de andere kamde hij uit op
soorten en varieteiten die hij nog niet kende . Hij zette er het hele
huis vol mee, dat hij via een rituele schoonmaakbeurt met lisol
en ammoniak van de laatste resten harer slechts traag verwasemende drukkende aanwezigheid ontdeed .
Ze stonden overal, zelfs in het toilet, in de gang, en in de kelder,
waar hij bovendien een kleine paddestoelkwekerij onderbracht .
Hij zette ze neer op stoelen, tafels, kasten of gewoon op de
grond. In poreuze aarden potten, in pannen die toch niet meer
nodig waren daar hij rinds de dood van de Reuzin alleen nog
brood at, in afwasteilen en stenen bakken . Hij genoot van allemaal maar het meest toch van de planten waarmee de vensterbanken letterlijk overladen waren. Daar, tegen het dunne glas,
diafaan in het heldere lentelicht, kwamen hun wazige bleek- of
hardgroene windingen, hun adering en zich ontvouwende bladen
het best en het meest glorieus tot hun recht. Daar trosten hun
frivole of diepzinnige en bijna filosofische bloemhoofden het
fraaist bijeen . Daar ook waren ze zichtbaar voor de voorbijgangers, die elkaar al gauw opmerkzaam begonnen to maken op de
plantenweelde waar Evarist trots en met gierige liefdevolle zorg
zijn gieter over zwaaide .
Urenlang kon hij stil een pijp rokend naar zijn troetelkinderen
zitten kijken . Wanneer iemand stilstond op de stoep om zijn
flora to bewonderen opende hij het raam en knoopte Aug een
gesprekje aan met de persoon in kwestie . Men vroeg hem op
geinteresseerde toon hoe hij zijn plantjes zo uitbundig tierend
kreeg, terwiji hij toch in een vrij lichtloos huis woonde, met ramen die slechts enkele uren per dag zon vingen . Glimlachend
haalde Evarist dan zijn schouders op. Hij hield zijn muizekopje
scheef, stopte bedachtzaam zijn pijp en vertelde wat, over goede
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verzorging, aandacht, enzo .
Hij wist zelf ook niet hoe het kwam dat zijn planten het zo goed
deden. En dat ze dat deden was buiten kijf . Misschien is het een
soort genade, een soort schadeloosstelling, zei hij achteraf bij
zichzelf. Soms stond hij snachts op om hen gade to slaan wanneer hun kelken zich gesloten hadden en ze in het geheim bezig
waren zich to voeden, sterker to maken . Hij verbaasde zich dan
over het geruisloze ritme dat hen ingeboren was, over de rustige
lispelende groei waarmee ze zich, zelfs slapend, als het ware wilden zuiveren wellicht van de blaam die een nu dode Reuzin ooit
op hun bestaan geworpen had .
Een van zijn planten, een van de minst door Evarist bewonderde, was een miserabel ranonkelachtig dingetje, dat uit de onderduikperiode op de vliering stamde en waar toen hij het al weken
beneden had nog absoluut geen schot in zat.
Zijn kromme houtige stengeltje en geknotte vertakkinkjes waren
dor, ternauwernood hier en daar licht groen getint. De paar
spitse blaadjes die het gevormd had bleven flets van kleur en
kwijnden. Het viel danig uit de toon tussen de varens en reeds
met hun eindeloze bloei een begin makende rode, witte en paarse geraniums in hun dakpanrode potten. Daarom had Evarist
het uit het beetje aarde genomen waarin het zich amper vast
wist to klemmen en het een andere, veel grotere pot gegeven, die
hij met een mengsel van verse boomaarde en mest gevuld had .
Hij groef de fijnzinnige draaddunne onmachtige worteltjes in en
voederde het plantje enkele malen per week met een de groei
van planten stimulerend poeder. Het groeide, werd een mager
en slap rankje dat al gauw schuil ging achter en tussen de zwellende geraniums met hun wonderbaarlijk geurende bloemen en
hardfluwe en bladeren . Hoewel Evarist een zekere voorkeur had
voor de planten uit de tijd van de ballingschap op de vliering,
was hij het bestaan van het ranonkeltje al ras zo goed als vergeten .
2 . Er wordt een gedachte gewijd aan de prof eet Jonas

En toen kwam die gedenkwaardige maandagochtend in mei,
die reeds toen Evarist om half acht opgewekt en neuriend de
huiskamer binnenstapte, vol vogelgetjilp en tinkelende straat17

geruchten zat. In zijn ene hand had hij een halfvolle melkfles,
in de andere een niet al to schoon glas . Neuriend schonk hij,
staande, het glas vol met de dikke zuiver witte drank getapt uit
de voile uier van een zich nergens van bewust zijnde verzaligd
in haar wei ronddommelende koe . Hij wilde juist de eerste
slok nemen van zijn ochtendnektar toen zijn oog op de planten bij het raam viel. Er was daar iets niet in orde . In de tevoren ononderbroken pottenrij was een gaping gevallen . De
plant die daar gestaan had, een hoogstekelige grijze kaktus, lag
met verbrijzelde stam op de vloer, temidden van bonkjes zwarte aarde en scherven van zijn pot, als een gesneuvelde soldaat
met opengereten wapenrusting . Van een paar geraniums waren
takken geknakt . Een vuurrode bloembol lag afgebroken op de
vensterbank.
Evarists eerste gedachte bij het zien van deze ravage gold een
dikkoppige zwarte kat die vrij geregeld door het openstaande
raam naar binnen kwam maar de planten overigens nog nooit
enig kwaad berokkend had . Het dier had daar trouwens geen
enkele reden toe want Evarist placht het sinds een half jaar
bijzonder hartelijk to bejegenen, gaf het restjes eten en dergelijke . Kon dan de wind hierin de hand gehad hebben?
Met trillende handen maakte hij op de tafel een plaatsje vrij
voor de fles en het glas en stapte naar het raam . Een felle
woede jegens de viervoetige vandaal of de windvlaag die onder
zijn planten huisgehouden had overviel hem . Zich bukkend
raapte hij de gevallen kaktus op, zonder acht to slaan op de
stekels die bij bosjes in zijn van opwinding ongevoelig geworden handen prikten . Hem teder toesprekend kwam hij overeind en boog zich over de geschonden geraniums, die, wellicht
door hun gekraakte stengels, een scherpere en muffere geur
leken of to scheiden dan vroeger .
En toen zag hij . Niet de kat en ook niet de nachtwind had zijn
planten deze poets gebakken . De agressie kwam van totaal onverwachte zijde . De agressor was de armetierige ranonkel in de
pot die zoveel to groot voor hem geweest was dat hij bijna op
een bespotting geleken had . Dat deed hij than niet meer . Terwijl Evarist beter toekeek had hij het gevoel vanuit zijn nog
tussen tong en gehemelte proefbare slaap ontwaakt to zijn in
een droom die kop noch staart had, begin noch einde, en waar18

in hij wakend rechtop stond, de vermorzelde kaktus in de
hand, zijn mond licht geopend, ademloos . Met spijkers dwars
door zijn voeten vastgenageld aan de vloer.
Het krachteloze groeiseltje dat het de dag tevoren nog was geweest, toen hij het water gegeven had, was in een nacht opgeschoten tot een sterke vliezig glanzende ranonkel die zijn talrijke soepele en lange gedraaide ranken onnavolgbaar tussen
de stengels en bladeren der andere planten had gestuwd, enkele
ervan geheel ingesponnen had in een groen transparant web,
ze zacht in elkaar gedrukt . Om de potten keen, waartegen de
uiteinden zich reeds hadden opgericht, lag de hele vensterbank
overdekt met kronkelige rankjes, als uiterst dunne bijna kleurloze elektriciteitssnoeren die in de war geraakt waren . In zo
hevige en mysterieuze groei was de plant uitgebroken dat zijn
wortels niet voldoende plaats meer gehad hadden in de nog
pas gisteren veel to grote pot, zodat die aan scherven gebarsten
was, welke enkel nog door de kleefkracht van de aarde en van
de erin vastgehechte wortelzuignapjes bijeen gehouden werden .
De barsten waren verscheidene millimeters breed en kleine witte worteldraden, langgerekte dunne wormpjes, wrongen er zich
reeds door naar buiten en hechtten zich, blijkbaar moeiteloos
de tussenruimte overbruggend, aan de ruwe buitenkant van de
omgevende potten, waarvan een, een die een geranium bevatte,
reeds geinfiltreerd was door de andere in lengte voorbijstrevende worteidraden . Ze hadden zich reeds zo diep ingegraven in
de naburige aarde dat toen Evarist probeerde ze eruit to trekken hij merkte dat dit niet ging zonder dat ook de geraniumwortels loskwamen . Daarom besloot hij de ranonkel voorlopig
zijn gang maar to laten gaan. Toen hij, voor alle zekerheid,
enkele potten van de vensterbank wilde nemen, zodat de ranonkel meer ruimte zou krijgen, merkte hij dat de zich opeens zo
eigenaardig en onbegrijpelijk gedragende plant dat met zijn
bedrading onmogelijk maakte. Overal enterden zich dunne
grillige maar sterke strengetjes voort, de potten en de planten
met elkaar verbindend, ze verstrengelend en als het ware ze
dwingend tot de erkenning van een groepsgevoel dat ze totdantoe niet gekend hadden . Het was of ze zomaar een beetje langs
elkaar keen geleefd hadden, elk voor zich, en of nu de ranonkel er hen op krachtdadige wijze op attent maakte dat het zo
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niet langer ging, dat ze bij elkaar hoorden, dat hij er ook nog
was, dat er rekening met hem gehouden moest worden, iets wat
totnogtoe geen van hen gedaan had. Wanneer Evarist, door
geweld to gebruiken, een der potten van de vensterbank genomen had, zou de rest doodeenvoudig op de vloer gevallen
zijn door de vaste greep waarin de ranonkel het geheel had .
Evarist begreep niet dat hij het niet eerder gezien had, niet
reeds toen hij de deur openduwde : de planten voor het raam
waren maar al to duidelijk een kluwen aan het worden . Hun
stelen en bladeren zaten niet meer zo los en vrij als tevoren,
waren licht in elkaar gedrukt, kompakter geworden met elkaar .
De ruimte die was vrijgekomen werd opgevuld en in beslag genomen door de overal werkzame ranonkelranken en -wortels,
waarvan er ettelijke reeds opwaarts tastten langs het glas en de
vensterkozijnen .
'Tja', zei Evarist hardop, zich op zijn nog maar schaars behaarde hoofd krabbend, 'het is duidelijk dat die ranonkel zich nergens iets van aantrekt . Het is misschien het beste wanneer ik
niet tussenbeide kom maar het eerst eens aanzie' .
Hij begon een soort sympatie to koesteren voor de plant, die zo
opeens en op zo heftige en weinig alledaagse wijze uit zijn
vroegere doezel ontwaakt was, die zijn onvruchtbaar getalm en
getreuzel doorbroken had en resoluut aan het groeien was geslagen, zijn schade op een nacht inhalend en een hem onwelgevallige, teveel plaats opeisende kaktus zonder meer vloerend .
Het werd Evarist duidelijk dat hij de ranonkel voorheen verwaarloosd had . Natuurlijk, hij had hem behandeld op een manier die niet verschilde van die waarop hij de overige planten
behandelde. Hij had hem geregeld een scheut water gegeven en
of en toe eens omgedraaid, zodat hij aan alle kanten licht kreeg .
Maar de genegenheid die hij, om maar wat to noemen, voor
zijn lidkaktussen gekoesterd had, was de ranonkel onthouden .
Zijn bemoeienis daarmee was een routinekwestie gebleven, iets
bijna plichtmatigs . Hij moest toegeven dat hij het wellicht niet
gemerkt zou hebben wanneer het klimdingetje op een dag
verdwenen was geweest . En juist dit zo stiefmoederlijk behandelde bossige plantje, familie niettemin van de wijnrank die opgebloeid was uit Christus' legendaire bloed naar Evarist zich
herinnerde, had thans, plotseling, een aktiviteit ontwikkeld, een
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koortsachtigheid, waarbij vergeleken de aktiviteiten der overige
planten op de traagheid van rupsen, slakken of wormen gingen
lijken, en aan het licht gebracht dat een plant niet altijd en
onder alle omstandigheden met een uiterste aan zelfbedwang
en flegma to werk ging .
Haast opgetogen, vervuld van een vage verwachting, bracht
Evarist de gevallen kaktus naar de keuken, pootte hem met
verse vochtige aarde in een nog lege pot en vergat hem . Hij
nam een laatste restant van de tot een instinkt geworden netheidsmanie die hij uit zijn huishoudersperiode had overgehouden stoffer en blik ter hand en veegde scherven en aarde
die in de kamer lagen bijeen in een hoek, onder een laag balpotig theemeubel.
Daarna schoof hij een ouderwetse kopstoel die hij op de vliering gevonden had naar het raam (de zetel van de Reuzin had
hij door de timmerman laten weghalen) en dronk daar zijn glas
melk leeg . Toen hij het op had boerde hij een paar keer, liet
een zachte wind, veegde met de rug van zijn hand zijn mond of
en tuurde naar de ingewikkelde weg die de ranonkel zich gezocht had tussendoor de planten die hem omringden .
Hij keek heel lang en bijzonder gekoncentreerd. Daardoor was
hij in staat iets waar to nemen wat niet voor zijn eerste ontdekking onderdeed : de groei van de ranonkel was zichtbaar, met
het blote oog waar to nemen! Uiterst langzaam, maar vergeleken bij het tempo van bijvoorbeeld klokwijzers vrij snel, rekten
de ranken die hij volgde met zijn blik zich uit, terwijl ze daarbij niet, zoals een slak of een rups, dunner werden, maar dikker . Er was geen twijfel aan: de plant groeide, hij was getuige
van een groeiproces als waarschijnlijk nog nooit eerder door
iemand was waargenomen, of het moest de profeet Jonas geweest zijn, als die tenminste niet geslapen had in de nacht van
de wonderboom .
Evarist stond die dag alleen nog op, een keer, om wat brood
klaar to maken in de keuken . fij gunde zich de tijd zelfs niet
om het daar, zoals hij gewoon geweest was, op to eten, maar
nam het mee naar de kamer. Terwijl hij het hap voor hap
zonder to proeven doorslikte en opnieuw een glas melk inschonk, niet omdat hij dorst had maar werktuiglijk en uit gewoonte, volgden zijn ogen het wonder dat zich aan hen vol21

trok. De ranken werden ieder uur minstens vijftien centimeter
langer . De dikste ervan waren nu reeds zo dik als zijn pink
en graaiden zachtzinnig van de vensterbank naar beneden en
grepen zich, thans met sukses al, vast aan glas en kozijnen .
Toen het avond geworden was en Evarist, duizelig van het ingespannen gebiologeerde turen, doodmoe, besloot naar bed to
gaan, had de ranonkel met zijn beklemd rakende wortels de
scherven van de pot weggewrikt en stond hij in een zwart bewegend als mieren dooreenwriemelend molshoopje aarde tussen
de andere planten, deze hier en daar reeds overhuivend met
zijn wingerdachtige rankingen, die tot op de vloer reikten en
via het op een kier staande raam zich reeds een weg zochten
naar buiten, kalm en onverstoorbaar.
Evarist viel onmiddellijk in een loodzware slaap waaruit hij de
volgende dag op een onbestemd uur in de middag wakker werd .
Hij voelde zich suf en meende zich to herinneren dat hij gedroomd had. Lets over het miezerige ranonkeltje dat de lichtloze tijd op de vliering nog steeds niet to boven gekomen was .
In zijn droom was het gaan groeien . Het had zelfs een kaktus
van de vensterbank geduwd . Maar
was dit in zijn droom gebeurd? Nee, zeker niet, het was werkelijkheid! Hij had met
open ogen de kaktus op de grond zien liggen . Het was allesbehalve een droom ! Het was even waar en werkelijk als hijzelf !
Hij schoot zijn kleren aan en repte zich naar de huiskamer. Het
hele raam was verduisterd door de plant, die zich zacht wiegde
in de door het openstaande raam binnenstromende bries. Een
wilde wingerd bedekte als een plantaardig schilderij hele stukken van de muur . De zoldering aan de raamkant was eveneens
grotendeels overtrokken met lange vingerdikke zachtgroene
ranken .
Hij liep de kamer verder binnen, naar het raam, en waadde tot
de enkels in de smalle spitse pijlpuntig gevormde bladeren . De
hele kamer had een geur van aarde, muf, wild, van driftige
weldadige groeikracht, een geur die hij diep inademde . Die
hem duizelig van geluk en onrust maakte .

3. Zachte ekstatische kreten
Die dag at Evarist in het geheel niet . Hij gevoelde niet de minste
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honger, de paar keer dat hij vluchtig aan eten dacht kwam zijn
maag op het blote idee reeds bijna in opstand . Het was of zijn
organisme opeens geheel nieuwe wegen ingeslagen was . Van
warm eten, reeds van de lucht daarvan, had hij altijd een afschuw gehad . Thans deed ook de gedachte aan brood, waar hij
steeds met graagte zijn weinige tanden in gezet had, hem walgen . Achtenzestig jaar lang had hij dag aan dag met de regelmaat van een klok voedsel naar binnen gewerkt, ook als hij
geen trek had daartoe verplicht eerst door zijn reeds lang tot
stof uiteengewaaide ouders, later door de hem haar meedogenloze wet stellende Reuzin. Het scheen hem toe dat hij thans
genoeg energie verzameld had om er de rest van zijn leven
zonder ziekte of mankement op to kunnen teren . Hoogstens
bij bepaalde gebeurtenissen van feestelijke aard of als hij niets
anders omhanden had, dacht hij in de toekomst nog wel eens
tot het verorberen van iets over to zullen gaan . Het verbaasde
hem bijna dat de mensen zich voor wat hun eetgewoonten bebetrof zo lieten gaan, in een alle werkelijke eetlust dodend
dodelijk gewoontebestek, geregeld naar de zonnestand en de
wijzers van de klok .
Hij haalde alleen een nog onaangebroken lies melk uit de koelkast in het keukentje en dronk die in de loop van de dag op zijn
gemak leeg. Hij gebruikte er geen glas bij . Het glas waarvan hij
zich de dag tevoren bediend had en dat hij op de vloer had laten
slingeren, was verdwenen onder het ontstaande vegetatieve tapijt. Hij had geen zin om ernaar to gaan zoeken of om een
ander to halen en dronk zo uit de fles, in het begin steeds weer
uit ongewendheid zijn lippen vastzuigend in de hals ; later,
wijzer geworden, de fles losjes aan zijn mond zettend en het
verkwikkende koevocht zo opvangend dat er voortdurend lucht
bij kon komen. Hij genoot van het klokkend geluid dat de in een
kleine stroomversnelling in zijn keel wegkolkende melk maakte,
van het op en neer springen van zijn adamsappel, een lichaamsdeel waar hij zich tevoren amper van bewust geweest was en
dat hem nu reeds door de naam ervan boeiend voorkwam, dat
hij terwijl hij dronk met zijn lange spitse vingers betastte en
streelde .
De stoel waarop hij zat was feestelijk versierd met zachtgroene
olijfkleurige ranken, die zich in kurketrekkervorm om de poten
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gelegd hadden, die de rugleuningen hadden beklommen en omwikkeld en die hij, toen hij de stoel achteruit geschoven had,
weg van het raam, voorzichtig verwijderd had van de zitting . De
ranken waren zo lang en los dat het niet de minste moeite had
gekost om de stoel to verplaatsen, naar de achterwand toe, waaraan een groot geschuurd eiken kruisbeeld hing . Voorzichtig
zijn voeten verzettend om de, overigens vrij houtachtige en
stevig uitziende ranken niet to kwetsen, was hij gaan zitten op
het door de ranonkel bestegen voorwerp dat niet langer op een
stoel leek maar op een door de natuur overwoekerd stuk steen
dat toevallig qua vorm enige overeenkomst vertoonde met een
stoel .
De fles met een hand vasthoudend op zijn knie liet hij rustig en
toch gespannen zijn blikken door de kamer dwalen, die er hoe
langer hoe minder als een kamer, als een menselijk woonvertrek, begon uit to zien en hoe langer hoe meer als een soort
schemerige druivenserre, waarin bij gebrek aan ruimte, een hele
hoop aftands en niet bijeen passend meubilair was opgeslagen .
De talloze lelijke schilderijtjes en bidprentjes die aan de muur
met het raam, recht tegenover hem, hingen waren verdwenen .
Slechts hier en daar meende hij soms nog fragmenten van een
vergulde krullijst to zien, die de onophoudelijk als een kolossale spin of duizendnibbelige krab in een trage tevreden onderzeese beweging zijnde rankenwirwar een ogenblik later
reeds aan zijn blik onttrok .
Het raam was veranderd in een diepgroen donker in de muur
gemetseld akwarium dat van de achterkant een ijl wit en weinig
waarneembaar makend doezelig licht ontving . Binnen dat akwarium wrongen zich tientallen polsdikke en dikkere groene
stronkachtig getinte reptielen dooreen . Zo talrijk waren ze dat
ze veel to weinig ruimte hadden gehad en naar alle kanten zich
ruim baan hadden moeten maken . Van het hoopje aarde waarin dit met zo demonische kracht toegeruste plantenwezen zijn
oorsprong gevonden had, was niets meer to zien, evenmin als
van de geraniums en kaktussen . Vermoedelijk waren ze door
de wortel- en ranktrossen van de ranonkel op de vloer geworpen en lagen ze daar temidden van hun armzalig beetje humus
en hun rode scherven traag to stikken . Het was niet to zien :
onder het akwariumraam waren de ranken nu kniehoog ge24

worden . Ze hingen als onmatig lange witte vezels van grote losgerukte graszoden van de zoldering, waarvan de balken en de
onder de koevoeten der ranken in hun kraaldelen krakende planken nauwelijks nog blootkwamen hier en daar . De bovenhoeken
van de kamer waren vervallen, afgerond, toegestopt . Vrolijke
schelmse windingen kronkelden om het lampekoord en legden
over de namaakperkamenten lampekap hun grillige nervaturen .
Ze hingen van de muren waaraan ze zich met onbegrijpelijk
gemak vasthielden .
Voorziend dat ze, ondanks de verworven ruimte, straks opnieuw vast zouden lopen, maakten ze op zo doelmatig mogelijke wijze gebruik van het beschikbare, ze kromden zich en
legerden zich in alle hoeken en gaten . Hun tastende voelsprietachtige bevende uiteinden ritselden zacht en soms als kattepoten krassend over de vloer, zochten hun weg onder kommodes en tafeltjes, achter de spiegel, die reeds door ranken
losjes ingelijst en omkranst was .
Zo intens en zonder verpozen tuurde Evarist naar dit bewegen,
dat de hele ruimte om hem heen hem leek to willen verzwelgen, hem erin doen oplossen als een klein koud zaadje van
besefhebben, dat zijn waarnemen droom werd en hij niet meer
wist of hij sliep of waakte, welke onzekerheid niet de geringste
verwarring in hem wekte .
Hij gevoelde zich rustig en zeker, rustiger en zekerder dan hij
in zijn aan dit onbegrijpelijk gebeuren voorafgaande leven ooit
geweest was . In feite was zijn bestaan niet meer dan een ononderbroken onrust geweest, een geen sterveling tot entoesiasme
brengende maratonloop van de ene brievenbus naar de andere,
straat in, straat uit, van het postkantoor naar zijn huis en zelfs
daarbinnen had de onrust geheerst, was de zinloze beweging,
op kleinere schaal alleen, voortgezet, had hij duizenden kilometers de trap op en de trap of gehold om een denkbeeldige
muis to doden die achter het behang zat, om stofjes to verdelgen en ramen nog onwrikbaarder to verzegelen dan ze al waren
geweest.
Hij begreep en peilde volkomen wat voor een lachwekkend
klein en slaafs mannetje hij geweest was, lijfeigene en horige
van een alle droompoporties to buiten gaande Reuzin, hoe onbelangwekkend al zijn aktiviteiten geweest waren . Hij voelde
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zich daar niet bedroefd of terneergeslagen om . Hij had het gevoel dat het allemaal voorbij en afgelopen was . Kalm keek hij,
vanuit een geheel nieuwe zekerheid die hem vulde met een
grote, met een verbijsterende kracht en besluitvaardigheid, neer
op wat hij geweest was : een zenuwachtige watervlugge dwerg in
uniform en voorzien van een posttas .
Zich ontworstelend aan zijn tot de wortels van zijn vroeger bestaan afdalend gepeins kwam hij overeind . Plantenslingers, guirlanden van groen vingerden reeds langs zijn gezicht, vol verlangen om beslag to leggen op de karige ruimte die beschikbaar
was, een ruimte waarin een plant als de ranonkel zoals hij was
nooit zijn draai zou kunnen vinden . Die eivol stond met de ellendigste dode houten meubelstukken, met een divan, met tafels, met een kachel, met kopjes, kommetjes, bonbonschaaltjes,
schemerlampen .
Evarist besefte helder dat het niet meer dan zijn plicht was om
de ranonkel de ruimte to geven die hem toekwam, een ruimte
die naar hij hoopte en niet hoopte dan groot genoeg zou zijn .
Zachte ekstatische kreten slakend graaide hij om zich heen, welwillend maar beslist de ranken van zich of duwend, ze wegblazend van voor zijn lippen . Hij baande zich een weg naar
het kabinet een erfstuk van zijn ouders, die boeren geweest waren . Hij zette zijn schouder ertegen en schoof het ding
naar de gang . Het ging zonder moeite . Op de deurpost die hij
bij dit karweitje ontzette sloeg hij geen ogenblik acht . Zijn
vroegere zwakke krachten leken enorm toegenomen . Hij
stroopte zijn jasje uit en ging de rest van het meubilair to lijf .
Zonder to letten op waarde of herkomst der voorwerpen, als
een echte barbaar, rukte hij ze uit hun hoeken, van de nog onbedekte wanden . Met wilde gebaren veegde hij rissen bloempotten van tafels en stoelen . Zonder pardon stampte hij rond
in de scherven, zijn schoenzolen vol aarde, zijn hart bonzend
tot in zijn vingertoppen, om zijn lippen een gelukzalig klein
lachje .
Hij leegde de hele kamer, zoals men een asbak ledigt, en stapelde de inhoud ervan op in de gang, in de slaapkamer, in de
keuken, waar hij nu bijna geen voet meer kon verzetten . Alleen
het crucifix aan de wand tegenover het geheel geblindeerde maar
toch nog een stil groenachtig licht doorlatende raam, liet hij
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hangen . Zelfs zijn eigen stoel had hij verwijderd, bemerkte hij
toen hij na afloop hijgend en bezweet en tevreden om zich
heen keek . Hij ging terug en rukte een divankussen uit de dooreengestouwde meubelafval in de gang . Hij legde het kussen
tegen de muur, onder het kruisbeeld, en ging zitten, nu pas
zich licht vermoeid voelend, holhoofdig van opgewondenheid
maar doorstraald van een rust en een geheimzinnig woordenloos weten dat hem luidop in lachen deed uitbarsten terwijl hij
de bewegingen der ranken volgde, die zich met elkaar verstrengelden, verknoopten, vervlochten, en die voortschuifelden
zonder een sekonde to pauzeren, volmaakt kalm en vol van
een ogenschijnlijk verward maar in werkelijkheid kristalhelder
bedoelen, dat in hem rees als de openbaring van een in geen
taal vatbaar geheimenis, waarvoor hij de ogen sloot om het
beter tot zich to kunnen laten doordringen.
4 . Evarist maakt het teken des kruises

Toen hij, veel later alweer, zijn ogen opende en tot zichzelf
kwam hadden de ranken zijn lichaam geheel overklommen .
Hij kon zijn benen bijna niet meer bewegen, zo strak waren ze
omwikkeld, zijn romp was half ingesponnen . Een onoverzichtelijke ruwbladige ongemakkelijke deken van langwerpige pijlpuntvormige bladeren leek losjes over hem heengeworpen . In
het weefsel was niet de minste regelmaat to bespeuren, hoe hij
ook met ogen en vingers probeerde een begin to vinden teneinde zich aan dit begin van een soort ongevaarlijke vriendelijke mummifikatie to onttrekken .
Kriskras liepen de dradenbundels over hem heen, bewegend,
kleine gewichtloze dieren, hem zacht en met bijna onwaarneembare schokjes kriebelend achter zijn oor, in zijn gehoorgang, in de holten van zijn handpalmen, in zijn nek, op alle
bereikbare en ook onbereikbare plaatsen, bij hun aanraking
kleine onweerstaanbare grillige lachkrampjes in hem wekkend .
Pogend zich uit het hem zacht omarmende plantaardige beddegoed los to werken, ontdekte hij dat de ranken reeds als
slimme olijke diertjes zijn mouwen binnengebiggeld waren en
in de nauwe warme ruimte tussen zijn kieding en zijn naakte
huid zijn okselholten beslopen . Ze waren eveneens zijn broeks27

pijpen binnengeschuifeld en morrelden kietelend en ondeugend
in zijn kruis . Een lange levende draad scheen het bovenste
knoopje van zijn overhemd losgewurmd to hebben en had zich
laten zakken langs zijn rug, die aandoend met huiverige gevoelens van plezier . Met behendige voorzichtige vingers viste
Evarist de rank uit zijn boordopening en speelde er een beetje
mee, liet hem zich omkrullen om zijn vrijgemaakte pols, een
beweging die de rank binnen de minuut herhaalde malen wist
to volbrengen, bijna op de manier van een dier als het ware
aanvoelend of begrijpend wat Evarists bedoeling was toen hij
hem op zijn pols legde en hem behoedzaam met de vingers
van zijn andere hand eromheen bewoog.
Het spelletje amuseerde Evarist zo dat hij daarna nog verschillende dikkere ranken, waarvan de uiteinden hem in handen
vielen bij zijn getast, op de manier van een fakir met zijn slangen, om zijn hals drapeerde, met zijn hoofd het enige wat er
nog van hem boven het plantelijk beddedek uitstak .
Maar hij kon niet blijven spelen . Er was werk aan de winkel . Er
nam een plan, een samenstel van voorzorgsmaatregelen gestalte
in hem aan dat het best direkt uitgevoerd kon worden aangezien
het heel wat energie en, wat kostbaarder was, tijd van hem vergen zou. Het was duidelijk dat de ranonkel er niet aan dacht to
stoppen met zijn wonderbaarlijke groei, die zich zelfs versneld
leek to hebben. De kamer was thans veranderd in een stukje
bos waar bijna geen licht meer in doordrong. Slechts zeer
vaag nam Evarist tegenover zich nog een iets lichtere ovale
vlek waar op de plaats waar zich het raam moest bevinden .
De ranken, waarvan verschillende reeds zo dik als jonge boomstammetjes waren, daalden of van de totaal onzichtbaar geworden zoldering en van de eveneens door honderden ritselend en
schurend bewegende rankjes en worteltrossen overdekte vloer
waarvan de planken zacht knersten onder de zo krachteloos en
zwak lijkende maar door een geheime woedende sapstroom gevoede en sterk gemaakte levende breekijzertjes van wortelingen,
die zich de weg naar de kelder poogden to ontsluiten .
Toen Evarist de melkfles, die hij naast zich gezet had, naar zijn
lippen wilde brengen, het opstaan nog even uitstellend, moest
hij het glazen voorwerp geheel loswikkelen uit de lange magere
vingers die er beslag op hadden gelegd en waarvan er ettelijke
28

reeds de opening binnengedrongen waren en zich bogen en
uitrekten naar de vloeistof . Zachtzinnig trok hij ze eruit en zette
de fles aan de mond. Het drinken op deze manier kostte hem
geen moeite meer . De dikke zoete drank gleed in een brede stille
rivier zijn slokdarm en zijn maag binnen . Hij dronk de fles in
een lange teug leeg tot op de bodem en liet hem naast zich in
het groen vallen, waarin hij geheel schuilging .
Smakkend van genot na het drinken veegde hij zijn lippen of en
schoof het zachte en harde houtige struweel waarbinnen hij lag
van zich af . Het ging vrij gemakkelijk . De ranken hielden hem
niet op een kwaadaardige manier in hun greep maar slechts
losjes en als spelenderwijs, plagend . Bij wijze van grap hadden
ze hem, terwijl hij het niet merkte, geboeid, toegedekt, stil en
vol kalm plezier overwoekerd .
Toen hij opstond, met een vreemd gevoel van onbedektheid en
naaktheid, lieten de laatste zich uit eigen beweging van hem afglijden . Het kostte hem moeite om bij de deur to komen, zo
dicht was de vegetatie inmiddels geworden . Met geweld moest
hij zich tussen en onder de zwarte, reeds met bruinachtige ribbelige bast bedekte verharde ranken en takken door wringen .
Het was niet to vermijden dat hij daarbij op vele andere ranken
trapte : de hele vloer was een kompakt groen levend wriemelend ritselend stukje hakhout geworden .
Met voor zijn doen grote verende stappen baande hij zich er
een weg doorheen, begrijpend dat de rankenwindingen absoluut geen hinder van hem ondervonden maar toch het idee
hebbend dat hij ze pijndeed, wellicht kwetste, knakte, vermorzelde . Onzin, zei hij bij zichzelf, met een kalm inzicht in de
werkelijke stand van zaken . Ik heb immers allang niet meer to
doen met het zo tedere en breekbare wezen dat een potplant
is. Het deert de ranken en bladeren evenmin als gras wanneer
ik er overheen loop . En minder . Want kijkt eens wat voor een
krachtige vezelige takken de ranonkel maakt! Het is geen plant
maar eerder een boom al!
Bij de deur staand keek hij vluchtig naar de plaats waar het
kruis gehangen had, dat hij om redenen van een overigens
nevelige religiositeit en eerbied met rust gelaten had . Er was
weinig meer van to zien maar toch nog iets . Achter de kronkelende wilde wandrekken van takken, daarmee zich vervlech29

tend, tekende zich een brede groter dan voorheen lijkende
kruisvorm af, een boom, groen, levend, door jonge schoten met
groen omwonden, als in een profetie, een heldere voorzegging van onophoudelijk ontbottend en met het aloude heilsmysterie in een onverwachte geheime en gloednieuwe bond
verenigd leven.
Aangedaan door een bijkans vroom gevoel stond Evarist naar
het beeld to kijken, dat niet langer een precieze rechtlijnige
vorm had maar dat scheef en als uit twee kruiselings over elkaar gelegde plantentakken gevormd was, toevallig, zonder
inmenging van mensenhanden, door de woeste groei die ontstaan was zelf.
Langzaam, instemmend, bootste Evarist het teken van het ruige
bebladerde kruis na over zijn borst en hoofd.

5. Grote schoonmaak
Gezwind begon hij met de uitvoering van het eerste deel van
zijn plan : het geheel leeghalen van het huffs . Hij begon met de
rommel to verwijderen die in de gang was opgestapeld en waarover reeds enkele uit d at wat ooit huiskamer geheten had ontsnapte ranken kronkelden . De ranken rolde hij op en legde hij
in strengetjes op zij . Hij zette de deur naar het armzalige, met
na een half jaar nog amper bemoste tegels bevloerde binnenplaatsje open en sleepte al het meubilair dat het huis rijk was
daarheen, de zwaarste stukken het eerst . Hij haalde uit het
schuurtje zijn kleine bijl en hakte wat to omvangrijk was om gemakkelijk verplaatst to worden aan spaanders, zich intussen ergerend en verbazend over de waanzinnige en volkomen zinloze,
alle leven, alle groei verstikkende en de pas afsnijdende ornamenten waartussen hij wanneer hij thuis was zijn bestaan gesleten had .
Weg ermee! De bijl kliefde het notenhouten kabinet open, vermorzelde tafeipoten, haalde het aanrecht los van de keukenmuur, wrikte het op een diepe brede bark lijkende monsterledikant uiteen . Met een gaandeweg steeds meer toenemende
vrolijke woede hakte hij al die overbodige stompzinnige rommel kort en klein en slingerde de resten ervan in het wilde
weg op het zelfs nu, terwijl een stralende zon scheen heel in de
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hoogte, lepreuze levenloze binnenplaatsje .
Hij gooide alle schilderijtjes, prentjes, snuisterijen in een wasmand en bracht ze in gedeelten naar buiten . Hij rolde de dikke
doodse vloerkleden op, de vloerbedekking, de viltlaag daaronder, rukte lampen van de zoldering, gordijnen van voor de
ramen, zelfs de vitrage .
Ten prooi aan een kalme tevreden vernietigingsdrift dwaalde
hij door de met stenen schotten in hokken verdeelde ruimte van
het huis, voortdurend dorst krijgend en uit verse melkflessen
zich kracht inzuigend .
Toen het huis op de koelkast na, waarin zich nog ettelijke voile
flessen melk bevonden, geheel van meubilair en gebruiksvoorwerpen, zelfs van potplanten gereinigd was alleen de paddehaalde hij diep
stoelen in de kelder had hij met rust gelaten
adem, zei 'ziezo, dat is dat' en begaf zich opgewonden met de
armen zwaaiend en kleine vlugge dribbelpasjes makend, nagestaard door nieuwsgierige passanten, en horden hoepelende,
knikkerende en touwtje springende kinderen ontwijkend, door
de heldere meimiddag en het zonlicht dat de rechte geometrische straten vulde, naar de timmerman van wiens diensten hij
reeds eerder gebruik gemaakt had en die in zijn van hout-,
vernis- en harsgeuren doortrokken ruime werkplaats een dikke
balk aan het afschaven was met een kracht dat de rafels en
splinters hem om de oren sprongen .
Ondanks enige aanvankelijke tegenwerpingen had hij de man al
gauw zo ver mede door hem niet zonder handigheid to
wijzen op de werkzaamheden die hij reeds eerder voor hem
verricht had dat deze een op straat staande handkar vollaadde met panlatten, zijn gereedschapsbak er bovenop deponeerde en aanstalten maakte om to vertrekken . Om de timmerman zijn erkentelijkheid dienaangaande to tonen ging Evarist
ook achter de kar lopen en hielp met duwen .
Bij het huis van Evarist aangekomen loste de timmerman de latten op de stoep, keek verbaasd naar het raam dat met een dikke
laag algen of mossen begroeid leek aan de binnenkant, schopte
een paar tot Evarists ontsteltenis reeds over de straattegels wegkrabbelende draden weg, die hij blijkbaar als onkruid beschouwde, en zei, een zwart en vochtig peukje pal voor Evarists
voeten spugend :
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`Die vuiligheid groeit maar overal . Ik heb zelf een tuintje waar
ik voor de aardigheid savonds wat in rondknoei . Maar denk je
dat er wat groeit behalve melkriet en kattestaarten? Vergeet
het maar. Alles verrekt netjes onder het onkruid . Deze rommel
zit er trouwens ook bij geloof ik' .
Hij bukte zich, wierp een argwanende blik op het raam, dat
onderaan een zachte fijne franje van draden doorliet, en raapte
een der los op het plaveisel liggende rankjes op . Hij nam het
tussen duim en wijsvinger van beide handen en trok eraan . Het
brak niet. De verbazing van zijn spieren was van zijn gezicht afleesbaar .
'Zie je' zei hij nijdig, `zo sterk is die rotzooi' .
De rank met zijn vuisten beetpakkend rukte hij er opnieuw aan .
Hij liet de rank vallen, bekeek zijn harde handpalmen en zoog
met in een kusvorm gestulpte lippen de bloeddruppels op die
uit zijn huid welden .
Met een sombere blik op het raam begon hij de latten de gang
in to dragen, daarbij ijverig geholpen door Evarist, die, drukke
gebaren makend, de meestal in zichzelf gekeerde en sjagrijnige
timmerman het plan voor ogen toverde dat in zijn geest vaste
vorm had aangenomen . De timmerman snapte zijn bedoeling
slechts na herhaalde eksplikatie, hij scheen overigens ook niet
veel moeite to doen om het to begrijpen . Het voorvalletje met
de rank deed hem om de een of andere reden in een verbeten
aandoend, slechts door korte vragen of onvriendelijk klinkende opmerkingen onderbroken zwijgen volharden . Bijna weigerde hij zelfs to doen wat Evarist van hem vroeg.
Met een honende uitdrukking op zijn anders ekspressieloze
grenenhouten gezicht keek hij de lege gang door waarin op de
vloer duidelijke sporen van een gewelddadig verlopen verplaatsing van meubilair waren achtergebleven . Zwijgend, stuurs,
en zo Aug hij kon begon hij de wanden van de viermaal zo
groot als tevoren geworden slaapkamer to betimmeren met een
latwerk van het voor wingerds gebruikelijke type. Toen hij
daarmee klaar was bracht Evarist hem naar het aangrenzende
hokje, dat als logeerkamer bedoeld was, ofschoon nooit als zodanig gebruikt. Evarist noch de Reuzin bezaten familie of wat
je noemt vrienden.
Terwijl de timmerman erop los hamerde zonderde Evarist, die
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zich opeens zo moe voelde of hij kilometers gewandeld had,
zich of in de vroegere huiskamer .
Het kussen dat hij daar neergelegd had was niet meer to vinden . Hij zocht er ook niet naar. Languit, de handen onder
het hoofd, legde hij zich in de spitse hem met hun zacht ritselend voortgroeien onmiddellijk rustig en tevreden makende
bladeren, die waren als een door de natuur vervaardigde hangmat of springmatras waarin hij bij de geringste beweging zacht
op-en-neer deinde . Zo diep hij kon snoof hij de verrassende
koele groeigeur der ranken en bladeren op . Breeduit lag hij
daar, de benen vaneen, zich geheel ontspannend, een speels
ranonkelkronkeltje tussen zijn lippen houdend en voelend hoe
het voortschoof zonder dat hij zijn mond bewoog .
Hij besefte dat het woord Wonder niet to groot was voor wat
bezig was zich aan hem to openbaren . Te voltrekken. Op
wonderen diende men zuinig to zijn. Ze wilden van nature met
de uiterste zorg en aandacht bejegend worden . Deed men dat
niet dan verdwenen ze zonder een spoor na to laten wellicht
en was het een dag later reeds of ze nooit bestaan hadden . Het
wonder gebeurde, kon gebeuren, meende hij to begrijpen, wanneer je de mogelijkheid ervan niet bij voorbaat uitsloot. Wanneer je het niet eens verlangde, maar ergens, ondergronds, heel
diep in je, toch rekening hield met het feit dat het zich principieel kon voordoen .
Zijn wonder was de ranonkel die was gaan groeien, die weldra
heel zijn huis voor zich opeisen zou en die hij daarom nu reeds
de weg geeffend had, waarvoor hij het wrakhout van heel zijn
vroeger, aan een nu niet meer voorstelbaar reuzengedrocht gekluisterd leven buiten boord gezet had, op een hoop gegooid
op het binnenplaatsje . Waar het rustig in humus kon veranderen mettertijd . Reeds die onttakeling in zekere zin toch een
offerande, in ieder geval een erkentenis maakte het wonder
tot zijn onvervreemdbaar eigendom .
`De ranonkel is van mij' prevelde hij, `van mij . Van mij . Van niemand anders. Ik zal hem zo leiden dat hij zich in duizenden
windingen door mijn huis beweegt, het kleinste hoekje zal ik
hem laten benutten . Hij mag niet naar buiten groeien . Daar
heeft niemand er iets aan, daar levert hij alleen moeilijkheden
op'
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Hij kwam overeind, hij was reeds geheel uitgerust van de korte
maar vermoeiende tocht en klom, behendiger dan tevoren al,
door de schemerige akwariumdiepte naar de plaats waar nog
een flauwe eivormige lichtvlek glansde . Rukkend en trekkend
poogde hij de alleen voelbare draden die via de kier tussen
raam en kozijn naar buiten gekropen waren naar binnen to
krijgen . Ze zacht beknorrend om hun neiging zich van hem to
verwijderen, to deserteren . Met veel moeite de ruwe stengels
schenen zich vast to klampen in de spleet lukte hem dit .
Toen hij terug in de gang stond en de deur achter zich wilde
dichtdrukken bemerkte hij dat dit niet ging . Instinktief bukte
hij zich en tastte met zijn vrije hand naar de ranken, die hun
kans schoon gezien hadden en naar buiten waren geglipt . Hij
wierp ze terug, sloot met een klap de deur en draaide de sleutel
om in het slot. Terwiji hij hem in zijn zak borg ontdekte hij de
timmerman, die opgehouden was met zijn werk en hem achterdochtig, bijna beschuldigend aankeek. Hij was op de stapel
latten gaan zitten die nog in de gang lag en leek niet van zins
opnieuw aan het werk to gaan . Uit de gereedschapsbak die
naast hem stond stak de steel van zijn klauwhamer .
`Ik ga op huis an' zei de timmerman, met strakke ogen Evarist
aankijkend, `ik ben voor geen enkel karweitje to beroerd . Zelfs
voor het smerigste niet . Het maakt me niks uit, of ik nou een
wenteltrap maak of een paar ekstra planken op een doodkist
zet omdat het lijk er uitbarst nog voor je het erin gestopt hebt.
Maar dit is gekkenwerk . As iemand zo nodig van zijn huis een
druivekas wil maken en al zijn meubeltjes kort en klein slaan
mag ie van mij zijn gang gaan . Daar niet van. Ieder zijn meug.
Elk voor zich en God voor ons allen! Maar ik heb een naam
op to houden als vakman . Je kunt de proef op de som nemen :
probeer maar es een timmerman hier in de stad to vinden die
even vlug en goed en voordelig werk levert as ik . Die vind je
niet . Die latten kun je hier houwen . Voor een zacht prijsje, de
helft van wat je er bij een ander voor zou betalen . Sla ze zelf
maar an de muur as je dat nou eenmaal in je harses gezet hebt .
Saluut en tot ziens' .
Hij kwam recht, pakte zijn gereedschapsbak op en stapte het
huis uit . Op de drempel keek Evarist hem na, hoofdschuddend
en mompelend. Daarna ging hij naar binnen en voltooide wel34

gemoed in enkele uren het werk van de timmerman, waarbij hij
een stuk tegel als hamer gebruikte .
Vervolgens tilde hij, om nog meer ruimte to maken, de binnendeuren uit hun scharnieren en bracht ze naar de binnenplaats .
Hij sloot alle luiken van het huis, grendelde voor- en achterdeur, en legde, een goedgemutste kabouter, zich in zijn nieuwe
ledikant van bladeren en ranken to ruste, of en toe wakker
schrikkend door het onophoudelijk geritsel en gekriebel om
en over hem heen en door een stil onheilspellend gekraak bij
het raam .
Eenmaal werd hij zelfs wakker door de luide knal waarmee het
vensterglas stuksprong onder de stoot van een ranonkeltak, van
de ranonkel, ranonkel, ranonkel : een woord dat als een magisch
ribbelig rond kiezelsteentje over zijn tong rolde, als een naar
pepermunt en mosterdzaad smakende slaaptabiet .
Hij sliep zich verloren en onvindbaar die nacht.
6 . De pastoor legt een huisbezoek of aan de wijngaard

Evarist had even zijn werk onderbroken en was juist bezig met
een stuk krant zijn gat of to vegen toen de bel heftig begon to
klingelen. Hij trok op zijn gemak zijn drol door, keek hoe hij
zonder ook maar een zweem van zijn vastheid en gebaldheid to
verliezen in zijn geheel werd weggeschoven en -gestuwd door
de krachtige waterstraal die zich erop stortte, hees zijn oude
bombazijnen broek op en Rep door de bedding van de drijfnatte met ranken overdekte gang naar de voordeur .
In zijn ene hand de met voile kracht spuitende rubberslang
waarvan hij zich bediende, met de andere zijn gulp dichtknopend, knipogend tegen het heldere meilicht keek hij verbaasd de zwartgevederde vlezige en purpergekopte, aan de pinguin verwant lijkende pastoorsvogel aan die om onnaspeurlijke
reden op zijn stoep stond en onmiddellijk aanstalten maakte
om binnen to stappen maar door de waterstraal die pal voor
zijn voeten neerkletste weerhouden werd . Glinsterende druppels die zijn doffe kledij bespatten sloeg hij, zich bukkend, er
met kwieke huisvrouwelijke gebaren af .
'Zozozozo' zei hij half gramstorig half gekscherend, 'ook al
aan de schoonmaak? Het lijkt wel of de hele stad binnenste35

buiten gekeerd wordt op het ogenblik . Niets blijft verborgen,
alles wordt uitgekamd . Lieten de zielen van mijn vrouwelijke
parochianen nu ook maar eens hun voering zien . Maar niets
daarvan, ze hebben geen tijd, ze moeten hun vloerkleden uitkloppen, dekens buitenhangen, kleren afschuieren, babies voeden
en geven mij rustig niet thuis wanneer ik aanbel' .
Hij glimlachte zoetsappig en vervolgde, Evarist vertrouwelijk
bij de arm nemend op het moment dat deze de waterstraal verder opzij, op de straatstenen richtte :
'Welbeschouwd is de schoonmaak der woningen niets anders,
voor wie het vermag in to zien, dan een klaar symbool van de
schoonmaak der ziel . Ook daar hoort regelmatig orde op zaken
gesteld to worden. Helaas komt dat er bij velen nooit van. Wat
een vangodgegeven morgen overigens' .
Met een spijtig gezicht schuifelde hij, de zoom van zijn toog
optillend en zorgend buiten het bereik van de brede gulpende
waterval to blijven die aan Evarists hand ontsprong, naar binnen, de halve schemer in, waar hij al na een paar passen struikelde, bijna viel en in gebukte houding verwoed begon to grasduinen in hetgeen waarin zijn voeten verstrikt geraakt waren .
In zijn handen een lange vingerdikke rank kwam hij overeind .
Vat is dit?!' riep hij Evarist misnoegd toe, die hem traag achternakwam, links en rechts de gang bewaterend, en keek beurtelings naar de waterstraal en naar de rank, die hem met eenzelfde afschuw leken to vervullen .
Vat heeft dit to betekenen? Je hele gang zit onder de klimop
of wat het ook is. Op de stoep zag ik het ook al!'
Rustig stapte Evarist de vroegere keuken binnen en draaide de
kraan dicht . De pastoor kwam hem achterna en keek totaal
verbijsterd om zich been, de meegesleepte rank nog steeds in
zijn handen, hem dicht tegen zijn gezicht houdend vanwege de
heersende schemer of vanwege zijn slechte gezichtsvermogen
en blijkbaar pogend hem to identificeren.
Evarist haalde intussen een fles melk uit de koelkast, schudde
de doorgezakte vloeistof kalmpjes om en brak de dop los . Hij
liet, terwijl de pastoor met wrevel en weerzin naar hem keek de
fles half leeglopen in zijn maag, smakte even en zei :
Ten dag of wat terug, een nacht of wat terug eigenlijk, is de
ranonkel gaan groeien . Het ziet er naar uit dat hij daarmee
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voorlopig nog niet ophoudt . Ik was de plant net aan het bespuiten'.
`De ranonkel?' zei de pastoor, het woord uitsprekend of het een
obscene term was, `de ranonkel? Wat voor ranonkel? Ik herinner me niet hier in huis ooit planten gezien to hebben . Je vrouw,
God hebbe haar ziel, kon daar immers niet tegen?!'
Vol afschuw slingerde hij de rank van zich of en wilde de kraan
opendraaien om zijn handen to wassen, toen,hij bemerkte dat
er geen gootsteen meer onder zat . Bijna dreigend keek hij
Evarist aan, die zich voor het eerst in zijn leven onder een dergelijke blik niet bezwaard voelde, er niet door in zijn schulp
kroop en hortend en stotend zei :
`Ik kweekte wat plantjes op de vliering, voor mijn plezier . Het
ranonkeltje was daar ook bij . Het is opeens verbazingwekkend
gaan groeien, terwijl het tevoren net als een puistje zo'n beetje
tussen vel en vlees zat . Zo'n twijfelaartje was het. Ik heb er
trouwens nooit veel aandacht aan besteed . En dat is nou net
wat een plant nodig heeft . Een plant groeit nou eenmaal harder
van de adem van iemand die er wat om geeft en zich er zo nu
en dan eens even overheen buigt en er es wat tegen zegt, dan
van water en pokon en voortdurend zon. Eigenlijk zijn planten net huisdieren . Kent u het spreekwoord 'het oog van de
meester maakt het paard vet'? Dat drukt precies uit wat ik
bedoel en waar het om gaat. Het is onmogelijk planten to kweken zonder werkelijke liefde en genegenheid . En dat is een
kwestie van aanleg. Dat heb je of dat heb je niet . Ik had nooit
durven dromen dat ik het in die mate bezat . Ik mocht immers geen enkele plant in huis halen, ik leefde onder een konstante slagschaduw, ik had nergens tijd voor . Misschien eens
per week klom ik naar de vliering waar ik een paar kaktusjes
en klimplantjes hield . In het geheim! En daar moet het begonnen zijn, zonder dat ik er iets van vermoedde . In alle stilte. In
het half donkey!'
Hij sprak steeds hartstochtelijker maar de pastoor luisterde niet
meer, hij strompelde reeds in alle richtingen het huis door,
overal op zich als kromme verbogen buizen langs de wanden
slingerende stammen van de ranonkel stuitend, op gordijnen
en raggen van groen, zich met moeite door deuropeningenn
persend, zijn ongelovige vingers in muurspleten stekend die
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kennelijk door de plant veroorzaakt waren .
Toen hij opnieuw de keuken binnenkwam Evarist zette juist
een tweede fles aan zijn lippen sprak uit de gelaatsuitdrukking van de pastoor een kalme verheven vastberadenheid .
'Schouwvagher' zei hij, 'ik kan als je geestelijk leidsman niet
dulden dat je hiermee verdergaat. De groei van dat ding het
woord ranonkel wilde hij blijkbaar niet eens meer uitspreken
is niet normaal . Je opgewektheid wekt mijn bevreemding .
Het moet je toch onmiddellijk duidelijk geweest zijn dat deze
plant een uiting is van, uh, van puur heidense idolatrie', zei hij,
de indruk wekkend maar iets to zeggen dat hem voldoende vervaarlijk en afschrikwekkend toescheen .
'Het is een totempaal, een fetisj, een afzichtelijkheid . lets wat
zich in een kristelijke samenleving eenvoudig niet mag voordoen . Ik aarzel niet dit ding door en door ongoddelijk to noemen, niet in overeenstemming met de geopenbaarde heilsleer.
Ik kan dat bewijzen met verschillende feiten. Ten eerste met
bet feit dat je sinds de dood van je vrouw niet meer in de mis
geweest bent, zoals mij niet ontgaan is . Dat moet een oorzaak
hebben. Ten tweede is er bet feit dat je, zoals me evenmin is
ontgaan, alle meubilair uit je huis gehaald hebt, wat ik als een
terugkeer naar bet meest primitieve voorkristelijke stadium en
als een vorm van geesteszwakte beschouw . Ik gelast je bet
ding onmiddellijk met wortel en tak uit to roeien en direkt
daarna to biecht to komen . Ik twijfel er niet aan of de door mij
hier gekonstateerde ongehoorde feiten berusten op een geheime
zonde van je. Op iets wat je, God weet bet, misschien toen je
een kind was misdaan hebt!'
Hij zweeg en mompelde toen :
'Een bedevaart als boetedoening zou zeer aanbevelenswaardig
zijn. Ik garandeer je volle aflaat voor honderddertig dagen en
zou er bovendien na je terugkomst voor zorgen dat je onmiddellijk in bet Tehuis voor Ouden van Dagen van de Broeders
van Liefde kunt opgenomen worden . Daar hoor je op jouw
leeftijd. Daar heb je aanspraak en verdwijnen onder stichtelijke
gesprekken en kaartspelletjes de muizenissen als sneeuw voor
de zon . - De ouderdom is een genadegave, Schouwvagher, je
moet weten die to aanvaarden. Als je dat doet zal een groot
kristelijk geluk je ten deel vallen!'
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Evarist had de fles leeggedronken en greep onmiddellijk naar
een nieuwe in de koelkast . De melk gutste terwijl hij dronk als
wit bloed langs zijn keel . Met afgrijzen keek de pastoor toe .
'Zwartrok' zei Evarist, verbaasd om zijn plotselinge grenzeloze
brutaliteit, moed en spraakvaardigheid, 'wat hier gebeurt gaat
je niet in het minst aan . Jij vecht voor jouw opvattingen, ik voor
de mijne . Ik laat me de ranonkel niet ontnemen' .
Zijn tong sloeg dubbel alsof hij dronken werd . Hij zwaaide
wild met zijn armen en draaide opnieuw de waterkraan open .
'Wees gewaarschuwd' zei de pastoor, `de gevolgen zijn voor
jouw rekening. Hier komen ongelukken van . Monsterlijke dingen gaan er gebeuren!'
'Wonderen!' riep Evarist overmoedig en zijn armen ten hemel
hef f end, 'een gouden tijd breekt aan . Ik voorzie paddestoelen en
zeegras in alle kelders en voor ongehuwden op regenachtige
dagen een negenoog. De kerken worden van koek maar geen
mens die erin hapt, het brood verandert in stenen omdat niemand meer honger heeft, de eekhoorns stellen een nieuwe
kalender samen, een kind kan de was doen, alle priesters krijgen hun zaad vrij, koeien grazen in de appelaars, over de
weide schaatsen knotwilgen en kinderen, de lopende band
wordt stopgezet . Er wordt nergens meer post bezorgd! De mensen worden dronken van een glaasje melk!'
Terwijl hij bleef voortschreeuwen, als stomdronken, niet meer
begrijpend wat hij zei, strompelde de pastoor met van woede
en afschuw speekselbeparelde lippen, zijn toog afschuddend
die vol afgerukte blaren en vuile vegen zat, zo Aug hij kon de
deur uit, om de paar stappen omkijkend en zijn vuist ballend .
Hij haastte zich zoveel hij kon, alsof de duivelse ranken van
de ranonkel hem op de hielen zaten en dreigden to verwurgen .
Ten afscheid hief Evarist de spuit, richtte hem naar de pas
geslagen dubloen die Zon heette en barstte los in een laaiende
lach .
Toen de geestelijke uit het gezicht verdwenen was voelde Evarist zich zo moe dat hij onmiddellijk tussen de bladeren ging
liggen en insliep .
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7 . Illuminatie, o .a . zacht knersende takjes in voortuintjes
De plant groeide, de plant groeide zonder ophouden . Evarist
sliep, dronk van zijn oprakende voorraad melk of bespoot de
plant . Zijn hersens waren ontledigd van gedachten . Er dreef
geen beeld of herinnering van zijn verleden bestaan naar boven
in zijn van luchtblaasjes vervulde hoofd . Hij bestond alleen met
zijn lichaam, dat weinig eisen stelde, een gemakkelijk en inschikkelijk lichaam werd, een lichaam dat tot rust begon to komen .
De vroegere nerveuze trekkingen in zijn gezicht hielden op .
Beenkrampen die hem tevoren nogal eens gekweld hadden verdwenen. Zijn lichaam werd soepeler en veerkrachtiger, had geen
last meer van het ingeschapen knarsend skelet, dat to vervagen
leek, ontwikkelde een zekere honger naar tochten door ongemeten kruidenkelders van bossen, en naar verloren lopen langs
honderden wandelwegen vol zon en stof . Hij verdronk die honger in melk en slaap .
Af en toe sprak hij zichzelf toe, wakend of in zijn slaap . Hij
luisterde geen ogenblik naar hetgeen hij dan to berde bracht .
De eventuele zin der woorden, die wellicht in geen enkele bekende taal thuishoorden, liet hem koud. Maar het deed hem
genoegen om het vertrouwde snorrende gebrom, waarmee hij
voorheen dingen die nooit goed uitdrukbaar waren geweest
aan mensen had willen uitleggen, to horen, het gegons van de
luchttrillingen tegen zijn oneindig zacht gespannen trommelvlies. Hij liet zijn tong, huig, stembanden en soms ook zijn lippen

meestal was hij to lui om die to bewegen hun gang

gaan. Oefende geen enkele kontrole uit op het door hen geformeerde .
Verzaligd zich wiegend in zijn hangmat van plantentrossen, een
olijk mompelende onhoorbaar windenlatende gnoom, was hij
volmaakt een met zichzelf . Was iedere tegenstrijdigheid opgeheven, iedere tweespalt van organen of in zichzelf verdeeld
zijn van een van hen tenietgedaan en onmogelijk geworden .
Zijn bestaan werd volmaakt moeite- en zorgenloos .
Wat zijn tong orakelde onder de overhangende rots van zijn gehemelte, wat daar aan waarheid of dubbelzinnigheden of nonsens gezegd werd ging hem niet aan, ofschoon hij er zich vaag
bewust van was dat het wellicht allemaal best iets to betekenen
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zou kunnen hebben .
Tijdens deze letargische sluimerperiode waarin hij soms als
een schim van zichzelf door de vervagende schemerige ruimte
van zijn huis doolde, zich verwarrend in ranken en waterslangen, drinkend en boerend en ruikend en kauwend op afgebroken bladeren ging de plant door met groeien .
Hij groeide als een razende . Het binnenaanzicht van het huis
veranderde op ingrijpende wijze, werd een in verschillende
kaviteiten verdeeld onderaards bos, waarbinnen een in bombazijnen broek en gescheurd hemd gestoken, gedachtenloos
grinnikende en snurkende kabouter lag die eens postbode geweest was .
Deze groei bleek niet mogelijk zonder dat de planten van geweld gebruik maakten . In de muren, voorzover ze nog zichtbaar waren, werden door de staalharde ranken als gedempte
drilboren gaten gemaakt . Er vielen handbrede metersiange
scheuren in die gevuld werden met door achter de stoottroepen
oprukkende jonge spruitsels .
Dwars door de wanden brak de plant zich ruim baan, het huis
veranderde in een bouwval, een ruine . De raamkozijnen en
deurlijsten vielen, door de vochtige wortels verpulverd, naar binnen, het glas knapte in duizend kleine scherpe scherven uiteen .
De plant voorzag zich op grote schaal van aarde door bij gedeelten pijlsnel of to sterven, to verdorren en to veranderen in
humus.
In de zolder gaapten grote gaten waardoor de ranken, bomen
eerder, in bundels pijpen van een groene vegetatieve machinerie naar boven kronkelden . De door de ontstellende vochtige
broeiende groei met gezwinde verrotting aangedane balken
waren afgeknapt, bij delen uit elkaar gevallen, mest geworden,
zodat de planken los als onderlagen van een ledikant naar bzneden hingen, springplanken vormend voor nog hogere, reeds
naar de top van het dak en de vliering reikende vertakkingen .
De vloer was gedeeltelijk opgebroken . Uit de kelder wrong
zich een razernij van stammen, ranken en gebladerten omhoog
die daarin waren afgedaald, hun hoofd gestoten hadden, zich
tegoedgedaan aan het broze vlees van de paddestoelen, en die
zich in de grond wrongen en reeds weer terugkeerden op hun
spoor.
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Om de paar minuten, wanneer een stam weggleed en met een
bons veel lager terechtkwam, stoven wolken bruin poeder van
verteerd hout en humus op die de diepgroene bladeren met
een dunne laag bedekten .
In de tot een grote halfdonkere holte wordende ruimte heerste
een onafgebroken maar de slaper niet in het minst hinderend
gekraak en geritsel . Met schurende geluiden sloopte de plant in
een verwarde maar nochtans op een duidelijk doel gerichte
beweging de muren, de vloeren, maakte hij een groot gat, als
een aarddier dat zijn hol graaft en daarbij blindelings en zeker
to werk gaat .
Het was als werd de nog slechts in vage raten verdeelde ruimte
afgeknabbeld, afgevreten en omgezet in aarde en nog meer
groei, door een legioen van muizen, mieren, ratten . Door
memels en maden die pijlsnel hun gangen groeven, alleen bedacht op uitbreiding van hun gebied en daarbij al het bruikbare en in de weg staande aandoend met verrottenis en zachte
ontbinding, met kalme mikroskopische verbeten zaaggebitjes,
met vocht en slijm waartegen geen hout of steen bestand was .
De dode resten van het huffs waarin Evarist sliep en mompelde
werden getransformeerd in de levende onophoudelijk werkzame krachten van groei en wederopstanding, in een stofwisselingsproces dat voor niets halt hield .
Het was reeds niet meer uit to maken op welk grondnivo Evarist precies lag . Zozeer waren muren en vloeren verzakt, vermorzeld, stukgeknepen, half opgevreten, dat hij de indruk had
in de kelder to liggen terwijl hij zich in werkelijkheid evengoed
op de vliering kon bevinden, daarheen opgetild door de gestadig
hoger zich heffende duizendarmige ranonkel .
Op een dag ontwaakte Evarist. De achter hem liggende opeens
spoorloos geworden woestenij van slaap verbaasde hem . Was
hij ziek geweest? Waren de inspanningen die hij zich getroost
had ten bate van de plant teveel voor zijn gestel geweest? Vraagtekens. Bovendien was het van geen enkel belang . Hij herinnerde zich het verhaal van de monnik die een middagje in de bossen gewandeld had en die, toen hij savonds aanklopte bij zijn
klooster merkte dat het inmiddels duizend jaar later was geworden .
Met het gevoel van vereenzaming en leegte dat ook die monnik
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overvallen moest hebben toen hij zijn ontdekking deed, begaf
hij zich, met de grootste voorzichtigheid over de in molm overgegane vloerresten klauterend, grotendeels als een matroos
door het plantaardig want klimmend, naar buiten . Als een uit
een diepe begroeide schuilkelder ontsnapte volkomen gedesorienteerde for stond hij in de heldere zonneschijn, onafgebroken oogknipperend en huiverend van bevreemding en kilte .
De wereld was een eindeloze leegte en holte geworden, was dat
waarschijnlijk altijd maar veel minder merkbaar geweest . Over
die leegte heerste als een witgloeiend windei de zon, stralen
afschietend die recht in zijn hersens drongen en hem sloegen
met blindheid .
De hand voor de ogen, waggelend, overdekt met voetenlange
duizendpoten van ranken en met bladeren, een uit een afgrondelijke slaap ontwaakte, in een bosgeest veranderde hovenier,
stond hij op de paar vierkante centimeter die overgebleven
waren van het binnenplaatsje . Hij herinnerde zich al het dode,
het onbezielde en levenloze, dat de groei belemmerd had, daar
bijeengeworpen to hebben. Er was niets meer van to zien .
De in de zachte bries stil wiegende blauw bebloemde wingerd
had het volledig toegedekt, opgevreten . De schuurtjes die de
binnenplaats hadden ingesloten gingen schuil onder golven van
bloemen en krinkelend gebladerte . Hij keek omhoog naar de
dakgoot. Hij was er niet meer . Aan de roestige haken bungelden trossen kleine blauwe bloemen, stervormig, met speldeknopkleine witte harten . De dakpannen waren aan het oog onttrokken . Hun begroeiing strekte zich reeds uit over de aangrenzende daken, waar uit open dakkapelletjes luide vrolijke
muziek klonk .
Vat zijn huis geweest was bleek een prieel geworden, waarin vogels luid kwetterend hun veren uitplozen en argeloos ruzieden
om een broodkorst, en minnekoosden. Met strootjes in hun
bek of en aan vlogen .
Verbijsterd en doorspoeld van een ongekend gevoel van kracht
en opgeluchtheid, van bevrijding en zekerte en niet to peilen
rust enterde Evarist zich via een dijdikke stam vol vingerdiepe
kloven en naden naar binnen en drukte ergens met zijn voeten
de resten weg van wat een raam of een deur geweest moest
zijn. Het bout was zacht als koek en bood geen enkele weer43

stand. Met een zweefsprong bereikte hij de stoep, die geheel
met hier blekere en minder kernkrachtige worteldraden en
ranken vollag . De voorgevel was in een wingerd veranderd
waarin het gat waaruit Evarist tevoorschijn gesprongen was' niet
eens opviel . Er zat raam noch deur meer in .
Zijn huis was een over de aanpalende huizen voorzichtig voortkruipende bloembos geworden . Die bij zijn ontplooiing op
tegenstand van mensen gestuit moest zijn maar zich daar niets
van aantrok, in elk geval zijn wandelrichting naar links en
rechts niet onderbroken had, ondanks het feit dat men de ranken en stammen met messen en zelfs met zagen to lijf was gegaan. Duidelijk kon Evarist de schuine rafelige stompen op de
belendende daken zien liggen, niet verdord evenwel zoals men
gehoopt had, zijdelings reeds weer ontbottend, bebladerd, bloemen openvouwend, genezend in dunne twijgen die sterker en
harder zouden zijn naar Evarist voorzag, dan die waarmee de
plant de eerste bestorming ondernomen had .
Niet begrijpend maar zonder een zweem van boosheid of wrok
keek Evarist naar de huizen die zich van de sappige bebloemde
ranken ontdaan hadden, die hun grauwe steenkleur en flets geverfde houtwerk, hun saaie doodse deuren en volstrekt eenvormige daken blijkbaar prefereerden boven de wonderbaarlijke mantel en de rankende kap die de natuur hen aangereikt
had, hen om de schouders had willen hangen, over het hoofd
stulpen+ En die de huizen vastberaden geweigerd hadden. Die
men onmiddellijk afgerukt had, weggekerfd, op de manier van
de in zijn zwarte veren geharnaste pastoorsvogel, die eens bij
Evarist binnengehobbeld was, met bitse bek wat gekwetterd
had over zonde en heidendom en daarna was weggehold, tot
geen vleugelslag in staat, gekortvlerkt door zijn afkeer en de
perverse vreesachtigheid van gedegenereerde vogelsoorten, van
roerloos stilstaande op hun allang overleden god en redder
wachtende pinguindeputaties in dierentuinen .
Evarist had het gevoel kleiner dan alle mensen geworden to
zijn, een rups, worm bijna, een van een krankzinnige drang
naar aarde en donkere vochtige plekjes bezeten ongewervelde,
die wel niet over het skelet beschikte dat de hoogsteltige zoogdieren kenmerkte, die zich moeilijk en traag voortbewoog en
tot geen enkele grootse prestatie in staat was, maar die ook niet
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onderhevig was aan de beperkingen van de skeletdragers en
als zodanig over evolutionele mogelijkheden beschikte welke
bij de skeletdragers reeds lang in de eerste kiemcel en chromosoom gesmoord waren .
Hij voelde hoe hij zich als een worm aan de aarde, aan het plaveisel hechtte, al het voorhandene omhelzend, aftastend met
zijn gehele lichaam waaraan bijna kop noch staart to ontdekken
viel .
Als het woei werden de steltlopers hoog boven hem van de
sokken geblazen. Vlogen ze weg als stro. Hij niet, hij kroop
rustig verder langs zijn tak hoog in de lucht of door zijn kronkelende holle ader diep onder de grond . Als het regende of
wanneer de zon onbarmhartig over de aarde brandde of wanneer het bitterkoud was, trokken ze speciaal tegen vocht of
warmte of kou vervaardigde vachten aan en kropen in hun
huizen
waarvan het idee gestolen was van de slak . Hij had
last van hitte noch van kou of regen . Hij was aan tijd noch
plaats gebonden . Hij was zozeer beschut door zijn eigen vliesdunne huid dat hij niets hoefde to duchten .
Terwijl de steltlopers zich in door hen 'vroom' genoemde ogenblikken omf antaseerden in de gevleugelde engelenvogels die
ze nooit zouden kunnen worden (en die ook alweer op diefstal teruggingen), zelfs al lagen ze duizend jaar to vergassen in
een tropische aardsektor, wist hij met onomstotelijke zekerheid
slechts de voorbijgaande belichaming to zijn van wat in komende verpoppingen en stadia van bevleugeling opnieuw slechts
voorbijgaande belichamingen zouden zijn van iets op geen
enkele wijze uitdrukbaars, van iets zo ver-reikends en verafliggends en onvatbaars dat hij het zich inbeeldde als een met geen
mikroskoop to verzichtbaren korrel, die niettemin het hele
universum begreep, kompleet met huilende babies, op straat
door voorbijrijdende auto's verpletterde katten, met voetzoekers,
karnavalsoptochten, weerballons, zacht knersende takjes in voortuintjes, met gillende fluitketels en brandgevaarlijke bossen, verbodsbepalingen, timmerlieden, wittebroden, zout, vurige tongen
en onophoudelijk geplengd zaad .
Om die korrel, die - verbijsterende alles aan flarden scheurende
en vernieuwende, niet to begrijpen en doodgewone, op niets
bijzonders stoelende kiem ging het .
45

God, wat ze god noemen, dacht Evarist Schouwvagher, tot
peilloos begrijpen komend, terwijl hij_ als een kleine dartele
aap de straat opliep, is alleen maar een korreltje dat geen oog
ziet en dat zich geopenbaard heeft in deze ranonkel . Die god
is . Hetgeen kon worden omgezet in het lapidaire geloofsartikel
`de ranonkel is god'. Bijna een slagzin .
Hij herhaalde, laag tegen de straatstenen gedrukt omhoog kijkend, deze uitspraak . Waarin de waarheid reeds weer verloren ging. Desondanks was hij, naar hij begreep,
een soort heilige geworden, ofschoon een
zeer obskure en een wiens naam in
krulletters nooit van enige
meimaand een kalenderblad
sieren
zou
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8. Memento Putre f ieri

Voor het eerst na een half jaar, of langer, dacht Evarist aan de
Reuzin, en terwijl hij daar, doelloos maar snel voortschuifelend,
aan dacht kreeg hij zin om een bezoek to brengen aan de lijkentuin waar men haar bijtijds en met dichtgeknepen neus in de
grond gepoot had, toen het witte vruchtsap haar reeds langs alle
openingen ontwelde en ze opzette in een ongekende, niet meer
menselijke, alle orde en netheid aan zijn laars lappende ergernis of stille eksplosie-achtige rijping tot helse vrolijkheid .
Zonder een bepaalde route to kiezen, geleid door een geheimzinnig en geheel nieuw zintuig voor richting schoof hij, armzwaaiend en mompelend, welgemoed de straten langs waarvan
het plaveisel geemailleerd was, bebakken met zonlicht .
Om hem been was in een durende ontploffing de dag aan de
gang . Wolken van stof trilden in de zon. Voor alle woonhuisramen vloekten bloedrode geraniums wier kans op een sinds
oertijden nagestreefde ontplooiing verkeken was, en die tot
verdwergdheid gedoemd waren . In etalages van winkels en
warenhuizen lagen hopen van de meest ongelijksoortige voorwerpen dooreengesmeten, toch nog pogingen doend om een
zekere ordelijkheid to suggereren . Horden verkeerslichten
lieten Evarist ongehinderd passeren, steeds op het nippertje
van rood naar flesgroen verspringend . In glanzende veelkleurige
knikkers veranderde auto's ratelden en kletterden door alle
gleuven van de steenstad, nooit elkaar rakend want vanuit de
verkeerstorenkamer van een kleine jongen aan een zichtbare
draad gehouden . Aan hun zadels vastgegroeide, verhit schreeuwende, op de vlucht geslagen fietsers ranselden hun rijdier
met de voeten en legden hun flapperende zeiloren in de nek .
Het geknetter van scooters deed alle glaswerk hevig rinkelen .
Agenten, vogelverschrikkers, stonden op alle belangrijke kruispunten met gebaren van bout de enorme janboel to sussen en
weer op gang to helpen .
Overal op de trottoirs waren honden elkaar aan het besnuffelen en werden in het voorbijgaan door voetgangers met gegrauw en schoppen uiteengedreven voor ze zich aan elkaar
konden vasthechten . Het gerinkel van de sleutelbossen en de
muntstukken waar de zakken der f atsoensridders vol van zaten
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was oorverdovend . De hele stad stonk naar benzine, zonnebrandolie, vuilnis, babyzeep en afwasmiddelen . Alle mannen
waren gehuld in dofzwarte of muisgrijze kostuums die op wee
makende wijze kontrasteerden met het eigele licht waarin ze
geshowd werden .
De vrouwen evenwel beschikten, naar Evarist vaststelde, over
een meer ontwikkelde, minder graf achtige smaak . Ze droegen
doorzichtige, aan bloembladen herinnerende toiletjes die alle
kleuren van de regenboog bevatten en op verkwikkende wijze
grote gedeelten van hun hals, borst, rug en dijen onbedekt lieten. Aangegrepen door een soort bloemachtige verrukking paradeerden ze langs de straten, kwasi-aandachtig in etalages
kijkend en hun in gesprek gewikkelde lippen bewegend, maar
in werkelijkheid alleen aandacht hebbend voor zichzelf, voor
de oppervlakte der etalageruiten die ze uitsluitend als spiegels
gebruikten, voor hun onophoudelijk keurend door hen opgesnoven bloemengeur, voor hun zacht over elkaar sluitende
rode lippen, voor de vorm en het bewegen van hun luifelende
oogleden, zachte vizieren waarachter ze slechts schijnbaar op
hun omgeving letten, bijna steeds hun ogen weggedraaid houdend in de infrarode diepten van hun eigen gedachtenloos en
daardoor geheimzinnig zijn .
Een kuise opgetogen minnaar haast zwalkte Evarist langs hen
heen, zich lavend aan de lavendelgeuren, aan de tientallen
parfums waarmee ze de heimelijke holten van hun lichaam bestoven en bedruppeld hadden, op bijna dweepzieke wijze op
hen alien verliefd, hen alien als zusters van elkaar aanvoelend,
in gedachten zich tot hen richtend met jolige schalkse toespraken en aanhankelijkheidsbetuigingen, geheel belangeloos en
zonder door bijvoorbeeld egoisme vertroebelde oogmerken .
De vrouwen, besefte hij, leefden dichter bij de waarheid en in
nauwer kontakt daarmee dan de mannen van de stad . Niet een
van hen zou, zoals hij opmerkte, herhaaldelijk vol wrevel stilhoudend, een steen naar een door paringsdrang overvallen
boxer gegooid hebben en het dier op de vlucht gejaagd . De
vrouwen waren zelf zachtaardige, met bloemen getooide dieren, die niets kwaads in de zin hadden, niets verborgens in hun
schild voerden . Het enige gevaar waaraan ze blootstonden en
waardoor ze bedreigd werden was hun beinvioedbaarheid, een
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be*fnvloedbaarheid waar, zoals hij meermalen op zijn warrige
wandeling konstateerde, de somber beklede mannen gebruik
van maakten . De vrouwen waren van nature toegevend, de
mannen eisers, vol heerszucht .
Uit de manier waarop hij een jonge, als bloemenfee verklede
halfnaakte vrouw bedwelmd zag raken, oplossen in een wags
van bloemzoete willoosheid onder het harde hakkende gepraat van een uitgemergelde, van een paraplu voorziene pilaarbijter, maakte hij op welk een risiko de vrouwen liepen ondanks hun natuurlijke voorsprong.
Wie een koninkrijk wil stichten moet beginnen met de vrouwen voor zijn ideeen to winnen, was het parool . Voor wie de
vrouwen op zijn hand had stond de hele wereld open, draaiden
deuren terzijde die tevoren hermetisch in het slot gezeten hadden.
Ik moet dit onthouden, dacht Evarist . Wellicht zou hij eens de
hulp van de vrouwen nodig hebben om een doel dat hem nu
nog niet eens in grote lijnen voor de geest stond to bereiken .
Aan de rand van de stad, waar het stof dunner werd en het
zonlicht nog intenser, stond hij stii voor een machtig, door roest
aangevreten hekwerk van in steen gemetselde tralies, waarboven een metalen spandoek met in krullende letters de spreuk
MEMENTO PUTREFIERI

Daarachter lag de lijkentuin, die zich hulde in honing- en balsemgeuren en waarin groepjes werklieden bezig waren kolossale verzakte plavuizen op to tillen en opnieuw vast to metselen .
Er was tot Evarists genoegen geen enkele andere wandelaar to
bekennen. Het was er op de geluiden na, het kalme gelach der
arbeiders en het ketsen van hun instrumenten op de stenen, stil,
en er woei zelfs een licht windje door de rijk bebladerde geoliede bomen waarmee het vol stond. Vlinders wipten van bloem
naar bloem, bijen zoemden en groeven in hen appetijtelijk
voorkomende kelken.
Evarist passeerde een vergulde zonnewijzer en bemerkte dat
een groepje werklui, een meter of twintig van hem vandaan,
een ogenblik uitrustte van het blijkbaar vrij zware werk aan
een diepe kuil. Ze hadden hun spaden in de grond gestoken en
zaten, drinkkruik in de hand, in hun mondhoek een shagje, rus51

tig en met neutrale blikken naar hem to kijken . Hij liep naar
hen toe en kwam door een waarschuwende kreet van een der
mannen abrupt tot stilstand .
'Heedaar!' riep de man, een jonge kerel met blonde bakkebaarden en hemelsblauwe ogen, 'opgesodemieterd jij!'
Opeens zag Evarist dat hij en ook enkele andere mannen tot
hun ellebogen reikende rubberhandschoenen aan hadden en lieslaarzen droegen die vol gele grond en zwartige drab zaten .
'Publiek mag hier feitelijk niet komen' riep niet onwelwillend
een andere, oudere man, blijkbaar de voorman, `we zijn wat
aan het boven halen . Volgens de voorschriften moet dat met
een flinke schutting om de boel heen . Maar ja, er was nogal
haast bij . Dat heb je soms en dan is het : opschieten en geen
flauwekul' .
'Haast, hoezo?' zei Evarist, pogend in de kuil to gluren . De
mannen begonnen op bedachtzame wijze to lachen en knipoogden elkaar glunder toe . Een van hen nam zijn neus tussen
duim en wijsvinger en ontblootte zijn brede blanke gebit .
`Tja, kijk', zei de voorman, opstaand en naar Evarist toekomend, , 'daar hebben jullie zo geen notie van . Jullie brengen
je lijk naar de tuin of gaan er zelf heen en daarmee is voor jullie de kous af . Maar voor ons niet . Voor ons begint het dan
soms pas . Allerlei gedonder heb je met lijken as ze eenmaal
onder de grond zitten . Soms verrekken ze het gewoon om kalm
to blijven liggen. Die hebben geen fiduktie in de wederopstanding van hun vlees om zo to zeggen . Natuurlijk hebben we
het liefst dat ze stil blijven liggen . Fatsoenlijke lijken doen dat
ook . Maar gelukkig zijn er ook onfatsoenlijke rakkers bij, anders konden we wel in de bouw gaan . Op het dak gaan zitten
niksen . Zoveel lui gaan er nou ook weer niet naar de tuin per
week' .
`En die onfatsoenlijke lijken?' zei Evarist met een zekere gespannenheid.
'Tja, die gaan hun gang maar zo'n beetje' antwoordde de voorman, 'ik praat daar normaal niet over tegen bezoekers . Je bent
een uitzondering en geen kwajongen die er de gek mee steekt.
Want het is niks om mee to lachen, al begrijp je dat ons dat nogal eens overkomt . Het is tenslotte ons vak en we hebben er lol
in, we lachen ons vaak suf om al die onfatsoenlijke stinkerds .
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De zotste fratsen halen ze uit. Vooral de laatste tijd, nou het
zomer wordt, gebeurt het nogal eens dat er een een ballon
krijgt. Die lui zijn bijna altijd aan een of andere gemene zondige ziekte gekrepeerd. Vooral met hen moet je er as de kippen bij zijn om in to grijpen . Ze rijzen eenvoudig as deeg de
put uit . Er is soms geen houwen aan . Een enkele keer is verzwaring met steen of f ektief . Maar j a, de f amilie wil daar niet
altijd aan. Grafstenen kosten grof geld tegenwoordig. Dat is
bekend, dat weten ze . Ze verdommen het om voor hun lijk in
de portemonnee to duiken . Gelijk hebben ze, wat is zo'n stinkerd nog waard behalve as bemesting voor de tuin? Wat hebben ze eraan? Soms is er trouwens niet eens tijd om de familie
to verwittigen . De ene dag stop je het kreng lekker in, de volgende heeft het zich al blootgewoeld en moet je savonds de
wurmen uit je haar plukken . Er zit in zo'n geval niks anders op
as de prut eruithalen en een ruimer gat graven . Daar zijn we
nou bijvoorbeeld mee bezig. As je wilt kun je wel even een
kijkje nemen hoor . Hier' .
Hij draaide zich om en liep naar een enige meters van de kuil
verwijderd metalen vehikel, dat op een kipkarretje leek .
`Ik raad je wel aan je neus dicht to stoppen of je zakdoek ervoor to houden' zei de voorman, `as je het niet gewoon bent
denk je dat je tegen de vlakte slaat van de stank . Die trouwens
nog vergiftig is ook. As je ergens een wondje hebt en er komt
van die rommel aan ben je weg as je niet gauw naar een doktoor rent' .
In het boordevolle kipkarretje lag een drek- of modderachtige
substantie waaruit hier en daar de witte stekjes van skeletdelen
of wortels opstaken . Het geheel leek opgeschept uit een in zijn
schuimige brij stilstaande beerput . Overal aan de oppervlakte
van de gelei dreven kleine glasheldere gasbelletjes, die zich in
tressen aaneensloten en voortdurend als kleine oprispingen
naar boven borrelden .
Ten bekend strafpleiter' verklaarde de voorman, `we hadden
hem er nog niet onder of hij begon al to procesteren' .
Hij sprak de laatste woorden luid en zich half naar zijn medearbeiders wendend uit, die onmiddellijk in lachen uitbarstten.
'Ook ouwe wijven krijgen het nogal eens op hun heupen' vervolgde de voorman, terwijl Evarist de zeker een meter of drie
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diepe put met zijn ogen peilde, 'meestal hebben ze een of andere rotziekte, as bet effe kan in hun buik . Bij hun leven is de
hele boel daar al veretterd en gemold door tumors . As er zo
eentje komt zeggen we vantevoren al tegen mekaar : dat zou wel
eens een stinkerd kunnen worden, die pens is niet pluis . Het
komt altijd uit'.
De jongeman met de bakkebaarden voegde zich bij hen . Hij
keek Evarist aan met een blik van halve herkenning en zei toen,
aarzelend :
'Heb ik jou bier niet eerder gezien, een tijdje terug, een half
jaar geleden of zo?'
Tat klopt, ik heb toen mijn vrouw begraven' zei Evarist .
Hij had zijn zakdoek tevoorschijn gehaald en smoorde daarin
zijn opkomende lachbui .
Je komt bier anders niet to vaak' zei de jongeman enigszins
honend, 'volgens mij is dit de eerste keer na de begrafenis' .
'Ach ja, ik had van alles to doen, zaken, en zo' zei Evarist, die
zich weer geheel in bedwang had en de kalme snikjes die uit
zijn borst opwelden vaardig om zeep bracht .
'Zo gaat dat' zei de voorman instemmend, `as je ouder wordt en
niet meer zo goed ter been bent. Wat maakt bet ook uit .
Komen doe je toch op de duur zeg ik maar, hoe dan ook . Je
wordt bang voor de put op bet laatst en je denkt : kom, laat ik
es een kijkje gaan nemen alvast, hoe fiksen die lui dat nou
precies . Dat kan nooit kwaad. Het komt de zielerust meer ten
goede dan bet afraffelen van schietgebedjes en gekonkelefoes
met meneer pastoor en zijn kornuiten' .
`Die vrouw van je' zei de jongeman, 'dat was me er eentje . Ik
herinner bet me nog precies . Zoals die tekeer ging!'
`De boel liep er al uit toen ze net dood was' zei Evarist, 'ze
zwol op als een idioot . De kist moest er sito voor vergroot
worden'.
Hij sprak met een zekere wellustigheid, die de twee arbeiders
genoegen scheen to doen .
`Ik herinner het me nog precies' zei de jongeman weer, 'weet
je nog, Magus? Je weet bet toch nog wel? Het sop sprong al
tussen de planken vandaan voor ze eronder ging. Wat een
vrouw, brr!'
'Het was geen vrouw maar een invalide reuzin' zei Evarist
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langzaam, 'ze kon amper lopen tijdens haar leven. De hele dag
zat ze achter het glas over de straat to turen . Ze had de pest gezien aan bloemen . Ze praatte bijna niet. Ze bewoog alleen haar
handen soms even . Dat was alles' .
Hij moest zich dwingen de wilde vervloekingen en aantijgingen
to weerhouden die, wellicht door zijn gesprekspartners in hem
gewekt, van zijn lippen wilden spatten .
Tuttuttut' zei de voorman, 'zo hoor je niet over een dooie to
praten as je geen lijkentuinier bent . Dat is geen stijl' .
`Volgens mij heeft ie anders schoon gelijk' zei de jongeman,
Evarist met een soort ontzag en afschuw dooreen aankijkend .
`Je weet toch nog wel hoe ze de hele donderse boel naar boven
douwde . We hebben er zeker een dag en een nacht aan gewerkt en toen ze eindelijk in een nieuw bedje lag was het nog
niet afgelopen'.
'Nou je het zegt, ja' zei de voorman, 'ik herinner het me inderdaad weer nu . Het was een vuile smeerlap . De ergste stinkerd die we hier in tijden gehad hebben . Echt een moeras van
een wijf was het. Zozo . En jij bent dus haar weduwnaar?'
Hij nam Evarist van top tot teen op, takserend, maar scheen
geen enkel hoopgevend symptoom voor over een jaar of wat
aan hem to ontdekken .
`Achj a' zei hij gemoedelijk, 'ze hebben ook wel weer hun goeie
kanten . Al de troep die ze maken komt de tuin ten goede zoas
ik al zei. Let maar eens op : de bomen die je hier ziet zijn de
hoogste en gezondste van de hele omgeving . Dat is het werk
van de stinkerds . Een gewoon lijk houdt het gras fit, een stinkerd heeft meer in zijn marsepit, zeg ik altijd . Die is in staat
een heel bos in zijn eentje to onderhouden . Alleen al vanwege
de stinkerds ben ik pal tegen lijkverbranding . Steek een stinkerd in een kaal stuk grond en binnen het jaar heb je bloemen
en struiken bij de vleet . Hun sap is de beste mest die er bestaat .
Kijk maar om je heen: ooit zulke bomen gezien? Dat is van a
tot z het werk van de onfatsoenlijke lijken, die stronthoeren om
zo to zeggen, neem dat van mij aan' .
Hij wierp een blik op de zittende arbeiders en zei op verontschuldigende toon tegen Evarist :
`We moeten weer eens beginnen, de schaft zit erop, ik zal je
niet langer ophouden . Je wil natuurlijk naar je vrouw. Tot ziens
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vroeger of later.'
Hij knipoogde naar de lachend overeind komende mannen, die
hun peukjes in de put gooiden en hun gereedschap oppakten .
`Die kant op is het as ik me niet vergis' riep de jongeman Evarist nog na, een vaag gebaar makend dat de helft van de tuin
omving.
Hen met een armzwaai dankend voor hun inlichtingen verwijderde Evarist zich, op zijn gemak de inderdaad ongewoon forse
boomstronken met hier en daar hoog boven de grond uitstekende wortelklauwen bekijkend, het sappige lange gras en de harde
sterke heesterstruiken die alom welig tierden .
Hij vond de aardheuvel waaronder de resten van de Reuzin
lagen zonder veel moeite en strekte zich met een voldaan gevoel uit op de hoge zodenlaag die de heuvel overtrokken had,
onder een reusachtige en toch nog piepjong aandoende olm, in
de ritselende bladerdiepte waarvan een vogel steeds weer zijn
heldere stemvork aansloeg .
9 . Elementaire operatie

Hij viel niet in slaap dit keer . Dat zou trouwens reeds onmogelijk
zijn geweest door het aantal kevers en insekten dat rondkrioelde in het gras en kronkelende onnavolgbare gangetjes groef en
zich onafgebroken vergenoegd en knirpend de schilden en
scharen wreef .
Klaarwakker en gespannen lag Evarist op zijn buik, als een geplette luchtige schaduw boven de uiterst flauw en van zeer diep
opstijgende, reutelende en in zachte knallen en knetteringen
uitbarstende blubbermassa's van de Reuzin, zijn ogen tot kijkglazen geworden, die wel telkens van zijn klieren tot tranen
bewegend plezier vertroebeld werden, maar waarmee hij om
de zoveel minuten niettemin glimpen opving van wat ondergronds in de daar heersende, slechts door zijn blik en de graafinstrumenten der insekten doorboorde schemer aan het gebeuren was en wat ook bij vlagen door zijn op het donker en de
stilte van de aarde afgestemd rakend gehoororgaan opgevangen
werd.
De monsterachtige dode bewoog nog steeds, ondanks de enorme
hoop aarde waarmee men haar vele malen de normale omvang
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overtreffende grafput bedekt had . Het proces dat vlak na haar
dood en reeds jaren daarvoor op gang gekomen was, had nog
steeds zijn eindpunt niet bereikt . Het lijk leefde hier bepaald
luidruchtiger dan het tijdens zijn leven gedaan had zelfs . Het
was als haalde het zijn schade in voor het toen tekortgekomene .
Dwars door het geronk en gesnor der insektenlegers heen, die
het als uitgehongerd bestormden, of er, log en volgevreten,
glimmend van vochten, uit opstegen, hoorde Evarist het zich,
windenlatend, boerend, ginnegappend, rochelend en pruttelend
verplaatsen, opschuiven, naar alle kanten zacht en onbedwingbaar uitdijen . Hoorde hij het geknars van in het nauw gebrachte
zandkorrels en wortels waarmee het zich in een heftige ononderbroken bronst verstrengelde . Het onrustbarend gekraak
waarmee onbekende obstakels (stenen? stukken metaal?) uit
de weg geruimd werden .
Zonder verpozen braakte het lijk zich leeg en vrat het zich vol
om zich opnieuw to kunnen legen . Het geluid van een onmenselijke huiveringwekkende, de aarde met pestilenties van groei
aandoende stoelgang en sijpelend gepies, viel samen met dat
van een welhaast duivels smekkend en lebberend geknabbel en
geslik van alles wat het lijk voor de tot pap geworden muil
kwam .
Kop- en kontloos geworden, veranderd in kwaadaardige, alles
tot gisting brengende, borrelende en brullende tobben door
geen vlies of vel bijeengehouden dril, dreef het op en onder
het grondwaternivo, pogend aan to tasten, to slaan met blindheid en lijkwitdoorwormde ziekten, wilde het het drinkwater
bederven, tandbederf, sarkomen, karcinomen en klierzwellingen meedelen aan de zuigelingen die lurkten aan de flessen
gevuld met de melk van koeien die in welke wei ook gegraasd
hadden van het gras. Wilde het elke groei, de petieterigste
bloem de kop indrukken, vergiftigen, uitroeien om tenslotte alles to doen zijn wat het zelf op dit moment was : een knorrende
gassige ontploffingenserie van verrottenis onder al het bestaande .
Ondanks zichzelf huiverend van afgrijzen stelde Evarist evenwel
vast dat het haar niet zou lukken, ondanks de schrikwekkende
kiemkracht waarop haar dood de hand gelegd had . Ze misrekende zich en haar misrekening was enorm .
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Want wat vond er in plaats van de verlangde vernietiging anders plaats dan herschepping? Tot in de modder en bet moeras
van haar verpapping was de Reuzin lachwekkend kortzichtig
en stompzinnig gebleven . Geen enkel licht was opgegaan aan
bet etterend uitspansel van haar manisch voortbestaan .
Het water dat men uit de grond trok was nooit vuiler of vergiftiger geweest dan zij bet wilt to maker . Tenslotte was haar uitgroeiende verrotting niet anders dan die van plantenlagen, die,
wanneer hun door kieren en gaten verloren vocht hard werd,
stolden en overgingen in bruinkool, steenkool, diamant, ertsen .
Goed, een beker van haar vocht zou iemand ter plaatse gedood
hebben maar bet vocht werd in hoge torens tientallen malen
gezuiverd, gefilterd, door chemische toevoegsels geheel onschadelijk gemaakt, tot een vocht waarin enkel nog de niet to
verwijderen maar in alle andere dranken en ook in eetwaren
evengoed voorhanden mikrobewezentjes voorkwamen, waartegen bet organisme van dier en mens volledig bestand was .
Ze schoot haar doel totaal voorbij . In feite droeg ze slechts bij
tot een steeds toenemende wildstand, hielp ze van dag tot dag
de uiers vullen van de koe die bet kind en de moeder van bet
kind to drinken gaven, in stand hielden, en groeien deden . Met
haar daar beneden onverkwikkelijke en gevaarlijke gassen hield
ze flora, fauna en dus ook de mens in leven, zuiverde ze via de
transformatoren der planten de atmosfeer van vuil en droeg ze,
zonder bet to weten, in haar onzinnige razende sluimergroei bij
tot de verheviging en de uitbreiding van alle leven!
Het was bijna om medelijden met haar to krijgen dat ze niet
door had wat bet legioen bezoekers, om in hun tijdsorde to
spreken, wellicht al eeuwen begrepen had en waarom ze zonder in bet mint beducht to zijn voor besmetting of vernieling
hun gang gingen, die Evarist verbijsterde toen hij, zijn ogen
instellend op de oppervlakte van zijn rustplaats, hun bewegingen beter ging onderscheiden .
De wereld zoals de insekten en torren die ervoeren vertoonde
geen enkele ordening. Alles desintegreerde er zienderogen .
Volstrekte chaos en anarchie heersten schijnbaar onbeperkt .
De hele, natuur leek uit elkaar genomen, gesekteerd, gedemonteerd en op een krankzinnige manier opnieuw in elkaar gezet
to zijn.
58

De gekste vormen vermengden zich met elkaar en uit deze
verbintenissen sproot overvloedig nog erger gebroed voort . De
hele wereld evolueerde blindelings en ongelooflijk snel naar
telkens schrikwekkender stadia. Hindernissen werden genomen,
uit de weg geruimd, obstakels overwoekerd door knarseschildend hongerig tuig . Nadelen werden in voordelen omgezet zo
groot dat het niet to begrijpen was .
Alles werd geassimileerd, geen giftvocht was dodelijk . Resistentie deed zich onmiddellijk gelden . Ieder wapen, ook het geheimste, werd geinkorporeerd . Geen onderdeel paste bij een
ander onderdeel. Misschien was er vroeger, aan het begin,
een orde geweest. Soms leek het Evarist zo terwijl hij toekeek .
Maar die orde had dan al onheuglijk lang iedere invloed verloren . Het was allemaal uit de hand gelopen .
Bijna verstard merkte hij hoe alles in beweging was . Het pulseren van de ruimte tussen de halmen, die oerbomen waren .
Het uitzetten en slinken der bladeren bij iedere adempauze
tussen twee momenten van koortsachtige gehaaste groei. De
barsten die in de grond vielen door de hitte, de grond die een
woestijn was met in iedere porie de zweetkristallen van vochten . Het scherpe licht dat reusachtig trilde. Het zich uitschuiven
en geleden van de plantenstengels . De eksplosie van schaduwen overal, springend en buitelend, vluchtend, verstijvend .
Zandkorrels, scherp, hard, als bakstenen door de gekrompen
ruimte waaiend.
De insekten waren dieren die in de oertijd al op aarde geleefd
hadden. Ze waren ontzagwekkend, hoog, gebergte-achtig, bezet
met schilden en duizenden bolle, in soms opnieuw duizenden
kijkdelen verdeelde vensterogen, voorzien van radartorens en
graafapparaten, voortplantingsuitstulpsels . Zwaar bewapend,
zwart glanzend, veelkleurig . Ingerolde larven op bladeren als
schiereilanden rechtten zich, hun blik onschuldig en pervers,
pas uit de windsels, zuurstofmaskers als slabbetjes van slijm
voor de mond .
Alles glansde en glom van de geharnaste blinde alles waarnemende ooggrotten. Iedere kop was naar alle kanten draaibaar. In hun vleugels weerspiegelden zich katedralen zo hoog
en ijl dat ze nooit gebouwd waren. Hun poten waren van lancetscherpe weerhaken voorzien, harig, eraan kleefden dikke
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bloeddroppels en op kuit lijkende geronnen pus . Er waren
dieren met kolossale achterlijven boordevol eieren . Hun denken : hun web, trechtervormig, vlak, geometrisch . Giftige krabspinnen doodden bijen en zogen ze ijlings uit . Hun stille ronde
oogkratertjes in hun voorhoofd . Agelena labyrinthica, aranea
reaumurii, mengvormen, monsters . Larven : reptielen van voor
de zondvloed.
Beesten met gehoororganen in hun kniegewrichten, als helle
ovale vensters . Beesten die hoog bevederde symmetrische
torens waren, fantastisch gestruktureerd. Wandelende antennes .
Kevers met geweien op hun kop. Gevallen engelen: duivels .
Mieren die elkaars voelsprieten bewreven, droogjes de liefde
inleidend of een vernietigend gevecht . Roofvliegen . Schorpioenvliegen. Wezens overdekt met weke bollen bloedbloemstof .
Rupsen : vet, traag. Hun kop : dikke kragen olifantsachtig vel die
in elkaar gekruld lagen . Beesten die tanks waren, pantserwagens, bulldozers, op weg naar gevechten die overal werden geleverd.
Om hem heen was het slagveld, werden de gewonden en doden
en de wrakken opgeruimd, weggesleept, leeggevreten . Schilden
en pantsers flikkerden in de zon . Draakachtige achterlijven trilden, als motoren draaiend stegen bommenwerpers van insekten
op . Werden zwarte eieren afgezet, ingegraven . Antennestaarten
zwiepten door de lucht . Hij zag nu alleen nog harige poten, tentakels, tastsprieten, metalen insektenogen . Terwijl hij lag en
toekeek vrat de ene helft van het levende in een soort eschatologische symboliek de andere op. Er was geen oponthoud, geen
verpozen . Tandraderen doorkrabden het zand, gebogen horens
schaafden het vel der planten af . Een schreeuw en een gedruis
laaide op tot tegen de ondenkbaar geworden en niet meer to
ziene zon die dit alles duldde, die niet wist dat het bestond,
zoals dit alles niet afwist van het bestaan van de korrel godheid
waardoor het in stand gehouden, beademd van vlakbij en aangevuurd werd.
Terwijl Evarist, uit alle macht bewegingen makend, een droge
vlok zaad, een snik, uit zich losworstelde wist hij : de Reuzin
was in - feite allang in een vuilnishoop veranderd, in een strategisch uiterst belangrijk punt waarom de kleinste en giftigst
geangelde aardwezens zich kapotvochten, waaraan ze zich ka60

potvraten, waarom ze zich aan flarden lachten!
10. Geen boekenwurm of zoiets

De zon was al weggewiekt en de bomen begonnen donker en
vocht uit to ademen toen Evarist zich ruw vastgegrepen voelde
en een onmatig harde stem hem toebulderde :
'Hee! Wat heb ik nou an m'n klomp! Wat mankeert jou, maat?
Allee, opstaan, de tuin gaat dicht!'
Moeizaam, met knarsende botten, tot in zijn hersencellen zich
aangevreten en geleegd voelend scharrelde Evarist overeind .
De stem behoorde toe aan de voorman. Hij had zich verkleed
en zag er nu, in zijn vale kostuum, uit als een gewone wandelaar.
`Nondidju' zei hij, 'wees blij dat ik savonds altijd nog een
rondgang maak in m'n eentje . Anders was je hier blijven pitten .
Zoiets zou op jouw leeftijd je gemoedsrust niet ten goede gekomen zijn . Ik heb trouwens de indruk 'dat je op een beetje
perverse manier met die dooie van je bezig bent . Je komt hier
de gekste dingen tegen maar ik heb toch nog nooit een ouwe
man bovenop z'n lijk aangetroffen . Die houding geeft to denken
as je het mij vraagt . Het werkvolk hier haalt natuurlijk zulke
grappen wel eens uit. Ik gun ze dat van harte . Maar dit ligt
anders . Die jongens leven met de dood, die darren er dagelijks
tot aan hun nek in rond . Met jou staan de zaken anders . Heb ik
gelijk of niet? Zeg nou zelf . Ik mag je wel, laten we mekaar
geen mietje noemen' .
`Ik heb' zei Evarist, pratend met een mond vol donker dat naar
aarde en plantenresten proefde, 'een ontdekking gedaan . Het
leeft nog steeds. Het groeit . Het wil alles vergiftigen en kapotmaken. Maar het vergist zich en niet zo zuinig ook . Ik kan het
zien aan de kevers en de insekten. In het kleinste wordt de ontwikkeling van het grootste duidelijk . In de paradoks is de waarheid. Het vergist zich, want . . .'
'Hohoho vader' onderbrak de voorman hem, 'wacht even . Met
woorden as parredoks hoef je bij mij niet an to komen . Ik ben
maar een doodgewone lijkentuinier, geen boekenwurm of zoiets . Maar wat die ontdekking van je betreft kan ik je geruststellen : ze doen het allemaal . Ik kan jou dat wel zeggen, je be61

valt me wel . Je had best lijkentuinier van je vak kunnen zijn .
Zie je, een fraktie van wat hier begraven wordt ligt hier ook .
Het drijft eenvoudig weg . Het zet de grond om in een moeras
en poetst dan de plaat . De lijken drijven als een eiland van
poep onder de hele stad door, ze zitten in de rioleringen, in
ouwe kelders, overal. Ze staan zelfs in open verbinding met
viswaters en kanalen. De mensen weten dat niet . As ze het
wisten zouwen ze zich een hoedje schrikken. Volgens mij staat
het als een paal boven water dat alles op een kwaje dag in de
poep dondert, erin verzuipt. Want de dood en de dooien, dat is
gewoon ordinaire kak . De dooien zijn de grootste kakboerderijen die er in alle betekenissen van het woord bestaan . Eigenlijk ben ik niks anders as een boer die met zijn mestkar aan de
gang is' .
Hij praatte verder, gehaast, driftig, kwaad bijna, maar Evarist
hoorde hem niet goed meer . Hij voelde zich langzaam en opeens Aug oplossen in het donkey dat de voorman thans bijna
geheel omhuld had . De grond beefde en sudderde zacht onder
de door de Reuzin bewerkstelligde en in kracht toenemende
ontploffingen.
'Lazer niet in dat gat ginder, we hebben het opengelaten, we
moeten nog es met mekaar praten vroeger of later' zei de voorman, zijn hand uitstekend .
Maar Evarist was reeds geheel verneveld en klom, vogelachtige
kreten uitstotend, snel over de kriskras dooreengeslingerde
stenen naar de uitgang, naar het droge puin van zijn huis en de
vastgewortelde ranonkel waarin zijn bestaan hechter dan ooit
verankerd lag, met plantenkabels die dwars door de verrotte
scharlaken monden en de madenhopen van het Monster in
een vaste, immobiele zandgrond neerdaalden .
Hij holde.
11 . Een spreektrom pet met een uilebril

De straat was vol mensen . Ze hadden vanwege de warme
broeierige lenteavond stoelen en houten banken op de stoep
voor hun huffs gezet en waren daarop neergestreken, de donkere
mannen met als onderscheidingsteken een sigaret in hun mondhoek, de bloemachtiger vrouwen met breiwerk op schoot . Niet
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alien zaten. Sommigen stonden tegen de posten van hun geopende deuren geleund .
In twee bijna ononderbroken rommelige slagorden voor hun
huizen opgesteld, wachtend op iets waarvan het uitblijven hen
reeds ongeduldig begon to maken waren ze in heftige korzelige
diskussies met elkaar gewikkeld geweest die zich niet beperkt
hadden tot bepaalde tot een rij behorende groepjes maar waarin
ook voortdurend de overkant was betrokken geworden . Over
en weer waren scheldwoorden en harde misprijzende uitroepen gevallen, die slechts langzaam verebden in de stilstaande,
windloze, met stof en avondvochten beladen atmosfeer .
Deze gedachtenwisseling, die geen ruzie was maar een gezamenlijke driftige verbolgenheid op iets niet aanwezigs, was
door het vrolijk geschreeuw van een troep keen en weer hossende, elkaar achterna zittende kinderen slechts oppervlakkig
gehinderd . De redekavelende volwassenen schenen gaandeweg
de aanwezigheid der kinderen geheel vergeten to zijn geraakt,
zodat deze, toch vaag zich bewust van de opwinding van hun
ouders, waarheen ze soms snel even terugzwierven, ongestoord allerlei kattekwaad hadden kunnen uithalen . Er werd
zelfs reeds met katapulten naar straatlantarens gemikt.
Op het moment dat Evarist de straat binnenkwam hielden de
redenaars die zich het dichtst in zijn nabijheid bevonden abrupt
op met spreken, zo abrupt dat hun mond in een of andere willekeurige uitroep verstard bleef openhangen . Met witte dode
lantareniichtgezichten waarin alleen hun grote ogen fonkelden
namen ze hem op, terwijl hij voorbij laveerde, en het opeens
begonnen zwijgen zich in golven voortplantte en met hem opschoof.
Alom braken de diskussies af, weike achter zijn rug slechts
fluisterig en aarzelend herontstonden . Tussen twee met ogen,
lippen en neuzen bezette wanden van stilzwijgen scharrelde
Evarist verder, verwonderd om het bij iedere schrede dieper
wordend stilzwijgen waarin de straat zich hulde en dat reeds
gepruttel van doorgetrokken w .c .'s, het geritsel in waterbuizen
en het suizen van waakvlammetjes in keukens hoorbaar maakte.
Zelfs de stemmen der kinderen klonken gedempter en verstilden aisof een muilkorf over hun mond gestuipt werd. En toen
vloog een steen door de lucht, rakelings langs Evarists schouder .
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Andere stenen volgden zonder dat er enige reaktie kwam van de
zijde der volwassenen . Ze bewogen zich amper . Doodstil, rustig,
vol duistere vijandigheid sloegen ze Evarists opmars gade .
Hij liep alsof hij dronken was, van de ene kant van de straat
naar de andere zwalkend, glimlachend en mompelend en zich
niets aantrekkend van de projektielen die geworpen en afgeschoten werden en die hem verschillende keren aan het hoofd
troffen en om hem heen hard op het plaveisel neerkletterden .
In zijn eentje een optocht, een plechtige processie vormend die
de hele straat van begin tot eind vulde, ging hij verder, terwijl
langzaam en schoksgewijs het zwijgen doorbroken werd en
hem scheidwoorden en bedreigingen eerst toegevoegd en dan al
toegeschreeuwd werden.
Hij trok er zich niets van aan . Reageerde in het geheel niet . Hij
had zijn hersens hermetisch afgesloten voor het beginnend gekrijs der vrouwen evengoed als voor het kwade grollende gegrom der mannen. Het drong niet eens goed tot hem door, al
begreep hij wat de achtergrond van hun eensgezind afwijzen
was. In zekere zin had hij medelijden met hen . In zijn hoofd
was een heldere hoge vlam . Aan de binnenkant van zijn schedel
was die droog en wit, aan de buitenkant rood en vochtig. Hij
glimlachte .
De straat weergalmde nu van geschreeuw en vijandige kreten .
Mannen balden hun vuisten en maakten bewegingen of ze hem
to lijf wilden gaan. Maar dat gebeurde niet . Wel drongen ze,
vergezeld van hun vrouwen en ook van hun kinderen, die ze
veiligheidshalve bij de hand namen, achter Evarist op, geheel in
de trant van mensen die zich eerst van een goede plaats verzekerd hebben om de processie to zien voorbijtrekken en die
zich er daarna bij aansluiten .
Niet een keer keek Evarist om naar de achter hem aangroeiende stoet, die steeds harder en verwarder begon to roepen en
waarbij een kind was dat in zijn onschuld zijn trommel of een
olieblik had meegenomen en daar precies als bij een echte processie, of bij een parade, roffels op sloeg .
'Weg met die klimoprotzooi!' werd er gebruld .
Ten schandaal is het!'
`Vuile kommunist!'
'Stombezopen is ie!'
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'Hij is gek!'
`Steek 'm in een gesticht!'
`Steek 'm in de bajes!'
`Trap 'm in mekaar!'
Maar niemand voegde bij dat woord de daad . Hem op de hielen
trappend, hun keel schrapend alsof ze hem wilden befluimen,
vloekend, drongen ze achter hem op, de hele breedte van de
straat in beslag nemend naar hij merkte toen hij zich heel even
omdraaide en tevergeefs poogde het kind met de trommel to
ontdekken . Hij, de processie, was nu vlakbij zijn einddoel : een
machtig bebladerde, boven de omgevende, eveneens reeds
groenbegevelde huizen uitreikende feestversiering, een ondoorzichtige ereboog van ranken en kronkelende stammen waarachter na de grondige kamoeflage geen stukje steen meer to bekennen viel en aan weerskanten waarvan een haag van met bijlen, kapmessen en zagen gewapende, uit de meest onmiddellijke buren gerekruteerde erehaag stond opgesteld .
Zonder moeite herkende Evarist hen in het bossige, van balsemgeuren doorvloeide lantarenlichte donker. Het waren allemaal mensen die hem nooit een strobreed in de weg gelegd
hadden, bezadigde, meest vrij jonge mannen, huisvaders, winkelbediendes, kantoorpersoneel . Mensen die hem nooit in staat
geleken zouden hebben tot het hanteren van gereedschappen
als die waarover ze beschikten en waarvan ze, naar hij met
een schok ontdekte toen hij zijn blikken naar omhoog wendde,
naar de ranonkelboog, reeds gebruik gemaakt hadden .
Er stonden ettelijke ladders tegen de gevels die de groene welkomstgroet begrensden . Hij ontwaarde vele lichte vlekken van
afgezaagde of -gehakte takstompen . Ze waren dus bezig geweest met een hernieuwde aanval op de ranonkel . Opeens
hoorde hij temidden van het rumoer, het gemekker van kinderstemmetjes die riepen om opgetild to worden, het gelach
van vrouwen die met over elkaar geslagen armen of met babies
aan de hand toekeken, een feestelijke stentorstem roepen :
'Opzij mensen, opzij ! De voorzitter van het straatkommite !'
Uit de menigte wrong zich een blozende zwaargebrilde en gewichtig achter zijn heuvelachtige buik aanstappende man naar
voren die onmiddellijk 'Stilte, geachte straatgenoten, stilte!' begon to roepen .
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Het werd geleidelijk stil. Enkele verlaat opstijgende 'geef 'm
z'n vet!'-yells met een blaadje papier wegwuivend richtte hij
zich tot Evarist met de woorden :
'Ahum! Deze straat is een nette straat . Een straat waar nooit
politie komt. Een straat zonder vuiligheid, dat wil onder meer
zeggen : zonder onkruid . Dat willen we zo houden . Onkruid
wordt hier niet geduld . Jij, Evarist Schouwvagher, weet dat, zoals wij alien het weten . Desondanks heeft dit je niet belet uit
de stoep van je huis een stoep die nota bene tot de publieke
weg behoort tegels los to breken en er klimop to planten,
die in bijzonder korte tijd je hele voorgevel, zelfs ramen en
deuren, en je hele dak aan het oog onttrokken heeft niet alleen maar die bovendien in een even kort tijdsbestek . . .'
'Deze plant is een ranonkel' zei Evarist helder en goed verstaanbaar.
`Last me uitspreken' snauwde de voorzitter van het straatkommite met mechanische geergerdheid. Hij vervolgde:
' . . , in een even kort tijdsbestek de huizen van je onmiddellijke
buren aan het overwoekeren gegaan is . Deze eh, ronankel,
waarvan door je buren beweerd wordt ikzelf heb dat door
mijn slecht gezichtsvermogen helaas niet kunnen vaststellen
dat ze hem zien groeien, (de erehaag knikte eendrachtig) is een
aanfluiting voor het fatsoen van onze straat en vormt een aanslag op licht, lucht en duurzaamheid van andermans woning .
Uit naam van de hele straat geef ik je in overweging to zorgen
dat die rommel om je huis op zijn laatst overmorgen verwijderd
is . Wanneer je in gebreke blijft zullen er andere maatregelen
getroffen worden, die onder meer een komplete boycot van
de zijde der winkeliers zullen omvatten . Bedenk hierbij dat je
sinds het overlijden van je vrouw niet veel goodwill to verspelen hebt, hier in de straat niet en elders evenmin' .
De toespraak was afgelopen . Onmiddellijk werden er uit de
menigte rotte eieren, tomaten en zelfs muizelijkjes geworpen,
die voor Evarist bedoeld waren maar die, doordat hij, klein van
gestalte als hij was, Aug wegdook onder de beschermende handgrote, elkaar overlappende ranonkelbladeren, grotendeels neerregenden op de leden van de erehaag, die zich eveneens verscholen onder de ranonkel en waarvan er een, een zekere
Mabelis, heftig fluisterde:
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'Het is jc eigen schuld, Schouwvagher . Het spijt ons dat we de
straat als geheel erin moesten mengen . Maar wat konden we
anders . De mensen hebben hun ogen niet in hun zak . En die
rommel is tenslotte niet van ons afkomstig' .
De voorzitter van het straatkommite vouwde zijn papiertje op
en kreeg met zoveel kracht een ei op zijn bril geworpen dat de
dooier hem langs de hats droop en hij, de armen in de lucht gestoken, zich de tijd niet gunnend om zijn kijkinstrument of to
vegen, in de beveiligende menigte terugdook, die niet verder
opdrong maar afwachtend staan bleef .
Evarist had zich inmiddels, toen de projektielenregen afnam,
weer opgericht en stond nu tussen twee slangachtig ten hemel
reikende en hoog boven zijn hoofd zich met elkaar vervlechtende stammen, als uit een lachspiegel gestapte zuilen, ze elk
met een hand omklemmend in een gebaar en houding welke
denken deden aan die van kinderen bij boompjeverwisselen .
`De groei is begonnen' zei hij, zich niet in het minst forcerend
tot een groter stemvolume dan het normaal door hem gebruikte, `en de groei grijpt steeds verder om zich heen . Hij is
begonnen in een zaaddoosje zo klein dat men het zich niet kan
voorstellen . Hij had het daar benauwd, hij stikte voortdurend
bijna. Maar hij is aan de omklemming ontsnapt. Hij heeft de
wanden van zijn celletje doorboord en is uitgestroomd waar
alles uitstroomt en heeft daar wortel geschoten' .
Op goed geluk werden, nu zijn stem hoorbaar werd, stenen en
vuil in zijn richting gesmeten . Rotte vruchten barstten open op
zijn kleding, zijn gezicht . Hij veegde ze niet eens weg . Hij merkte het niet, evenmin als het bloed dat zijn voorhoofd rood kleurde. Vie aan de groei komt komt aan mij' zei hij, luider nu, gedrevener, 'het lijkt alsof de bijl al aan de wortel gelegd is maar
dat is onzin. De bijl wordt stomp. De steel breekt . De zaag maalt
zijn tanden kapot. Het mes roest weg . Maar de groei gaat verder. Hij is begonnen en vordert nu zonder ophouden . Mijn
werk is het niet . Ik weet bijna van niets . Ik heb alleen geslapen .
In de lijkentuin moet je niet zijn om een verklaring to vinden .
Dat weet ik nu, ik ben daar geweest vandaag . Toch is wat daar
groeit voedsel. Maar de wortel zit in de diepste witste zandgrond verborgen . Daar klimt geen mol naar toe' .
'Hij is stapeliere gek!' werd er geroepen .
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'Waar ouwehoert ie feitelijk over?T
'Godverdomde ouwe zak!'
'Hij houdt ons voor de zot!'
Vat ik zeg is de waarheid' ging Evarist verder, zwaar ademend, nachtvlinders wegspuwend die zijn mond binnen wilden
fladderen, 'ik heb het al eerder gezegd . Tegen mezelf of tegen
niemand . Wat maakt het uit. Nu weten jullie het ook. Lijken
misrekenen zich misschien maar de natuur vergist zich nooit .
Noem het een wonder, het doet er niet toe, als het kind een
naam heeft wordt het wellicht minder gauw met het mestwater
weggegooid. Deze groei kan niet vernietigd worden!'
De menigte begon, door vleermuizen aangevallen, door muggen
gestoken, uiteen to vallen, to verdwijnen. Uit de oplossende
gelederen ervan kwam het jongetje met de trommel tevoorschijn . Het keek Evarist met grote stille ogen aan .
`Is je boom een wonder? Net zoals bij de profeet Jonas?' vroeg
het toen.
Evarist keek op en ontdekte het kind .
'Trommel maar es wat voor me' zei hij, 'trommel wat, ik houd
van trommels, onder de grond trommelt het ook' .
Het jongetje liet een roffeltje horen.
`Is de boom een wonder?' vroeg het daarna weer .
`Zeker' zei Evarist .
'1k zal het aan mijn moeder zeggen' riep het jongetje opgetogen
en holde, de trommel in de hand, weg in de halve duisternis,
om de paar sprongen een langgerekte schrille kreet slakend die
het snel nacht maakte nu .
Evarist keek onder de bladeren . De mannen met de zagen,
bijlen en messen waren er niet meer . Het was to donker geworden voor hun arbeid en morgen moesten ze weer vroeg
naar hun winkels en kantoren .
Evarist verbaasde zich, alweer.
12 . Muntstukken op de tong

Evarist was opnieuw onder zeil gegaan, een slapend groen oog
geworden waarop een maanzaadje kennis ronddobberde, een
ovale kwast in stuwend hout.
Aan zijn huis dat in het geheel geen huis meer was, was deur
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noch raam to vinden . De vorm ervan was volkomen verloren
gegaan. Geen steen was op de andere gebleven . Ze waren alle
vergruisd door de ekspansie van de ranonkel of eenvoudig
door de polymorfe poliepen van de tot jonge bomen geworden
plant opgeslokt . De buren kapten en zaagden wat ze konden,
iedere avond gingen ze de guirlanden van takken to lijf die zich
gevormd hadden en die ettelijke huizen in de schaduw hielden .
De straat lag voortdurend vol meterslange takken, zaagsel en
hopen gebladerte, zaken die de passerende vuilniswagens weigerden mee to nemen. Niemand haalde ze weg, iedereen immers had oliestook of centrale verwarming in zijn huis . Bovendien was het lente. Soms speelden kinderen erop . De volwassenen evenwel snauwden hen als ze dit zagen direkt weg en
vort . Van de boycot waarmee ze Evarist gestraft hadden ondervond alleen hun eigen kroost hinder.
Tijdens korte talrijke bezoekjes in de straat ketterde de scherpgebekte pastoorsvogel voortdurend op de ranonkel . Hij noemde
hem kortweg de Boom van Duivel en Kwaad en doordrong zijn
parochianen er woonden maar enkele ongelovigen in de
straat
ervan dat het hun taak was de Boom zo snel mogelijk
met wortel en tak uit to roeien . Evarist schilderde hij of als cen
gevallen engel, dat wil zeggen : een in huiveringwekkende staat
verkerende, tot het stadium van de aanvankelijke chaos teruggekeerde baarlijke duivel .
Hij tetterde zich schor en als hij dan tenslotte met een klap zijn
snavel sloot, waar een rose reepje tong als een opgepikte worm
uitstak, zeiden ze dat hij gelijk had . Het was een bezoeking .
Het fatsoen van de straat had een barst opgelopen . Maar ze
ondernamen niets . Na de aanvankelijke eensgezinde aktie, uitmondend in de spreektrompet met de uilebril op, beperkten
ze zich tot uitingen van misprijzen jegens Evarist Ranonkel,
zoals hij opeens door iedereen genoemd werd .
Een uitzonderlijk vitaal manspersoon, een vleeshouwersknecht,
hielp savonds met het kap- en zaagwerk, dat merkwaardigerwijs
hoegenaamd niet vorderde, ondanks dat het mannelijk deel der
verduisterde families zonder veel praatjes to maken hardnekkig
doorging met het onttakelen van de vegetatieve tuigage waarmee na een spoorloze stormnacht hun woningen bewaaid en
bewierd waren . Ze zeiden weinig, ze wezen de overige straat69

bewoners niet op de op hen rustende morele plicht tot hulpverlening . Ze lieten de pastoorsvogel tateren, die hen iedereen tot
voorbeeld stelde en verschillende keren wanneer ze aan het werk
waren een kijkje kwam nemen .
Maar ze rooiden het niet. De Boom greep sneller om zich heen
dan zij hem terugdringen konden . Tevergeefs poogde de
pastoorsvogel, die zelf geen klauw uitstak overigens, de rest van
de straat to aktiveren door to wijzen op de toename aan goede
werken die uit het terugdringen voortvloeide . De Boom groeide
onweerstaanbaar. In de twee huizen waardoor hij omgeven
werd begon kalk van de muren to bladderen, die stil gaan trillen waren. Vocht, zeiden de twee echtparen tegen elkaar .
Druk op straat, voegden ze daaraan toe toen het gezinder merkbaarder werd . Al gauw konden ze het geknars en gekraak
waarnemen waarmee de takken en wortels aan de stenen vraten. De twee echtparen, zich schamend als voor een geheime
zonde, hielden het zolang mogelijk geheim . Susten hun snachts
van allerlei geluiden wakker wordende kinderen met vage verhalen . Keken elkaar aan . Zwegen.
In de loop van misschien een paar weken werden de muren
aan beide zijden doorbroken . Uit de ontstane openingen drong
een bijna kompakte woedende plantenmassa die naar plafonds, en vloeren greep . De plafonds begaven het, rietbossen en
brokken kalk vielen naar beneden, de meubels toedekkend,
inpakkend als voor een verhuizing. In de vloeren vielen gaten .
Het houtwerk werd molm . De ramen verduisterden geheel
door de groei die zowel aan de binnen- als aan de buitenkant
plaatsgreep en die niets ontzag, waterbuizen kraakte om zijn
dorst to lessen, kortsluiting en brandjes veroorzaakte die gelukkig door het wegstromende water snel geblust werden .
De hele dag door poogden de twee huisvrouwen de chaos op to
ruimen, het stof, de lagen vuil, de humus . Met broodmessen
gingen ze de ranken to lijf die zich naar binnen hesen en als
een bloemenhulde smorgens naast de ontbijtbordjes en de koppen lagen, op de propere tafellakens . Overal . Met emmers tegelijk schepten ze het dikke bruinkoolachtige vuil weg en gooiden het op straat en op hun binnenplaatsje .
Savonds hielpen hun echtgenoten mee, terwijl de kinderen zich
met grote verwonderde ogen door hun zo veranderde leefruim70

to bewogen, half angstig, half verheugd . De mannen staakten
hun werk buiten en richtten zich op bet veel urgenter karwei
binnen . Ze zaagden als razende takken af, kapten rankentrossen . De atmosfeer was verstikkend binnen : vochtig en beet als
bij een hooibroei, waarnaar bet ook begon to ruiken . Een geur
van mest en ozon dreef door de afbrokkelende vertrekken
waarin ze zich staande hielden . Van hun ontblote bovenlijven
biggelde bet zweet in vuile straaltjes weg. Ze lieten uit schaamte
om de wanorde die in hun huis heerste niemand toe binnen to
komen . Het werk isoleerde hen dermate dat de twee families
ook onderling geen kontakt meer hadden . Ieder voor zich was
bet parool geworden .
De binnenplaatsjes raakten vol vuil, aarde, plantenresten, takken . De takkenhoop op straat werd een berg waar de pastoorsvogel bij bet langsfladderen verwoed de snavel naar uitsloeg .
Het meubilair zakte in elkaar en werd stof . De plafonds verdwenen . Men leefde in de kelder doordat ook de vloeren zoekgeraakt waren. De kinderen, die zich opvallend snel bij dit alles
aanpasten, speelden verstoppertje tussen de dichtbebladerde
takken waarin de ranken overgingen . Hun ouders holden hoestend van bet stof en elkaar voortdurend bet ventileren van onfrisse darmgassen verwijtend been en weer, pogend to redden
wat to redden viel . Vergeefs . Verbijsterd bemerkten ze dat ze
volkomen machteloos waren .
Reeds leefden ze in de schemer . Geen straaltje zon drong meer
door de groene dichte bolster die hun vroegere woningen begon to omgeven en de gebeurtenissen erbinnen zo goed als geheel aan bet oog van de buitenwacht onttrok . Toch bleven de
twee huisvaders wie dit alles overkwam als vroeger naar hun
werk gaan . De kinderen werden naar school gestuurd alsof er
niets aan de hand was en hun moeders deden boodschappen en
hielden als iemand begon over de nog steeds niet verwijderde
Boom en de rommel op straat, hun mond . Zo diep zat hun
schaamte dat ze zichzelf wijsmaakten dat bet allemaal wel weer
over zou gaan, als ze de wortel van de Boom maar eerst to
pakken hadden .
Inmiddels was `de Boom' de aanduiding voor een heleboel bomen geworden, die hoog boven de daken uitstaken en als blootgelegde kronkelbuizen van een bizarre riolering over de stoe71

pen kropen . Met kolenschoppen poogden de vrouwen gaten to
graven in hun aarden keldervloer . Hun echtgenoten gebruikten
hun werktuigen nu als houwelen en spaden, waarover ze bij gebrek aan tuintjes nooit beschikt hadden . Maar ze kwamen niet
diep .
Overal stieten ze op gebundelde worteltjes zo taai dat men er
na uren hakken en steken nog geen dertig centimeter in verder
gekomen was. Grotere wortels, een hoofdwortel, waren volmaakt onbereikbaar . Hun vloer omspittend tot het een tuin geworden was bleven ze hopen dat er een keer in de ontwikkeling der gebeurtenissen zou komen. Ze vergisten zich . Het kostte hen nu al moeite om rechtop to staan onder de woedende
wingerd die de schemerige ruimte boven hen vulde, en die ze
zich nog steeds dachten als hun huis, begrensd van de andere,
als hun eigendom, hun woonraat .
Zowel aan de voor- als aan de achterzijde was van hun huffs niets
meer to bespeuren . Het was er doodeenvoudig niet meer . Ervoor in de plaats stond de Boom, een klein bos dat zonder verpozen groeide, dat dwars door de daken heenbrak, door de
ruwe ronde gaten die deuren en vensters geweest waren, dat in
diepe kniebuigingen steun zocht op de daken der onzichtbaar
geworden schuurtjes en die vernietigde, in zich opnam, wegvrat, ze veranderde in boomaarde en daarna in Boom en dat dit
alles zo heimelijk en onopvallend deed dat slechts de omwonenden er iets van merkten en die, terwijl ze kort tevoren slechts
belangstelling aan de dag gelegd hadden voor het onfatsoen van
de gekgeworden Evarist Ranonkel, nu ze zich zelf bedreigd
gingen voelen, bijl en zaag pakten, ladders tegen de dikste
stammen plaatsten en aan het zagen en kappen sloegen, verbeten en zonder er met buitenstaanders een woord over vuil to
maken, onmiddellijk door dat werk en doordat verder niemand
hen erbij hielp de slechts aan hakken en steken plezier belevende vleeshouwersknecht daargelaten , zich geisoleerd
wetend en aangewezen op eigen vaardigheid en overleg .
De families Trevalje en Mabelis, die Evarist Ranonkel geflankeerd hadden en elkaar nu dwars door de harige kolossale
gehoorgang die ontstaan was met gemak konden beschreeuwen,
sloegen dit werk met glimlachende belangstelling gade.
De mannen gingen niet meer naar hun werk, de een Mabelis
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naar zijn winkel en de ander Trevalje naar zijn kantoor .
De vrouwen hielden de kinderen thuis, omdat het toch zo grote
vakantie was, vertelden ze elkaar met vroeger ongekende vertrouwelijkheid . In werkelijkheid vonden ze het veel prettiger
om hun kroost bij zich to hebben, dat zich uitstekend vermaakte
en de ruimte die ontstaan was, en die veel groter was dan die
waarover het vroeger beschikt had, tot in de uithoeken verkende .
Rustig op een tak zittend, in hun verfomfaaide rafelige plunje,
Mabelis in een uit zijn militaire diensttijd stammende battledress, keken ze naar de moeizame en tot geen enkel principieel
resultaat leidende vorderingen van hun buitenburen, zoals ze ze
noemden .
Hun binnenbuurman, Evarist Ranonkel, de krankzinnig geworden oude man die de Boom verwekt had, ontplooide geen enkele aktiviteit. Hij liet niets van zich horen . Het stond niet eens
vast of hij nog leefde . De Mabelisklan beweerde van wel, de
Trevaljes zeiden dat dit onjuist was . Volgens hen was Evarist
Ranonkel dood, en lag hij, zo er nog iets van hem over was,
weg to rotten ergens aan de oorsprong der dikkere wortels, die
zij niet hadden kunnen bereiken .
Beide klans waren het erover eens dat Evarist Ranonkel een
goeie vent geweest was . Zijn vrouw had zijn hele leven verzuurd . Hij was een ongelooflijke pantoffelaar geweest . Sinds
haar dood was hij zeer veranderd . Ze spraken zelfs met een
soort eerbied over hem, terwijl ze op hun takken zaten en naar
de verrichtingen van hun buitenburen keken en glimlachend
letten op de steeds duidelijker wordende snelheid waarmee de
groei hun gezwoeg uitlachte en overtroefde .
'Ranonkel is lang niet zo gek als de straat ons wijs wilde maken'
zei Mabelis.
'Zo is het' beaamde Trevalje, 'alleen moet je zeggen `was', want
hij kan beslist niet meer in leven zijn . Dan had ie allang wat
van zich laten horen . Dan was ie allang eens uit zijn hol gekropen om een beetje rond to neuzen hier en daar . Hij liep
genoeg buiten toen hij nog leefde . Herinner je je dat niet?ff
'Dat is waar' zei Mabelis, 'maar je moet niet vergeten dat de situatie erg veranderd is . Een heleboel moeilijkheden zijn nu opgelost. Eigenlijk is alles in orde nu. Hij neemt er alleen maar
zijn gemak van. Hij rust wat uit . Geloof me, die ouwe Ranonkel
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is niet dood . Die laat nog wel es van zich horen . Let maar op'.
'Kan zijn' zei Trevalje, zijn tenen in elkaar vlechtend, vergenoegd, `ik geloof het niet. Maar dat verandert niks aan zijn prestatie. Wat hij 'm geflikt heeft moet ik een ander hem nog zien
nadoen . Die Ranonkel let op mijn woorden zou best eens
ontzettend beroemd kunnen worden!'
'Zeker' zei Mabelis, 'helemaal akkoord ; natuurlijk' .
`En wij zijn zijn naaste buren geweest' zei Trevalje .
`Nog' zei Mabelis .
`Wedden?' stelde Trevalje voor .
Ze lachten naar elkaar en keken naar het heldere zonlicht
waarin de, in tegenstelling tot henzelf, de hele dag doorzwoegende buitenburen, glimmend van het zweet over afgezaagde
tronken klommen, touwen ontrolden, ladders verschoven en de
tanden op elkaar geklemd als duivels vochten tegen de gekste
boom die ooit to zien geweest was, die eenvoudig zonder aan
al to veel kroonvorming to doen het bleef bij naar verhouding
kleine bloembollen, als bij in het zaad geschoten uiplanten
zeker een twintigtal meters recht de hemel instoof .
Weddenschappen hadden geen enkele zin meer . Al hun groen
uitgeslagen onherkenbaar geworden muntstukken hadden ze
aan hun kinderen gegeven, die ze elkaar van enige afstand
lachend op de uitgestoken tong probeerde to mikken . Een fijn
spelletje, intrigerend, pas uitgevonden . Ze kregen er snel grote
handigheid in.
13 . De lucht van bedorven eten dat dieren nog met smaak verorberd zouden hebben

Na twee dagen hielden de buitenburen op met zagen en kappen . Ze kwamen niet meer buiten . Het getetter van hun de hele
dag aanstaande radio's en televisietoestellen, die wat binnen
plaatsvond moesten overstemmen, deed Mabelis en Trevalje,
kalm en als uitkijkposten niksnuttend op hun tak tronend, een
lange knipoog met elkaar wisselen .
De muziek en de reklameteksten hielden niet lang stand. Ook
bij de buitenburen van de Mabelisklan en de Trevaljeklan
die voornamelijk met elkaar spraken over het al dan niet gestorven zijn van Ranonkel, een naam die door hun kinderen
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met ontzag en genegenheid in de mond genomen werd
viel de stroom uit . Uit de wanordelijke kap die over hun huizen gestuipt lag vlotten geuren van gas, mest en groeikracht,
van sappen, regen, aarde .
Na vier en een halve dag verbitterd weerstand geboden to hebnen aan de hen geheel opeisende ranonkelgroei klommen ook
de buitenburen uit hun kuil naar boven en nestelden zich precies als Mabelis en Trevalje in de takken .
'Aha' zei Mabelis tot zijn buitenbuurman, jullie zijn dus ook
zover' .
'Inderdaad' zei zijn buitenbuurman, 'je kunt zeggen wat je wilt
maar die Ranonkel heeft een vakantie voor ons verzorgd zoals
geen reisvereniging die voor je uitstippelt . We hadden anders
Zuid-Frankrijk gekozen deze zomer . Op de rotsen zitten vervellen . Je voeten openhalen op die verrekte stukjes kiezelstrand . Voor mij hoefde het de hele tijd al niet . Maar mijn zoon
wilde er met alle geweld heen . Om zijn frans op to halen . Nou
hoeft het niet meer voor hem en mijn vrouw, ze komt zo naar
boven, heeft het ook best naar d'r zin . Die ouwe is lang niet zo
gek als die stokers zeiden volgens mij' .
`Je hebt volledig gelijk' zei Mabelis, `we moeten Ranonkel dankbaar zijn . Het is niet mis wat hij voor ons gedaan heeft' .
Ik ben benieuwd hoe het allemaal afloopt' zei de buitenbuurman .
'Dat is van later zorg' zei Mabelis, 'het voornaamste is dat we
hier nu zitten . Ranonkel slaapt op het moment . Als hij wakker
geworden is zien we wel verder' .
`Proficiat' zei Trevalje tegen zijn buitenbuur, je hebt de wijste
weg gekozen . Er zou trouwens toch niks aan to doen geweest
zijn . Daarvoor zit de wortel to diep zoals je wel gemerkt zult
hebben' .
`En of' zei de buitenbuur, 'volgens mij groeit die wortel dwars
door de aardkloot heen . Ik heb gedaan wat ik kon maar op een
gegeven ogenblik zie je in dat het voor niks is en leg je je daarbij neer . Opeens zie je de dingen in het juiste licht . Het zit lekker bier en je hebt een goed uitzicht . Alleen zou ik graag een
sigaretje opsteken en ik heb er niet een meer . Om eerlijk to
zijn : ik voel me to plezierig om naar beneden to klimmen en er
mijn vrouw om to sturen . Ze is verstoppertje aan het spelen met
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onze kleine meid en wil daar liever niet bij gestoord worden .
Dat is niet psychologisch zegt ze . Ze zal wel gelijk hebben . Ze
weet alles van kinderen af. Heb jij niet toevallig een safje op
zak, buurman?'
`Nee' zei Trevalje, 'wat spijt me dat, maar ik rook helemaal
niet. Als ik jou was kauwde ik gewoon wat op een lekker groen
takje . Zo heb je toch wat en het is nog onschadelijk ook' .
'Da's waar' zei de buitenbuurman, 'bedankt voor de tip' en even
later zat hij genotvol op een twijgje sabbelend to kijken naar
de werkzaamheden waarmee zijn buitenburen, drie gezinnen
tegelijk, een begin aan het maken waren.
De rommel in de straat werd steeds groter . Het werd zo langzamerhand een echte chaos . In de buurt van de Hoofdboom
konden auto's alleen nog langzaam rijdend over de wirwar van
afgezaagde takken en losgesneden ranken komen . Een defekte wagen die al enige tijd voor het huffs van Mabelis' buitenbuur
geparkeerd stond was bijna onzichtbaar geworden onder de
dichtbebladerde ranonkeltakken die losgezaagd waren en die
men, zonder erop to letten waar ze neerkwamen, naar beiieden had laten vallen . Daar de eigenaar van het gedeukte vehikel niet kwam opdagen was het na een dag of wat geheel toegedekt en vergeten .
De straatbewoners die last kregen van de groei kapten en zaagden wat ze konden, zwijgzaam en onophoudelijk . Ze gunden
zich niet eens de tijd om to eten of uit to rusten . Zelfs snachts
werkten ze door . Ze vermagerden zienderogen, hun ogen zonken in diepe holten weg, hun gebaren waren sober en doelmatig geworden . Alle overtollige vertoon was door hen overboord gezet . Al gauw lieten ze zich niet meer zien : de tweede
fase van het gevecht met de Boom was ingegaan . Ze draaiden
de volumeregelaar van hun luister- en kijkdozen naar rechts
tot ze stuitten, als gold het een feest .
Een dag later was de muziek er niet meer . En nog een dag later
zaten ze druk met elkaar kwebbelend, verbaasd en vrolijk, in
het met bladeren opgevulde takkengebint, dat hun huizen omspannen had .
De naam Ranonkel ging als een koele ronde kiezelsteen van
mond tot mond. Ze genoten van hun binnensmonds betasten
ervan, dat iets vreemd geneeskrachtigs en opwekkends had .
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Kalm proevend lieten ze hem van de ene kant van hun mondholte naar de andere rollen, hielden hem onder hun tong, lieten
hem tegen hun tanden tikken en gaven hem door, als in een
afstandelijke en toch hen met elkaar verenigende religieuze kommunikatie .
De groei vorderde gestaag. Uit de enorme hoogte die de Boom
boven het hol van Ranonkel bereikt had lieten kartelige ranken
zo dik als mannenarmen zich neerzakken op de daken van de
tegenoverliggende huizenrij . Ook die werd overkropen door
groen. Het heldere zonlicht in de straat werd donkerder van
tint door dit zich vormende bosachtige dak waarin luid kwetterend vogels heen en weer vlogen en reeds nesten begonnen
to bouwen. Ze maakten daarvoor gebruik van de rijshopen die
de straat gedeeltelijk onbegaanbaar maakten . Slechts weinige
auto's reden nu nog door de smalle overgebleven geul . De
trottoirs waren zoekgeraakt . De hoog in de takken genestelde
klans barstten in een dreigend en vijandig geschreeuw los
iedere keer als een auto voorbijkroop . De stad was groot genoeg. Waarom moesten die smerige snorrende machines eigenlijk hun rust verstoren?
Aan beide zijden werden de trottoirs opengebroken door de
fijngevingerde nietsontziende ranken, die zich ingroeven in de
minieme naden tussen de tegels . De ranken zetten, zich verder
wringend, uit en werden kronkelige grillige takken die weerbarstiger stukken steen, de diep ingegraven trottoirbanden,
eenvoudig kraakten en opwoelden . Het gele rulle zand waarin
stratenmakers de tegels ooit gebed hadden kwam bloot . De ranken schoten daarin wortel en wroetten zich verder, de huizen
aan weerskanten aan het oog onttrekkend, kalm en zonder oponthoud.
Lantarenpalen zakten scheef, enkel nog vastgehouden door hun
bedrading. Die het spoedig begaf, door neerdalende takken onder al to grote spanning gezet . De palen wiegelden alsof er
een aardbeving plaatsvond en vielen om . Ze werden onzichtbaar in het gebladerte dat de straat bij grote stukken overdekte .
Met een knal viel in de hele straat de stroom uit . En daarmee
de muziek en de reklame voor huishoudelijke apparaten, afwasmiddelen en meubilair. Overal hing de flauwe weee lucht
van gas, eigenaardig als van bedorven eten dat dieren nog met
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smaak verorberd zouden hebben.
De stenen van de rijweg verzakten . Grote kuilen ontstonden,
waarin grondwater glansde onder de ranken die eroverheen
kronkelden . Ander verkeer dan van voetgangers was onmogelijk geworden en zij konden niet eens meer gewoon lopen maar
moesten, voortdurend zich bukkend en takkentrossen omzeilend, over putten springend en langs stammen klimmend, door
de scherpe doornachtige pijlpunten der bladeren geprikt, zich
met geweld en overleg een doortocht banen. De Boom had
alle huizen der vergenoegd in takken zittende bewoners gekamoefleerd en een de straat tot borsthoogte vullende ononderbroken barrikade opgericht, die wel niet volgens de regels van
de krijgskunst in elkaar zat, maar die heel wat effektiever leek .
De enige die nog in de verloren gegane straat doordrong bij
tijd en wijle was de felle fanatieke pastoorsvogel, die degenen
welke hij nog steeds als zijn parochianen aansprak niet in de
steek liet ondanks de zwakte en het gebrek aan inzicht in de
omvang van bet gevaar die ze getoond hadden, ondanks het
feit dat ze hem lieten snateren .
Geharnast in zijn zwarte dof glanzende kledij, een door de
storm hierheen gedirigeerde kormoraan, klom hij nijdig, roodkoppig, zich voortdurend vastklampend aan de takken waarvan
hij vol overtuiging walgde, over de versperringen en staketsels .
Om de tien meter stond hij stil en uitte schorre onsamenhangende kreten waar de takbewoners elkaar opgewekt en kirrend
van bet lachen op attent maakten .
Ze hadden alle achting voor hem verloren en Mabelis, die, gesekondeerd door Trevalje, zich min of meer als leider van de
takbewoners had opgeworpen, schetterde vrolijke scheldwoorden naar beneden . De pastoorsvogel sloeg woedend zijn vlerken
uit . Maar hij kon nog steeds niet vliegen en zo bleef bet dus bij
flarden van wilde boetpredikaties waaraan kop noch staart to
ontdekken viel .
'Deze Boom is de Boom van Satan en Kwaad, verblinde mensenkinderen!' schreeuwde hij, `van het begin of heb ik mijn
stem ertegen laten horen . Deze groei is een doom in het oog
van God . Hij zal die doom uitrukken en jullie vermorzelen als
mieren onder zijn voeten . Levend zullen jullie, als Korach,
Datan en Abiram ter belle varen . Ik gelast jullie naar beneden
78

to komen en als boetvaardige kristenmensen hem of to breken,
zijn takken to kappen, zijn wortels uit to rukken en hem to verbranden . Als jullie dit niet doen zullen jullie je wentelen in het
vuur dat God zelf zal neerbliksemen om deze zonde, deze
ongehoorde afval en schennis van Zijn Heiligheid to straffen .
Vervloekt zullen jullie zijn tot in de geheimste plekjes van
jullie lendenen! Het zal donderkeilen, pek en zwavel regenen
over jullie hoofd indien deze Boom niet van onder jullie uitgeroeid wordt!'
'Hahaha' riep Mabelis naar de van woede verblind over de takken struikelende en vloekende pastoorsvogel, 'hahaha! Jouw
god is een monster dat verwekt werd in jouw glazige hersens .
Een god die niet van de Boom houdt is geen god, die is nog
erger dan een varken . Dat zou er nog blij mee zijn en zich voeden met de bladeren en twijgen ervan . Wij spugen op jou. Onze
man is Ranonkel . Ranonkel beef t de Boom verwekt . Ranonkel
weet waar de wortel zit . Ranonkel is afgedaald naar de Wortel
en slaapt nu. Maar hij zal ontwaken . Ranonkel is onze god. Jij
bent niks . Wij spugen op jou!'
In ellenlange ekskorcismen losbarstend scharrelde de pastoorsvogel weg, de handen boven zijn hoofd, waar alle mannen,
vrouwen en kinderen die op dat moment in de takken rondhingen hun speekselklodders op deden neerdalen .
Slechts enkele personen, bigotte oudere en alleenstaande vrouwen, trokken zich de woorden van de pastoorsvogel aan . Kruisen slaand en nagejouwd door alle anderen, van de grootste tot
de kleinste, vluchtten ze de pastoorsvogel achterna, die hen
haastig vastgreep en met zich meesleurde over de op stelten
staande wortels en takken die Gods en zijn toorn zonder ophouden gaande maakten .
Boven het hol waarbinnen Ranonkel sliep of in schors en sap
was opgelost de takbewoners dachten daar verschillend over,
de meesten evenwel helden voorlopig over naar het standpunt
van Mabelis, die fanatiek doorging het in leven zijn van Ranonkel to prediken
waren takken en stammen van de Hoofdboom
nu zo hoog als een flinke kerktoren geworden, in welks ontelbare galmgaten duiven en eksters broedden en die omzwermd
werd door heerlegers van bijen, aangelokt door de zoete en vaag
bittere en doordringende geur der bloemen, die kelken hadden zo
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wijd als emmers en welker harten naar het hoge zonlicht openstonden als tuinen vol belofte .
14 . Dialoog van twee gemeentewerklieden

Aan het begin van de vergane straat stopte, voor de groene barrikadering, een vrachtwagen met op de portieren het gemeentewapen een tweekoppige adelaar en daarboven, in een
boog, het woord P L ANT S O E N END I E N S T . De portieren werden opengeklapt en er sprong een tweetal in blauwe overalls
geklede en van petten met rode banden voorziene arbeiders
naar buiten .
Terwijl uit de aan weerskanten opengelaten kabine keiharde
radiomuziek schalde keken ze elkaar aan, vragend, met opgetrokken wenkbrauwen . Daarna richtten ze hun blik op hetgeen hen de weg radikaal versperde .
'Nooit geweten dat hier een park was' zei de ene, een donkerblonde kwieke man van een jaar of vijfendertig, met een bruin
glad gezicht .
Je bent ook nog maar een blauwe maandag bij de plantsoenendienst' zei de andere, een man van gevorderde leeftijd, met
kleine verdrietige en rode oogjes achter brilleglazen en met
baardstoppels en een hangsnor, 'hier heb je overal plantsoenen . Er zijn er zoveel dat je ze niet uit elkaar kunt houwen' .
'Dit lijkt anders meer op een stukje jungle dan op een plantsoen' zei de jongere, 'moet je die stammen zien . Wat zijn dat
feitelijk voor bomen? Ken jij dat soort?'
`Hehe' zei de snor, 'wou je me erin luizen maat . Dacht je nou
echt dat ik niet zie dat dat platanen zijn? Wat denk jij eigenlijk
van mij?'
'Mooie platanen' zei de jongere, `als ik jou was zou ik mijn brilleglazen eens goed schoonpoetsen . Als dat platanen zijn ben ik
een komkommer. Ik zal je es wat zeggen : zulke bomen heb ik
hier nog nooit gezien . Die heb je alleen in de tropen volgens
mij . Toen ik tegen de blauwen vocht heb ik dat soort wel eens
gezien . Maar . . .'
'Hou je bek nou eindelijk es over die blauwen van je' zei de
oudere man nors, zijn bril schoonvegend en hem voorzichtig
opzettend, zorgend het glas niet met zijn vingers aan to raken,
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'ik heb de pest aan die opschepperstoon van je . Dat je in de
tropen gezeten hebt weten we zo langzamerhand nou wel . Je
moest . . .'
Zijn mond zakte langzaam open en ontblootte een sterk afgebrokkeld en imkompleet gebit . Naar zijn shag tastend in zijn
zakken zonder die to kunnen vinden staarde hij naar wat hij
even tevoren voor een stel platanen versleten had .
'Wel godverdomme, wat is dat!' zei hij verbaasd, 'dat is geen
park, dat is, dat is . . . Wat een rotzooi!'
`Nou?' zei de jongere met stille triomfantelijkheid .
'Hier snap ik geen barst meer van' zei de snor, 'zo'n janboel
heb ik nog nooit gezien . Bovendien, wel, verdomme nog toe,
er is hier helemaal geen geboomte of zo . Dit is een blok uit
de tijd dat ze nergens een stekje groen tussen pootten . Hier
staan geen bomen. Die zijn hier gewoon niet . Hoe is het godsmogelijk dat ik me dat niet eerder herinnerde' .
'Tja' zei de jongere, jij moest het weer beter weten, ook al
maak je je bril zo smerig dat je er zowat geen snars door ziet .
Weet je wel zeker dat we hier moeten zijn?'
'Absoluut' zei de snor, 'het blok klopt, dit is de straat. Ik ken
'm nog van vroeger . Ik heb er es een mokkeltje gehad in mijn
j onge j area' .
Jonge jaren, mokkeltje' zei de jongere verachtelijk en vrolijk,
`kom nou, maak dat de kat wijs' .
`Wel verdikkeme, ik zweer je dat het zo is, ik ken deze straat
even goed als mijn broekzak' .
'Er is hier helemaal geen straat, wat hazel je toch' zei de jongere, je vergist je . Je weet het best maar je wilt gelijk hebben .
Volgens mij ben je zo goed als blind . Wees nou verstandig, we
kunnen hier niet blijven staan bekvechten . We zitten fout . We
moeten terug of verderop zijn . Maar hier in elk geval niet' .
`We moeten hier wel zijn' zei de snor kwaad, 'hier . Op nummer
92 . Ik vergis me om de dooie dood niet'.
'Wat hebben ze precies tegen je gezegd op kantoor?' vroeg de
jongere kalmerend, 'misschien valt daar wat uit op to maken' .
'Nou' zei de snor, slikkend, pogend zich groot to houden maar
onzeker wordend, 'er stond een boompie . Een rotding dat een
of andere gekke ouwe op zijn stoep gepoot had en dat het zicht
van zijn buren wegnam . Ze hadden er mot over gehad . Steen81

straat 92, zei het kantoor. Rij er effe naar toe en haal het weg .
Maar god zal me lazeren, die hele verdomde ouwe Steenstraat
is in bos veranderd . Wat een godvergeten troep!'
Vol afschuw staarde hij, met trillende handen een shagje rollend nu, naar de verward dooreenkronkelende stammenmassa,
naar meterslange ranken die eraan ontsproten, naar het spitse
gebladerte waaruit verder naar achter een groepje nog veel
hogere stammen opstak . De jongere klom intussen kwiek in de
kabine van de vrachtwagen en draaide de radio af . In de stilte
die ontstond werd verwijderd gelach en gepraat als van wandelaars hoorbaar .
'Hoor je dat?' zei de jongere, 'er zitten lui in die jungle' .
'Hou je bek' zei de snor, fel aan zijn sigaret zuigend, `la me effe
nadenken . Er mot erreges een vergissing gemaakt zijn, een foutje zitten' .
'Wat je noemt een foutje' zei de jongere, 'ik ga effe poolshoogte nemen. Ben zo terug' .
'Da's je geraaien' zei de snor .
De jongere wrong zich de plantenwanorde binnen en Mom behendig als een zeeman een lange, vrij rechte stam in . Toen hij
boven was bleef hij roerloos zitten op een dwarstak . De snor
tilde intussen driftig een elektrisch zaagapparaat, snoeren en
een kleine aandrijfmotor uit de laadbak . Hij zette zich op de
bumper van de vrachtauto en wachtte, rokend en zijn ogen tot
spleten vernauwend achter zijn brilleglazen tot zijn kollega zich
liet zakken en, zijn broek ophijsend, terugkwam .
Trans' zei hij, 'dit is helemaal foute boel . Helemaal' .
'Wat bedoel je?' zei de snor, 'waar heb je het over man?T
'Er zitten overal lui op de takken van die bomen met elkaar
to kletsen . Meest mannen maar er zijn ook vrouwen en kinderen bij . In hun blote flikker zitten ze to zonnen, de wijven ook .
Net als krankzinnigen of of weet ik veel as wat . Volgens mij
zijn ze allemaal lijp. Er is hier in de buurt toch geen gesticht of
zoiets?'
`Lijp, lijp . Wat lul je nou weer voor onzin . Je bent zelf lijp'
brieste de snor, `we moesten een boompje afzagen en dat zullen
we. Het staat op nummer 92 . Goed . De rest gaat ons geen reet
an. Vooruit' .
`Jij bent lijp, hoe haal je het in je hersens man' zei de jongere
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op zijn beurt kwaad wordend, 'het stikt hier van de bomen . Ik
zal je es wat zeggen : volgens mij is de Steenstraat hier vroeger
wel geweest maar hij is er allang niet meer. Hij is helemaal
volgegroeid doordat die gekke ouwe waarover je het had dat
ene gekke boompje voor zijn huis plantte . Dat is natuurlijk
weer veel to laat doorgegeven. Die ouwe is vast al jaren het
hoekje om . Je leest zulke dingen wel vaker in de krant'.
'Wartaal' stoof de snor op, `die krant van jou kennen we, niks
dan leugens staan daarin . Een f atsoenlijke arbeider leest het
Socialistisch Dagblad . Overigens moet ik toegeven dat er op
kantoor een vergissing gemaakt is . Die papierenjongens doen
soms maar wat. Weten die veel. Wat kan het hun schelen . De
plantsoenendienst is overal goed voor . Oke . Daar heb ik niks
mee to maken. Ik ben nu 3 5 j aar in dienst van de gemeente . Ik
heb altijd gedaan wat me opgedragen werd . Dat doe ik nou ook .
En jij houdt je bek verder, begrepen? Anders zorg ik zo voor
een aantekening op je stamkaart . Kom op!'
Met driftige bewegingen stapte hij met de zaag in beide armen
op de plantenmuur af, achter zich aan de dikke kabel .
'Gekkenwerk is het zeg ik je . Je kunt toch op z'n minst het
kantoor eerst opbellen en inlichtingen vragen' riep de jongere
arbeider hem achterna, `die lui daar . . .'
Op dat ogenblik dook de brede schonkige gestalte van een geestelijke uit het onderhout op, tien passen van de twee werklieden verwijderd, die beleefd aan hun pet tikten en hem afwachtend aanzagen, de jongere kalm en peilend, de oudere
enigszins verward en snel, alsof hij zich betrapt voelde, zijn
peukje uittrappend .
De geestelijke haalde zijn lange armen uit zijn gewaad tevoorschijn en hief ze met een weids gebaar ten hemel .
`Welkom' kraste hij plechtstatig, 'eindelijk is het uur der rechtvaardigen aangebroken . Ik heet jullie welkom uit naam van de
weinige getrouwen die de Heer nog heeft in deze door de duivel uit de aarde gestampte zondenwingerd' .
De jongere zweeg en nam hem scherp op. De oudere arbeider
schoof zijn pet naar achter, krabde zich op het voorhoofd en
zee :
`Moge, weertje he? Een rare boel hier!'
`De wijngaard des duivels' zei de pastoor met in het zonlicht
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blikkerende spitse bek, 'vernietig hem mannen. Vernietig hem
niet met mate, doe het grondig en tot in de grond . Verpulveihem met jullie alaam' .
Hij wierp snelle blikken op de zaagmachine en de aandrijfmotor, welker omvang hem schenen teleur to stellen . Uit een in
de plooien van zijn gewaad verborgen zak stak iets wat hij pijlsnel poogde weg to stoppen toen de ogen van de werklieden
er gelijktijdig door aangetrokken werden en opeens de rondheid van knikkers kregen .
`Wij zijn er slecht aan toe' zei de pastoor zalvend, 'er is hier
amper nog iets to eten en mijn nu meer dan ooit nodige prediking en verdere geestelijke bijstandverlening neemt mij zozeer
in beslag dat ik de tijd niet heb om elders wat to gaan kopen .
De Heer laat mij dit niet toe, maar zijn wil geschiede' .
De twee werklieden keken elkaar aan .
'Neem mee die motor' zei de oudere .
De jongere gehoorzaamde zonder weerstreven . Ze gooiden hun
materiaal in de laadbak zonder zich nog om de klapwiekende
verward roepende geestelijke to bekommeren . De vrachtwagen
startte en stoof knorrend achteruit. De oudere deed het stuurwiel wentelen zo hard hij kon .
'Wat was dat volgens jou?' schreeuwde hij toen ze wegdenderden boven het rumoer van de motor uit .
Vat dacht je?' schreeuwde de jongere .
'Zo zout heb ik het nog nooit gevreten!' riep de snor, 'een
dooie kat godverdomme!'
'Misschien hebben we geluk gehad' zei de jongere, `die vent was
stapelgek . Toen ik in de tropen zat heb ik zoiets ook es meegemaakt . Met een van die blauwen' .
Hij begon een Lang zonderling verhaal .
De snor was dit keer zo vol aandacht dat hij tot tweemaal toe
bijna een tegenligger ramde . Hoewel de mogelijkheid bestond
dat ook zijn slechte gezichtsvermogen hem hierbij parten speel .de .
15 . Een muffs die wel eens een ekstra staartje zou kunnen
krijgen
De situatie begon prekair to worden . De hele wijk waartoe de
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zoekgeraakte Steenstraat behoord had werd aangetast door de
woekerende woeste groei . De gemeentediensten waren radeloos . Voortdurend liepen trams vast doordat opeens de rails
verzakten of doordat ze gevuld raakten met onbegrijpelijk
taaie, bijna niet to verwijderen plantenstrengen . Na een paar
dagen waren ettelijke lijnen uitgevallen en reden de andere nog
slechts een gedeelte van de route die ze normaal volgden .
Dag en nacht werkten ploegen arbeiders om de gestremde vehikels in beweging to krijgen teneinde ze naar hun remise to
kunnen rijden . Ze hadden weinig sukses : onder de ogen der
mannen werden de straten waarin ze bezig waren bouwputten,
waarin gas- en rioolbuizen en elektriciteitskabels blootkwamen . Steenlagen werden opgewoeld . In het asf alt vielen scheuren doordat wortelafdelingen eronder doorgedrongen waren
en thans hun krachten samenbalden en verdubbelden .
Overal veranderden de straten, waarvan de huizen en winkels
reeds bijna geheel aan het oog onttrokken waren en getransformeerd tot groene muren vol grotten, in achterkanten van een
kolossaal, voor geen mekanicien meer ontwarbaar dashboard .
Gas en licht waren wegens het to groot wordende risiko dat ze
meebrachten afgesneden . Reparatie der toevoerbuizen bleek
onmogelijk . De arbeiders werkten snachts bij het licht van op
akku's brandende schijnwerpers, dat hen op duivels deed
lijken, op de bodem van de hel onduidelijke bezigheden verrichtend.
Spoedig moesten ze hun pogingen om de vastgelopen trams vlot
to krijgen opgeven . De rails waren er niet meer. De trams
werden waar ze stonden overvallen door wortels en ranken
welker groei in snelheid toenam en die eveneens - tientallen
gestrande auto's en bussen inkapselden en onkenbaar maakten .
De straten werden voor alle verkeer ontoegankelijk . Ten einde
raad liet de gemeente zijn werklieden overal bordjes plaatsen
met daarop de spreuk :
GEEN TOEGANG
WERK IN UITVOERING

De bordjes moesten ieder etmaal verplaatst worden .
De arbeiders morden, eisten dat ekstra personeel werd ingezet .
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Dag en nacht waren ze in touw . Ongeacht het felt dat ze op
deze wijze grof geld verdienden eisten ze speciale lonen aangezien ze naar hun mening thans werk verrichtten dat meer van
hen vroeg dan menselijk was . De speciale uitkeringen kwamen
er zonder moeite . Het ekstra personeel niet .
De stad raakte in twee helften verdeeld . De ene, voorlopig nog
de kleinste, hing rond in de takken, keek met interesse of
woede maar zonder een hand uit to steken, naar het gezwoeg
der arbeiders, die hen geen blik waardig keurden en als automaten doorploeterden . De andere, voorlopig nog de grootste
helft kapte wat de eigen ruimte dreigde to verstikken of was
onafgebroken bezig met bet treffen van voorzorgsmaatregelen .
Nog niet aangetaste straten werden door de burgerij met stenen
muren van de rest afgesloten . Ze weigerden op bevel van de
politie ze neer to halen teneinde de weinige trams die nog reden
als gewoonlijk toegang to verschaffen tot de straat .
Het optreden van de politie werd gekenmerkt door voortdurend
geaarzel . Er werd tegen de in overtreding zijnde straatbewoners
bijvoorbeeld wel proces-verbaal opgemaakt, maar de muur kon
blijven staan . Voorlopig, zeiden de agenten, die in hun hart de
mensen gelijk gaven en zelf reeds dachten aan de organisatie
van de verdediging in hun eigen wijk, in hun eigen straat .
De enige groep die het neerhalen der vaak zeer ondeskundig en
slecht gebouwde muren eiste was die der arbeiders . Zonder
pardon sloopten ze wat hen in de weg stond, waarbij bet verschillende malen tot bloedige botsingen met de metselaars
kwam, die erin slaagden bet werkvolk to verjagen en die al
gauw de muren dag en nacht door enkelen hunner lieten bewaken . De arbeiders verschenen daarna alleen nog zwaarbewapend op hun werk . Maar zelfs in hun gelederen was het
virus van de onrust zijn werk aan het doen .
Zij die door de anderen altijd als `kommunistische agitators'
waren bestempeld, lieten luider dan bet voordien mogelijk geweest was hun stem horen tegen het onrecht dat de n,ensen aangedaan werd en waaraan zijzelf, onderdeel van de arbeidersklasse notabene, nog een ekstraatje toevoegden . Ze bepleitten
algehele stopzetting van de toch tot niets meer leidende werkzaamheden: de strijd was verloren . Ze verschenen enkel nog op
het werk om hun kollega's tot staken aan to porren . Ze wezen
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de mannen crop dat ze veel beter hun gezinnen konden bijstaan, hun vrouwen van dienst zijn bij het veel verstandiger
werk dat die verrichtten . Ze kregen gehoor . Het aantal arbeiders dat doorging met de ongelijke strijd taande snel . De anderen lieten zich niet meer zien. Ze schaarden zich in de lange
rijen die voor de warenhuizen en winkels stonden to wachten
welke nog voedingswaren en dergelijke leverden tegen voor
arbeidersmensen redelijke prijzen . Er werd op grote schaal
gehamsterd: het was bekend geworden dat een pastoor in een
der getroffen stadsdelen zich in leven hield met het eten van
katten . De duurdere zaken dreven de prijzen op van allerhande
artikelen, speciaal van eetwaren & zaag- en hakinstrumenten .
De meeste mannen begonnen rond to lopen met een kapmes of
iets van die aard in hun riem of aan een touw over hun schouder . Het aanvankelijk driftig gepraat over de klimoprotzooi die
de stad teisterde werd minder. De mensen werden zwijgzaam
en ontwikkelden een stille wantrouwigheid zelfs tegenover hun
buren en beste vrienden . Men viel terug op zijn kleine biologische kring : gezin, ouders, naaste familie .
De toenemende wanorde en ongedisciplineerdheid werd sterk
in de hand gewerkt door het feit dat niemand goed op de hoogte
was van de grootte van het aangetaste gebied . Men kwam niet
verder dan strikt noodzakelijk was en verliet de cigen straat
amper. Men wist alleen dat het rampgebied zich uitbreidde,
maar hoe en in welke richting bleef onzeker . Toch dacht bijna
niemand eraan de stad to verlaten . Stilzwijgend scheen men
aan to nemen dat de groei, hoe ergerlijk ook, van voorbijgaande
aard was en dat daarna het leven weer normaal voortgang zou
vinden . Allerlei geruchten staken de kop op . Het ene ogenblik
hoorde men dat het centrum al bestormd was, het volgende dat
de groei zich niet verder uitstrekte dan de wijk waar hij zijn
oorsprong gevonden had .
Ook omtrent die oorsprong tastte men in het duister . Ook daarover werd alerlei beweerd . Een der hardnekkigste geruchten
ging over een boompje. lemand scheen dat midden op de publieke weg geplant to hebben. Het was geen boompje maar een
toverboom . lemand had hem meegebracht uit het buitenland .
Ergens van de achterkant van de globe vandaan . Uit Japan, zei
men eerst . Uit China, werd daarna vastgesteld . De man in
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kwestie was een chines, een scheefoog . Waarschijnlijk een zeeman, die brachten al eeuwen de gekste en gevaarlijkste rommel mee van hun reizen . Om over geslachtsziekten, over ratten, pest en pokken nog maar niet to praten . Helemaal fout,
zeiden anderen . Die vent speelt alleen de rol van zeeman. In
werkelijkheid is het een agent-provokateur van de gelen. Die
willen hier de hele boel in de soep laten lopen . Eerst dachten ze
de Bom to gooien maar voorzichtigheidshalve hebben ze hun
keus op een Boom bepaald . Men moest maar eens opletten : dit
chinese muisje kon nog wel eens een ekstra lang staartje krijgen. Amerika liet dit natuurlijk niet toe . Of de chinees in kwestie nog leefde of dat hij al dood was, gelyncht, kon niemand
zeggen. Een zekere Mabelis, een takzitter van het eerste uur,
die 'm gekend had, scheen to beweren dat hij veilig en wel
ergens zat ondergedoken . Maar een kollega van die Mabelis,
Trevalje genaamd, was het daar niet mee eens . Volgens hem
had de scheefoog allang de plaat gepoetst . Dat leek ook het
meest voordehandliggende . Toch diende er een rechtszaak to
komen die Monk als een klok, waardoor de vuile praktijken
van buitenlandse geheime agenten voorgoed ontmaskerd zouden worden . Stel je er niks van voor, zeiden anderen . Zo'n gele
doet toch geen bek open en als ie wat zegt is het van dat neuzige gebrabbel waar nog geen professor in de oosterse talen een
touw aan kan vastknopen .
Burgemeester en wethouders riepen de raad in spoedzitting bijeen . In de koele schemerige raadzaal waarvan de muur achter
het spreekgestoelte grotendeels bedekt was met een kaart van de
stad, waarop met blauwe verf het gebied was aangegeven dat
de groei overwoekerd had, praatten de nog steeds in hun gewone keurige donkergrijze pakken geklede heren verward
door elkaar. Ondanks hun gebruikelijke wellevendheid, het zacht
bij de arm nemen van een politieke tegenstander, die men
eigenlijk haatte, ondanks de bemoedigende listige glimlachjes
die voortdurend op de bleke gezichten der raadsleden verschenen, waren hun stemmen niet meer gezet in de gangbare
fluisterige toonaard . Klonken ze luider op dan tevoren en was
hun gepraat eerder geredekavel, gekrakeel haast .
Toen de burgemeester met zijn hamer tot onmiddellijk invallende stilte gemaand had, zei hij alleen, in plaats van to begin88

nen met een uitvoerig en van ettelijke citaten uit beroemde
dode auteurs en oudere buitenlandse politici doorspekt openingswoord uit to spreken :
'Mijne heren . In verband met de steeds kritieker wordende
toestand van onze stad geef ik onverwijld het woord aan de
specialist uit ons kollege, de wethouder van Openbare Zaken,
Meneer Horipyp, ik verzoek u dringend u tot de hoofdzaken
to beperken . Onze tijd is uiterst kostbaar aan het worden' .
Hij ging zitten en als een duvel uit een doosje veerde wethouder Horlpyp, een klein energiek heertje met een gouden bril,
omhoog en sprong achter de kateder .
'Geacht kollege, geachte leden van de raad' zei hij met heldere
ver-dragende piepstem, met een arm gepresseerde gebaren
makend boven zijn hoofd, 'deze stad is bezig oerbos to worden!'
Hij draaide zich pijisnel om en wapperde met beide handen
over het oppervlak van de kaart . Drievierde daarvan was reeds
blauwgekleurd, in verschillende tinten, de ene lichter dan de
andere . Ongeveer de helft van de plattegrond was kobaltblauw,
de meest donkere schakering die de tekenaar blijkbaar had kunnen vinden . Alleen het stervormig centrum van de stad was nog
wit .
'Vuur noch vergif is bruikbaar wegens de daaraan verbonden
gevaren voor de bevolking . Omtrent de oorzaak van de fatale
woekering die onze stad zoals u weet heeft aangegrepen tasten
wij in het duister' .
`Protest!' riep een raadslid dat opsprong en kwaad met de wijsvinger zwaaide.
De voorzitter hamerde onmiddellijk of maar het raadslid bleef
staan en herhaalde :
`Ik protesteer . De oorzaak is wel degelijk bekend . Of is het het
kollege onbekend dat een chinees agent er de hand in gehad
heeft? Dit betekent '
'Niets, werkelijk geheel niets, waarde heer' piepte wethouder
Horlpyp, 'ik zou u willen verzoeken uw pogingen to staken om
in dit uitermate troebele water to gaan hengelen naar politieke
winst . Wat hier gebeurt, dat waarom wij hier bijeen zijn, is van
een geheel andere orde naar mijn persoonlijke overtuiging. Ik
beschik over voldoende argumenten om deze bewering to kunnen staven . Ik zal dat straks dan ook doen. Laten we gemaks89

halve als uitgangspunt nemen dat we niets weten' .
Het raadslid wilde opnieuw iets zeggen maar werd bij voorbaat
door de voorzitter afgestopt . Verontwaardigd orn zich been
kijkend zette hij zich breeduit weer in zijn fauteuil neer .
'Behalve een paar dingen' vervolgde de beer Horlpyp, snel
sprekend, `ten eerste : dat onze werklieden amper resultaten
boeken in hun strijd tegen de woekering ; dat ze door de in
paniek rakende bevolking tegengewerkt worden ; dat velen van
hen bet werk in de steek laten ; dat de overgeblevenen per etmaal geen drie uur slapen en algehele lichamelijke en geestelijke uitputting nabij zijn . Ten tweede : dat gas, licht en water
wegens bet enorme aantal leidingbreuken afgesloten moesten
worden ; dat de rioolbuizen barsten en op grote schaal blootkomen ; dat bet aantal ratten zeer toegenomen schijnt, zodat bet
gevaar van epidemieen niet denkbeeldig is . Ten derde : dat de
huizen en verdere gebouwen van bet op de plattegrond achter
mij blauw gekleurde gebied voor 950/o eenvoudig in molm,
takken en gebladerte zijn veranderd. Ten vierde : dat de tramdiensten geheel zijn uitgevallen, evenals de busdiensten ; dat de
schade aan bet materieel ongeveer de hoogst denkbare is en in
de miljoenen loopt ; dat bet wagenpark voor vijfzesde is verloren gegaan . Ten vijfde : dat de bewoners van de getroffen gebieden voor de voile 1000 /o in takken verblijven boven hun
vroegere woningen ; dat ze bet blijkens hun uitlatingen en gedragswijze niet alleen redelijk wel lijken to maken maar dat ze
bovendien en dit is van belang in verband met een klein
prive-onderzoek dat ik instelde zweren bij de kontinuering
van hun huidige levenswijze, die hen kennelijk niet als problematisch, ja bijna dierlijk voorkomt . Dit betreffende de feitelijke toestand, volgens gegevens van ongeveer drie uur geleden in hoofdzaak' .
De beer Horlpyp rukte zijn bril of en staarde een paar sekonden met mistige wijde ogen de zaal in . Die onrustig mompelde .
Verscheidene raadsleden kwamen overeind .
Het raadslid dat tevoren geinterrumpeerd had, leider van de
bezittende fraktie, kwam bet eerst aan bet woord door met een
bestraffend gebaar en strenge blikken de voorzitter eenvoudig
bet zwijgen op to leggen . Die ais een geslagen man met een
rood hoofd in zijn zetel terugzonk . Nu hij zich niet meer van
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zijn anders meestal vrij doeltreffende citaatwapens vermocht to
bedienen was hij vrijwel machteloos .
De strekking van het bezittende betoog was dat paniek tot elke
prijs vermeden diende to worden . Tegen alle niet het algemeen
belang dienende akties diende ten felste stelling genomen .
Overtreders en politieke opruiers moesten onmiddellijk streng
gestraft. Aangezien er geen tijd verloren mocht gaan zonder
vorm van proces opgepakt worden en vastgehouden . Hij eindigde met een korte woedende filippika tegen het kommunistische
blok, dat thans letterlijk zijn onkruid uitgezaaid had in neutrale,
demokratische, nationale aarde . De aarde der vaderen . Hij
eiste onmiddellijk ingrijpen van regeringszijde .
Na hem sprak de leider van de kommunistische fraktie, die de
verwijten zojuist geuit aan het adres van het blok waartoe hij
de eer had zich to mogen rekenen, met kracht en in kruidige
termen van de hand wees .
'Als de verwekker van de pestbacil' riep hij uit, 'moet, direkt
en indirekt, het internationals kapitalisme en imperialisme beschouwd worden!' Het verband met de verbijsterend snelle
groei van allerhande planten op de plaatsen waar de eerste
wapens die het kapitalisme als eerste
kernwapens ontploften
ontwikkeld had en onnodig ingezet kon door geen weldenkend mens over het hoofd gezien worden .
'Wij kunnen niet toelaten dat een klein troepje autoritaire
machthebbers nu deze stad en straks de hele wereld de das omdoet!' schreeuwde hij . Ook hij verklaarde zich voorstander van
akkuut regeringsingrijpen .
Fen lid van de religieuze fraktie sloot zich bij dit laatste aan,
maar kon niet nalaten erop to wijzen dat de wortels van het
kwaad dat hen alien bedreigde gezocht moesten worden in de
zondige mens in het algemeen . Toen hij zich verloor in godsdienstige bespiegelingen en, overigens goedbedoelde, detailopmerkingen vooral het Teed der ouden van dagen en der
zieken moest zoveel mogelijk verzacht worden
ontnam de
voorzitter hem het woord.
Hekkesluiter was een jong zwartbebaard en slordig gekleed
kunstenaarsachtig type, dat in zijn eentje een miniem kleine
partij van intellektuelen en eksentriekelingen vertegenwoordigde . Onder boegeroep en woedende kreten zei hij giim91

lachend dat de ontwikkeling zoals die zich voltrok hem nog zO
gek niet leek.
`We raken de auto's, de trams en het lawaai kwijt, de miserabele
nieuwbouwwoninkjes, de geregelde werktijden, de saaiheid en
jichtige gewichtigheid die het kenmerk van deze stad geweest
zijn . En wat krijgen we ervoor in de plaats? Groene kronkelbossen, ranken, blauwe bloemetjes, frisse lucht, vrije tijd! Stilte,
rust geluk! Wat willen de mensen meer als ze overhoofd iets
willen? Het bestaan wordt opnieuw avontuur, kreatie van de
mensen zelf . Ze lopen rond in het gekste schilderij dat er bestaat en genieten . Ze zitten in takken . Alle zorgen zijn van hen
afgevallen. Ik heb met hen gepraat . Ze zijn om jaloers op to
worden . Waren wij maar al zover!'
Het gejouw van de hele zaal overstemde hem . Onboos, glimlachend en doodrustig ging hij zitten en stak, zijn benen kruisend, een kunstzinnig merk sigaret op .
Toen het geraas over de mening van dit buitenbeentje verstomd
was werd met op een na de zijne alle stemmen besloten
onmiddellijk telegrafisch bijstand van de regering in to roepen,
in de vorm van militaire, materiele en andere hulp .
Daarna sprong de heer Horlpyp, overborrelend van verbale
aandrang, opnieuw achter de kateder .
'Mijne heren' piepte hij, 'ik sprak daarstraks over mijn persoonlijke visie op de ontwikkeling die hier plaatsgrijpt. Een
visie die ik, zoals ik al zei, met feiten kan staven . Ik wil dat
thans doen . Ik ben het niet eens met de standpunten van de geachte kommunistische en bezittende frakties, die de oorsprong
van de monstergroei zoeken in ideologische doelstellingen van
buitenlandse grootmachten, hoezeer ik mij kan voorstellen dat
de geachte frakties tot dit standpunt overhellen .
Ik heb echter, mijne heren, gewapend met een zeker aangeboren orgaan van de meer mystieke en onverklaarbaar lijkende
aspekten van zaken als deze, persoonlijk een onderzoek ingesteld
dat verschillende merkwaardigheden aan het licht bracht .
Om to beginnen was daar het feit dat de getroffenen het naar
hun zeggen, zoals terecht opgemerkt werd, uitstekend maken .
Een alleszins zonderlinge reaktie op een fenomeen als het onderhavige, dat hen have en goed heeft doen verliezen . Een
reaktie bovendien die geen verifieerbare onwaarheden schijnt
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to bevatten en die ik daarom meende als autentiek en niet als
bijverschijnsel van een shock to moeten beschouwen . Het is
niet to ontkennen dat de getroffenen stuk voor stuk in goede
welstand verkeren . Hun moreel is ongelooflijk . Waarom, zo
dacht ik, moeten mensen die geheel de indruk maken gezond
to zijn en aan niets gebrek to hebben, als ongelukkigen en
zinsverbijsterden gezien worden op grond van het feit dat ze
het bestaan in de bomen die hun woningen verdrongen hebben, prefereren boven een vlucht naar het nog veilige stadsdeel?
Objektief gezien, mijne heren, gezien vanaf een andere planeet als het ware, mankeert hen niets! Dit is eigenaardig en
meer dan dat. Het is verontrustend . In hoge mate verontrustend . Van het begin van mijn onderzoek aan maakten ze op
mijn onbevooroordeeld opneemvermogen de indruk to zijn
doorgedrongen tot een andere fase van menszijn dan de onze .
Tot een fase, die, zou men kunnen zeggen, meer verwant is aan
die waarin vogels en apensoorten zich bevinden. Men kan dit
weerzinwekkend noemen ik ben de laatste om dat niet to
doen maar het ging en gaat mij om feiten. En tenslotte om
de oorzaak van de woekergroei die deze ontwikkeling met zich
meebracht.
Enkele dagen nadat de vernietiging was begonnen deed ik een
eigenaardige en u wellicht lachwekkend voorkomende ontdekking . De getroffen gebieden, mijn heren, werden op deze plattegrond, die in mijn werkkamer pleegt to hangen,
hij draaide
zich om en gebaarde naar de kaart aanvankelijk in rood aangegeven. Toen ik mijn ontdekking gedaan had liet ik de kleur
veranderen in blauw. U ziet het resultaat' .
Hij deed een stap terzijde en liet zijn ogen dwalen over de onrustige vergadering, tot in zijn verste uithoeken . Daarna graaide
hij uit zijn op de kateder liggende aktetas enkele kleurenfoto's
en hield ze boven zijn hoofd, voor ieder goed zichtbaar ondanks
het gebrek aan licht in de zaal .
Er ging een verward gemompel op.
'Wat wilt u hiermee zeggen?' vroeg de voorzitter verstoord en
zijn horloge raadplegend .
'Voorlopig niets' piepte de heer Horlpyp opgewonden, `vergelijkt u de cirkelvormige gekartelde buitengrens van de bloem op
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deze foto's maar met die op de kaart!'
Weer wees hij naar de plattegrond .
'Vergelijkt u ook het eveneens cirkelvormige en gekartelde
hart van de bloem met de vorm die het stadscentrum op de
kaart heeft . De gelijkenis is uiterst treffend . De vormen die de
plattegrond beheersen zijn volmaakt identiek met die van de
bloemen die de woekerplant in groten getale produceert' .
'Maak het kort, wat wilt u daarmee zeggen?' zei de voorzitter
ongeduldig maar desondanks lichtelijk nieuwsgierig en verbouwereerd .
Ten ogenblik graag' piepte de heer Horlpyp . Hij wenkte de
bode achter in de zaal . De man verdween en keerde terug met
een verdwaasd voor zich uit starende hologige geestelijke, een
flodderige aan lagerwal geraakte kolos in een gescheurde toog
en op blote bloedige voeten, die tegen zijn borst een klein zilveren krucifix gekneld hield .
'Meneer Horlpyp, uw zin voor komedie op dit moment gaat to
ver' zei de voorzitter driftig, 'ik heb u '
Ten ogenblik' piepte de heer Horlpyp, van het ene op het andere been springend van zenuwachtigheid .
'Deze geestelijke, pastoor Vogel, is voorzover ik heb kunnen
nagaan de enige die getuige is geweest van het begin van de
ontwikkeling . Hij heeft er met zijn neus bovenop gestaan om
zo to zeggen en onmiddellijk zijn stem verheven toen hij besefte welke gevaren de stad en wellicht de hele mensheid boven
het hoofd hingen . Ik zal zijn wederwaardigheden, zoals hij mij
die schetste nadat hij in totaal ondervoede toestand en ten zeerste geschokt, door enkele arbeiders aangetroffen werd in het
hakhout, zo bondig en eksakt mogelijk pogen mee to delen' .
De pastoor klapte als een vogel zijn uitstekende tinnen bek
open en kuste heftig en voorzichtig het krucifix . De rode
lellen onder zijn kin, die reservekinnen geweest moesten zijn,
waren in trillende beweging .
`De Steenstraat, de straat waar het begint' doceerde de heer
Horlpyp piepend, 'behoort tot de parochie van pastoor Vogel .
Een van zijn parochianen is een zekere Ranonkel, die dat is
nagegaan -in de doopboeken hier noch elders voorkomt . Deze
Ranonkel is een bejaarde man, sinds een half jaar ongeveer
weduwnaar . Deze Ranonkel een merkwaardige naam in ver94

band met de woekergroei, die aan de ranonkelachtigen verwant
schijnt deze Ranonkel zet sedert de dood van zijn vrouw
geen voet meer over de drempel van de kerk . Hij leeft geheel
als een heiden . Als pastoor Vogel hem ernstig onderhoudt
over zijn ongodsdienstige levenswijze deelt Ranonkel de pastoor
mee let wel zijn ziel aan de duivel verkocht to hebben en
in ruil daarvoor uit het duivelsrijk een plant to hebben ontvangen waarmee hij de hele wereld to gronde kan richten . Deze
Ranonkel, van wie ik totnogtoe geen spoor heb kunnen ontdekken, beschouwt zich zonder meer als een nieuwe inkarnatie van
de Antikrist . Wanneer de pastoor bij hem op bezoek komt op
een dag is Ranonkels huis reeds een wirwar van in kompleet
donker alle ruimte vullende plantenstengels en stammen . Een
timmerman, die ik helaas nog niet to pakken kon krijgen en die
vermoedelijk tot de takbewoners is gaan behoren, schijnt gekonstateerd to hebben dat Ranonkel voornoemd gebeden richtte
tot de plant!'
Hij pauzeerde . De zaal was opeens vol met honend geschraap
van kelen en bitse opmerkingen . Scheldwoorden en proppen
vlogen naar de kateder . Alle raadsleden behalve de religieuze
kwamen overeind en verlieten met groot gestommel de zaal .
De voorzitter probeerde tevergeefs de laatste woorden van de
kalmgebleven en triomfantelijk om zich heen kijkende heer
Horlpyp weg to hameren .
'Mijn heren' piepte hij schel, 'ik ben katoliek . De katolieke
teologie leert dat regelrechte manifestaties van de Boze in deze
wereld mogelijk zijn! Volgens mij is dit er een van! Ik vrees het
ergste . Pastoor, wilt u zo goed zijn om voor to gaan in gebed?'
De voorzitter hamerde ononderbroken terwijl de pastoorsvogel zijn snavel openklapte en monotoon hel en verdoemenis
begon of to roepen . De voltallige religieuze fraktie lag murmelend op de knieen.
De heer Horlpyp, snuffelaar in oude archieven, liefhebber van
magie en middeleeuwen, groot kenner van heksenprocessen en
dergelijke, wiste heimelijk zijn bril af, voldaan .
16. Adepten van diverse pluimage

Het hele bos, dat in zijn diepe hart nog de rode en grauwe
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blokkedoosachtige restanten van de steenstad bewaarde, rook
naar uitwerpselen, ingewandsgassen, verrotting, vocht en onoverwinnelijke hevige groeikracht . Sap barstte uit alle takken .
ledere morgen was het spitse speerpuntvormige gebladerte bepareld met ooggrote zachtbevliesde druppels die eerder uit de
bladeren waren opgeweld dan er als dauw op gekondenseerd .
Langs de stammers dropen glinsterende aders, beekjes van hars
die na een dag hard waren geworden en waar de takzitters
met zakmessen of scherpe stenen brokken uit losmaakten die
ze aan hun vrouwen en kinderen gaven, die dol op de sterke
geur ervan waren en zelf roken als geboomte, als bloemzoete
of aardsombere regenbitter gekruide gewassen . De blauwe
bloemen begonnen al uitgebloeid to raken . Voor de meeste
waren vuistgrote citroengele en fris zuurzoet smakende vruchten in de plaats gekomen .
een Boom
Op een tak in de Hoogste Boom van allemaal
welks gebladerten honderden meters in de hemel reikten en
het voorgoed schemerig gemaakt hadden, een Boom die, vanuit
het als verzonken centrum gezien, een vaag groenachtig wolkendek was, een weide van wolken
zat Mabelis, in een schuit
van groen, omringd door zijn vrouw en kinderen en mensen die
aandachtig naar de boodschap luisterden die hij hen to brengen
had .
Het was niet de belangrijkste boodschap, zei hij zelf bescheiden
en met fonkelende ogen in zijn binnenste kijkend, naar de kiem
van waarheid die daar gaan groeien was . Zijn kinderen, die bij
het ravotten en wilde klauteren door de takken hun kleren aan
flarden gescheurd hadden, waren spiernaakt en zo bruin als
verdorde maar ongelooflijk gaaf gebleven bladeren . Hun ogen
waren donkerder geworden dan ze waren geweest, stille zwarte
stenen . Hun haren lichter, wit als zand . Uit de vodden van haar
eigen kleren en van die der kinderen had Mabelis' vrouw met
in plaats van garen dunne sterke ranken, een wijde los om haar
schouders hangende en haar borsten bloot latende mantel vervaardigd die onder haar kin bijeengehouden werd door een
puntig stukje hout . De kleur van de mantel was roestrood . Ze
had hem geverfd met het bloed dat Mabelis' getrouwen hiervoor
hadden afgestaan door zich oppervlakkige verwondingen toe to
brengen met scherpe puntige blaren of met hun zakmes . Zij
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was immers de vrouw van hem die ze als hun profeet en leidsman beschouwden, bij ontstentenis van de steeds meer tot een
legendarische verlosser wordende Ranonkel, van wie men zich
de voornaam niet eens meer herinnerde, als hij er een gehad
had, en die tot een symbool begon to worden waarvan Mabelis zich bediende om hen voordehandliggende en toch pas sinds
hij hen dingen was gaan uitleggen (moeilijk formulerend aanvankelijk, zich verwarrend in zijn woorden maar veranderd door
een weten dat hem gestoken had als een insekt) opgehelderde
kernwaarheden mee to delen .
Kalm en hartstochtelijk wees Mabelis, elk ogenblik van de dag
of van de nacht tot onderwijzing bereid, hen op het door Ranonkel verwekte wonder .
`Deze Ranonkel sliep en slaapt met de aarde' legde de zwaarbebaarde Mabelis met sobere gebaren uit .
'Sliep en slaapt met de aarde' zeiden zijn volgelingen, zijn kinderen en zijn vrouw hem na .
'Deze Ranonkel heeft het geheim van de aarde geraden, het
toverwoord van den beginne gevonden en groei gemaakt . In
plaats van tranen to storten en to wanhopen heeft hij zijn verwonderlijk zaad geplengd in de schoot van de aarde en een
Boom verwekt die is de Boom des Levens . Deze Boom is vele
Bomen geworden, daarin wonen wij met het onbedrieglijk
teken van zijn wederkeer, die komt zodra hij zich geheel van
de onreinheid die met het werk aan de Wortel gepaard gaan
moest gezuiverd heeft' .
'Gezuiverd heef t' mompelden de discipelen .
'Deze Ranonkel is god geworden, die met de aarde en het nog
onbeboste door dood en ontbinding bewandelde donker geslapen heeft en voortslaapt . Een met alle dingen bereidt hij zijn geboorte voor als een kern die groeit in de moederschoot . Maakt
hij zich een oog waarmee hij alles zien kan, oren waarmee hij
het hart der vogels hoort hameren tegen hun ribbekast, een
neus waarmee hij op mijlen afstand de grote bronnen van de
wind ruikt, een mond die een schatkamer is van waarheid die
door het klare gesteente van zijn tanden bewaakt wordt maar
die hij ons niet onthouden zal' .
'Ons niet onthouden zal' lispelden zijn volgelingen, eerbiedig,
stil .
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'Ziet niet op mij' vervolgde Mabelis, sprekend in een kalme
trance die hem de ogen sluiten deed .
'Ziet eerder op en in uzelf . Ook daar leeft de waarheid . Ik ben
slechts de minste van Ranonkels ranken, die met een dorre
tong spreekt van water, van hem die ontwaken zal en u het
speeksel van zijn weten in de mond druppelen . Die u zal bekwijlen met zijn kennis . Ziet niet op mij . Ik spreek slechts over
de Wortel en de niet of to houwen Tronk die de vrucht voortbrengt. Maar hij bevat de Wortel in zich en de vrucht is hijzelf .
Hij komt en hij zal bekleed worden met een rode mantel en
hij zal een onzer en hij zal god zijn' .
`En hij zal onze god zijn' prevelden de discipelen .
Mabelis' vrouw streelde zacht, verstolen, als vervuld van een
vaag groot verdriet, de ruwe rafelige stof van haar kledingstuk .
In de takken van een bijna even hoge boomgroep, door de groei
ervan op grote afstand geraakt van de Mabelisklan, zat Trevalje .
Op dezelfde takken en op een heleboel andere dichtbij zaten
de speciale vrienden en kennissen die hij zich gemaakt had .
Ook bij de Trevaljeklan waren de kinderen geheel naakt en
droegen de volwassenen slechts resten van hun vroegere kleding, die als bladen op hun lichaam vastgekleefd zaten, tussen
de andere echte aaneengeregen bladeren, waarmee ze zonder
uitzondering hun schaamdelen en veelal ook de rest zo zorgvuldig als mogelijk was bedekt hadden .
Trevalje zat erbij als een opperhoofd . Zo breed was zijn tak dat
hij erop zat als op een ruwe mat, zijn benen gekruist onder zich,
hoof d en bovenlij f f ier rechtop, zijn valkenogen op de sch are
gericht die in een slordige halvemaanvorm om hem heen zat .
`Vrienden, lotgenoten' zei hij met krachtige sonore stem, 'dat
Ranonkel een fenomeen was staat vast . Maar het bestaan van
fenomenen is vluchtig . Ze lossen op, ze verdwijnen . Alleen
hun werk laten ze achter . Het werk van Ranonkel is deze ranonkel waar wij middenin zitten, op het bijna hoogste punt .
Helaas wordt het allerhoogste bezet gehouden door de Mabelisten wier fanatisme zo langzamerhand verontrustend gaat worden . Dat Ranonkel dood is is duidelijk . Want waarom, als hij
leeft, vertoont hij zich niet? Waarom legt hij niet de geringste
belangstelling aan de dag voor wat door hem, wij willen daar
niet aan tornen, bewerkstelligd werd? Ranonkel is dus dood .
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Zo dood als een pier . Er is geen korreltje van hem over . Totaal
niets. Hij is, van zijn kant uit gezien misschien niet ten onrechte, aan de voet van zijn Boom gaan liggen en is zelf boom geworden . Hij heeft ons laten zitten . Wij moeten zeif zien dat
we ons redden . Dat, beste vriendinnen en vrienden, kunnen we
en dat zullen we' .
Zijn toehoorders knikten instemmend . Trevalje schraapte zijn
keel .
'Totnogtoe hebben wij ons weinig of niets aangetrokken van de
ideeen die leven onder de rest van de takzitters . Van hen die op
dit moment nog vechten voor hun miserabele stenen hokjes en
blikken vehikels hoeven we ons niks aan to trekken : over drie
dagen hebben ze zich immers ook bij ons gevoegd . M aar wat
leeft onder de huidige takzitters is van groot belang . Er zijn
dingen die erop wijzen dat ook onder hen de meningen verdeeld zijn omtrent de figuur van Ranonkel . Er schijnen zelfs
mensen onder hen to zijn die zijn integriteit in twijfel trekken
en die hem 'een scheefoog' noemen. Wat dat ook te betekenen heeft : duidelijk is dat het een scheldwoord is . Wij moeten
op zo groot mogelijke schaal inlichtingen inwinnen omtrent de
bestaande opinies, zodat we weten waar we precies aan toe zijn .
We moeten de mensen vertellen hoe alles precies in zijn werk
gegaan is . Dat Ranonkel allang niet meer bestaat . Het kan geen
kwaad zelfs om to suggereren dat de vraag of hij wel bestaan
heeft niet-opportuun kan genoemd worden!'
De omzittenden knikten opnieuw. Een van hen, een zwangere
vrouw met een kolossale buik, die een ranonkelbol opengescheurd had met haar tanden en thans een voor een de zaadjes
eruit peuterde en aandachtig bekeek, zei zonder op to zien :
'Waarom? Hij hoeft toch niet dood to zijn? Ik kan niet zomaar
geloven dat hij dood is . Jullie roepen dat steeds harder . Ik geloof niet in zijn dood. Ik geloof alleen in leven . Ik kan het
voelen kloppen in mijn buik, het trapt me langs de binnenkant
wakker snachts . Het is net of het tegen me zegt : wees niet bang,
ik ben niet dood, ik wacht alleen tot de tijd rijp is, dan rol ik
naar buiten . Dan zul je es wat zien! Maak je geen zorgen, ik
Leef !'
De vergadering knorde afkeurend.
`Je kunt beter je mond hierover houden, vrouw' zei Trevalje,
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'aan de verwarde denkbeelden van een gezwollen baarmoeder
hebben we niks . Als we daarnaar gingen luisteren zaten we zo
in het bootje van de Mabelisten, die zichzelf en straks ook de
anderen het hoofd op hol maken met loze praatjes en die niks
doen intussen . We moeten hen voor zijn . We moeten alle takzitters inlichten. Hen vertellen dat de Mabelisten gevaarlijke
gekken zijn die de tak waarop ze zitten willen afzagen . Die
onrust zaaien en ons alien als ze de kans krijgen terug in het
stenen tijdperk storten' .
De vrouw at zwijgend de vrucht leeg en gooide de schil achter
haar rug in de bladeren . Hij viel hoorbaar ritselend naar omlaag: het gedruis en gekraak van de groei was veel gedempter
gaan klinken . De groei gebeurde nu veel stiller en trager dan in
het begin . De gelaatsuitdrukking van de vrouw was rustig en
vastberaden .
In de loop van de volgende dag begaven een twintigtal Trevaljanen jonge krachtige en zonder meer van de juistheid van
Trevalje's visie overtuigde kerels, onder wie de vleeshouwersknecht zich dwars door het geboomte, van tak tot tak zich
voortenterend en via luide kreten kontakt houdend met elkaar,
om de overige takzitters to waarschuwen en voor to lichten.
Ze oogstten een groot sukses en werden door Trevalje en zijn
schaar van onmiddellijke vrienden en kennissen
onder wie
veel door hem zeer gemeenzaam bejegende vrouwen waren
met geestdrift ingehaald .
`De Mabelistische denkwijze is niets anders dan verwardheid,
louter nonsens, die de grootste gevaren met zich meebrengt'
verklaarde Trevalje tijdens een korte toespraak .
De zwangere vrouw was daar niet meer bij aanwezig . Ze was
ondanks haar buik en met haar zoontje, een kleine trommelslager, savonds het bos ingeklommen en had zich aan de zijde
van de Mabelisten geschaard . Die haar verwijtend zeiden deze
term niet to gebruiken . Hun kenmerk was uitsluitend de Waarheid, die in hun midden als een vakuum bewaard werd tot het
moment dat Ranonkel dit vullen zou .
17 . De Pro/undis exclamavi, Domine!

In het teloorgaande stadscentrum, ingesloten door aan het
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droomziek brein van een krankzinnige ontsproten groenzwarte
palissaden, was het rumoer van de laatste auto
een mobilofoonwagen van de politie, die, konstant rondrijdend, de mensen
moed ingepompt had met flarden koncertmuziek en kernachtige opmonterende redevoerinkjes
allang weggestorven en
tijdens dat wegsterven overstemd door het gekwetter van legers
vogels, die hier tevoren amper hoorbaar waren geweest, zo er
al aanwezig waren . Niemand wist dat eigenlijk . Ze verfden de
resterende gebouwen in een minimum van tijd kalkwit . De benzinedamp was opgezogen door de miljarden porien van het bos .
Smorgens lagen,. de weinige straten, met daarbinnen een reliekkistje en een met kaarsvet bemorste fles het renaissancestadhuis en de gotische katedraal, druipnat van de dauw .
Naar schatting meer dan honderd meter boven de kruisspits van
de kerk had de Boom als enorme doorbuigende guirlanden een
nauwelijks een vensterfragment van de blauwe lucht openlatend
vlechtwerk aangebracht . Het centrum was op een hoopje kiezelstenen op de bodem van een ondoordringbaar oerwoud gaan
lijken . - Als het vanuit de lucht, vanuit een vliegtuig of vanaf een
tak to zien was geweest, zouden de meest getrainde ogen de
hersens van hun gelukkige bezitter nog niet attent hebben gemaakt op dit fragment van menselijke bewoning. Van de
Hoofdboom, waarin, op . grote onderlinge afstand, de Mabelisen de Trevaljeklan troonden, was vanuit dit fragment geen
blaadje waarneembaar.
Zo goed als alle winkels en bedrijven waren thans gesloten en
hun ramen met planken dichtgespijkerd voorzover ze geen
solide houten of metalen luiken bezeten hadden . Er hadden
zich namelijk kleine benden gevormd die alles stalen wat ze
to pakken konden krijgen, ook voorwerpen die in de gegeven
omstandigheden van geen enkel nut meer waren, zoals elektrische scheerapparaten, stofzuigers, radiotoestellen, rollen
tekstiel, schrijfmachines, fotolijstjes, asbakken, krucifixen en
zelfs doodkisten en porseleinen pispotten, waarmee de dieven
op schemerlichte dag haastig de straat overstaken, achternagezeten door agenten, die deden wat in hun vermogen lag om de
ontstane wanorde binnen bepaalde perken to houden, door
leden van de met het oog op de aktiviteiten van deze hyenaachtigen geformeerde burgerwacht, of door partikulieren .
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De meeste straten lagen een meter hoog bedekt met vuilnis,
oude gebruiksvoorwerpen en meubilair waarvan de eigenaars
zich ontdaan hadden omdat het hen om niet geheel duidelijke
redenen gaan hinderen was . Het vroeger immense en nu op
een middelgrote speelplaats lijkende plein tussen stadhuis en
katedraal was opgevuld met een afvalberg die bijna even hoog
reikte als het van ragfijn stenen kantwerk voorziene stadhuis .
Overal slingerden de uitgebeende geraamten van honden en
katten rond, zelfs van aapjes en varkens . De stadsresten hadden
het meest zonderlinge en opmerkelijke dat ze geherbergd hadden opgebraakt . Horden broodmagere vraatzuchtige ratten
knabbelden aan alle deuren, die slechts als iemand zijn huis
verliet even ontsloten werden . Zo hongerig werd dit gedierte
dat het voortdurend mensen aanviel die zich even afgezonderd
hadden, bijvoorbeeld om in een kartonnen doos of een opengeklapte reeds wegroestende wasmachine to pissen of hun gevoeg to doen . Verschillende personen kwamen bij dit soort
eenzame handelingen om het leven . De overigen trokken hieruit lering en kwamen alleen nog in gezelschappen van minstens
tien personen buiten, op welk tijdstip ook .
Ze waggelden meer dan dat ze liepen. Waren stokmager, met
een gelige huid en diep weggezonken brandende ogen . In hun
krachteloos wordende handen hielden ze zagen en bijlen geklemd waarvan het gebruik hun krachten reeds to zwaar begon
to worden . Toch verweerden ze zich nog tegen de monstergroei
door hem dag en nacht aan to vallen, tegen hem aan to maaien
met hun wapens op de manier waarmee een peuter met een
speelgoedsabeltje tegen de schenen slaat van een reus, en denkt
hem pijn to doen .
De reus liet het zich welgevallen . Hij had opeens geen haast
meer. Hij groeide thans rustig en in een niet meer zoals tevoren van minuut tot minuut merkbaar tempo verder, als om in
de mensen, die niet begrepen hadden dat hij hun kwellingen
slechts vergrootte door zijn traagheid, de gedachte to doen
postvatten dat het ergste achter de rug was, dat ze aan de winnende hand waren, eigenlijk reeds gered . Zoals in de bijna lege
katedraal dag aan dag verkondigd werd door een totaal onderkomen en verloederd uitziende geestelijke, de laatste die de
mensen in hun midden hadden en die kwistig voortging met
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dood en ondergang, vernietiging en brand to roepen over alle
ongodisten en heidenen, zowel in de stenen als daarboven in
het Verderfelijk Hout, zoals hij het noemde.
Maar er stierf geen sterveling meer . Onder de bewoners van de
stadsresten niet en niet onder de takbewoners . Die beide volledig
het vreemde hiervan beseften en die naargelang hun instelling
en denkwijze konstateerden dat het leed wellicht geleden was
en
zij het aarzelend
betere tijden gingen aanbreken, dat dit
een der tekenen was die voorzegd waren en die zinspeelden op de
terugkomst van de naar de diepste diepten afgedaalde Ranonkel,
dat een volmaakt onbekommerd bestaan een haalbare kaart
zou blijken wanneer alle takzitters er maar reeds nu van doordrongen werden dat ze over de mogelijkheden daartoe beschikten .
Alleen de pastoorsvogel ging door met het tegenovergestelde to
beweren . Maar zijn aanhang was klein . Hij bestond zelfs in
hoofdzaak uit maar drie personen : de heer Horipyp, die de
wethouderij voorzover daar nog sprake van was aan zijn vrouw
had overgedaan en de vaak zeer verwarde en op onzin lijkende
beweringen van de pastoorsvogel in begrijpelijke teksten vertaalde, een timmerman die de naam Scherpende droeg en het,
ongehoord, geheel eens was met de uitspraken van de pastoorsvogel. Hij was, sinds de heer Horipyp hem gevonden had, nauw
met deze bevriend geraakt . De derde aanhanger was de
pastoorsvogel zelf .
Scherpende, vroeger de beste vervaardiger van wenteltrappen
uit de hele stad, had door de omstandigheden gedwongen het
uitoefenen van zijn ambacht gestaakt en fungeerde thans voornamelijk als koster van de katedraal (de eigenlijke koster zowel
als de pastoors waren door troepen ratten overvallen terwijl ze
savonds laat kaarsen aan het vervangen waren en tot op het
bot afgeknaagd . Hun skelet werd door de pastoorsvogel duurzaam tentoongesteld in de kerk, in speciale door de timmerman vervaardigde reliekschrijnen) . Voor de rest sloop hij als
een gedienstige snuffelende en uitnemend de kunst om zich
onopvallend to maken verstaande hond achter de dreigende
gestalte van de pastoor aan, die vloekend, onheil spellend en
in de vodden van zijn toog trappend door de straten jakkerde
en zich terughaastte naar zijn vrijwel verlaten heiligdom .
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Bij deze tochten deden zich niet zelden kleine incidenten voor
waar de timmerman Scherpende handig munt uit wist to slaan .
Het gebeurde namelijk veelvuldig dat de pastoor bij zijn gehol
door het centrum op troepjes naakt rondspringende en elkaar
schreeuwend van pret achternazittende uitgemergelde dreumesen stootte . Hij bleef dan steeds als door de bliksem getroffen
staan en sprak de onnozele kindertjes, die met grote schrikogen naar hem opzagen, duim in de mond de meesten, aan met
`addergebroed van nog erger addergebroed, schelmentuig,
grondsop uit de drinkbeker des duivels! Verdwijn uit mijn ogen
en bedek jullie miserabiliteit met gebeden, lofzangen en
schaamte! Dat de toorn Gods jullie verdelge van voor zijn aangezicht! Weg!' Enzovoorts.
De peuters plachten dan in angstig geschrei uit to barsten en
poogden steeds weg to hollen. Toevallig passerende groepjes
mensen keken zulke tafereeltjes met een scheef oog aan maar
zeiden niets, ze hadden bovendien andere dingen aan hun
hoofd . De pastoor werd enerzijds gedekt door het zeer toegenomen gezag van de heer Horlpyp, zijn interpreet, en anderzijds door zijn imponerende rechtzinnigheid, die van wijken
noch wankelen wist waar de mensen zelf in stilte erkenden wel
bij de duivel to biecht to willen gaan wanneer daarmee een
eind aan de verschrikkingen kwam die hen teisterden .
Terwijl de pastoor zich verder repte, de handen voor het gezicht geslagen vanwege de gruwel die zijn ogen aanschouwd
hadden, achtervolgde de timmerman Scherpende de dreumesen, pakte hen vast bij elk uitsteeksel dat hij in handen kon krijgen arm, been, oor, haar, piemel , sloeg hen met de hoofdjes tegen elkaar als blokken hout, bespuugde hen, grijnsde hen
toe op de manier waarop het een echte helhond betaamt : suikerzoet en met de dood in de vorm van een lange spitse bloedige hunkertong op en neer wippend tussen zijn tanden, en holde zijn baas achterna, die hij, nadat hij hem ingehaald had, hijgend verslag uitbracht van de kastijding. Hetgeen door de
pastoorsvogel gehonoreerd werd met een klein welwillend
preekje, waarin de timmerman Scherpende klaar werd aangetoond dat hij, op grond zowel van zijn vroegere onbesproken
kristelijke levenswijs als op grond van zijn huidige daden in
dienst van God en zijn Kerk, reeds nu op het eeuwige leven
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aanspraak mocht maken.
De timmerman waagde het niet grotere kinderen of to ranselen .
Zover reikte wel zijn begeerte, die teugelloos was, maar niet
zijn moed . Terwijl hij zich grote rospartijen op kinderen in de
puberteitsleeftijd voorstelde, gaf hij er uitsluitend de kleinste
en de meest ondervoede, en de meest vrolijke, van langs . Wellicht had dit to maken met zijn jeugd . Hij was in een slop van
de binnenstad geboren en zijn sombere godvruchtige opvoeders hadden hem van het begin of aan gehaat om zijn schrielheid en zijn vrolijkheid . De schrielheid had hij behouden, de
vrolijkheid kon slechts door het afrossen van kleuters nog gewekt worden .
Om ze to kunnen slaan waren de grotere kinderen, de schoolkinderen, bovendien in to grote groepen bijeen en ook hadden
ze steeds volwassenen bij zich. Onder leiding daarvan kapten ze
heel de dag, tot het donkey werd toe, aan de palissadenwal om
de stadskerri. De scholen waren gesloten, de lessen waren afgelopen. Kampeer- en wandelliedjes zingend was de jeugd alom aan het werk . Achter hen liepen de onderwijzers en onderwijzeressen, die zoals vroeger toezicht hielden . Alleen waren
ze met zweepjes gewapend vanwege de sterk toegenomen wildheid en opstandigheid der kinderen, nu deze onafgebroken met
lege magen in de vrije natuur waren . Met de zweepjes sloegen de
onderwijzers en onderwijzeressen wie niet Aug genoeg doorkapte
of zo hard doorkapte dat zijn buurman of -vrouw er een vinger of teen bij inschoot . Ongevallen die elke dag voorvielen .
Toch waren deze leerkrachten niet onwelwillend. Ze stonden
zelfs skeptisch tegenover het heen en weer sjouwend triumviraat, dat al gauw een soort door het veelvuldig aanroepen van
Gods naam sakrosankt gemaakte straatterreur ging uitoefenen,
waartegen noch het krakende politieapparaat noch het stadsbestuur de moeite nam op to treden . De skepsis nam niet weg
dat de leerkrachten kinderen die niet onmiddellijk ophielden
met hun bijl to zwaaien wanneer de pastoorsvogel in het voorbijgaan op hen opmerkzaam gemaakt werd door de watertandende timmerman, en kinderen die dan niet onmiddellijk hun bijl
aan de voet zetten en stram in de houding gingen staan, en
kinderen die niet onmiddellijk 'goedendag, eerwaarde pastoor
Vogel, die ons Gods Rijk verkondigt en dood aan de duivel en
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zijn hout!' riepen, met hun zweepjes streelden tot hun door
kleerrafels of (eigenlijk verboden maar oogluikend toegestane)
bladeren bedekte kontjes eruitzagen als verse biefstukken . Die
de timmerman Scherpende niet ophielden in gnotterende ekstase to brengen .
Intussen sloop de groei voetje voor voetje verder . Alleen van de
katedraal, die uit doornikse steen gehouwen was, bleven een
paar steenhopen over tussen de begroeiing . Op die steenhopen betrokken de pastoorsvogel, de heer Horlpyp en de
timmerman Scherpende de wacht.
De rest politie-agenten, arbeiders, huismoeders die zich met
potten kokend water en ouden van dagen en jeugd die zich met
hakbijltjes en heggescharen geweerd hadden, raadsleden, de
burgemeester, de ambtenarij zat onder opgewekte kout in de
takken .
De stad was niet meer .
`De Profundis exciamavi, Domine!' krijste de pastoorsvogel,
zittend op de stoeptreden van zijn verwoeste tempel .
`Da's latijn . Het wil zeggen : ik zit in de put en roep tot u, o
Heer' fluisterde de heer Horlpyp achter zijn hand tot de timmerman Scherpende.
De timmerman luisterde niet . Met diverse gereedschappen, opgevist uit de gereedschapsbak, die hij gered had, was hij druk
bezig de kozijnbalk to bewerken waaraan de machtige toegangspoort van de katedraal bevestigd geweest was . Zijn bezige
handen kwamen geen ogenblik tot rust.

18 . Hangende twin der lusten

De groei was oerwoud geworden en tot staan gekomen . Hij
stierf niet sneller of en teelde niet rapper voort dan in de lijn
ligt van iedere naar oorsprong en fysionomie tropische vegetatie . Hij bond zelfs dermate in dat thans ook andere planten,
die tevoren verstikt waren en in eetwaar voor de ranonkel omgezet, aan bod kwamen . Waarvandaan hun zaden stamden bleef
onopgehelderd . Blijkbaar hadden ze kans gezien om zich voor
het tumult ongrijpbaar to maken en zich op de verborgenste
plekjes, wellicht in de huidplooien van de ranonkel zelf, diep in
de grond, in tot stof vergane schoorsteenpijpen, staande to hou106

den .
De voorzover zichtbaar ruwe ongelijke knoedelgrond braakte
des nachts horden van paddestoelen uit, die, begunstigd door
het hete zonloos schimmelige donker dat onder de ranonkellagen heerste, pijlsnel opschoten en eruitzagen als dolzinnig
grote suikerbroden, bleke doodse kinderhoofden, witte of
roomgele pasteien, en die bijna alle eetbaar waren naar de takzitters ontdekten, die of en toe groepsgewijs naar beneden
klommen en daar korte strooptochten ondernamen.
Ze hadden eigenlijk amper honger of dorst. Hun lichaam bestond in hoofdzaak voort op eigen kracht, maar zo nu en dan
kregen ze even genoeg van praktisch ononderbroken gekwebbel en minnespel . Daar bijna niemand langer dan per etmaal
naar schatting een half uur slaap nodig had, daar niemand aan
een ernstige ziekte Teed of doodging, duurde een dag een
eeuwigheid en was een nacht slechts de donkerder getinte
ommezijde daarvan.
Wanneer soms een spelend kind van een tak gleed, met zijn
hoofd tegen een veel lager gelegen tak terechtkwam en door
een der ouders naar boven gehaald moest worden, betekende
dat een welkome vorm van afleiding, voor de toeschouwers zowel als voor degenen die niet bij het voorval aanwezig waren
maar die het zich in geuren en kleuren lieten vertellen en het
op hun beurt ook weer, sterk verfraaid, verder vertelden, aan
lui die nog verderaf in de takken zaten. Die bewerkten het
verhaal van de val opnieuw en gaven het op hun beurt door .
Zodat reeds enkele uren later het inmiddels tot een mytologische en betekenisvolle gebeurtenis uitgedijde verhaal van een
zojuist als een hemeisteen door het bos geslagen Kind, de
ouders van het kind bereikte, die reeds vergeten waren wat er
was voorgevallen het kind in kwestie joeg gezond en wel
door de takken zijn makkertjes na of wel vlinders en verrast
luisterden, daarna konkluderend tot een voor een toeval toch
wel wat al to toevallige samenloop van omstandigheden . Het
was niet na to gaan wie het eerst gevallen was : het mytische
Kind of hun eigen spruit . In elk geval riepen ze deze spruit bij
zich en drukten die op het hart voortaan wat voorzichtiger to
zijn : het was niet uitgesloten dat hij tot iets bijzonders onder de
takzitters was voorbestemd .
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Door hun onvermoeibaar spelende kinderen op lager gelegen
gedeelten van het bos opmerkzaam gemaakt, lieten ze, vergezeld van hun kennissen en vrienden, zich zakken, schreeuwend
van verbazing om de diepte van het bos, scharrelden een tijdje
rond, onwennig, met voeten die niet meer gewend waren aan
het lopen op de vaste bewegingloze brede massa daaronder,
wegzakkend in varenlagen en grassen, die hen voornamelijk
irriteerden . Ze voelden zich niet in hun element beneden. Waar
ze zich moesten voortbewegen over de ontstane open plekken
en ze geen gebruik van hun armen meer konden maken, waggelden ze aarzelend en ongemakkelijk voort, dicht bij elkaar blijvend, even afdwalenden onmiddellijk met geschreeuw terug in
de groep halend, ruikend aan tot hun knieen reikende ijle kruiden, aan zaadbollen en bloemknoppen, steeds behoedzaam om
zich been ziend in deze vreemde sektoren van het bos, die ze
niet goed kenden en die ze wantrouwden, waarvan ze in elk
geval niet hielden, waar ze, altijd onbestemd gevaar duchtend,
spoedig weer verdwenen, moeiteloos zich optrekkend, de takken en bladeren binnen, waar ze zich vrij en onbedreigd voelden, heersers elk voor zich, ongekunstelde koningen en koninginnen .
Niemand van hen droeg nu ook maar een lapje van een vroeger
kledingstuk, behalve de vrouw van Mabelis, die met zijn klan
vol kalme fanatische zekerheid op de terugkomst wachtte van
iets dat hij 'ranonkel' noemde . Zijn vrouw was nog steeds gehuld in de roestrode mantel, die haar door niemand benijd
werd . De vrouw schaamde zich er zelfs om . Dat vertelde ze
tenminste aan wie het horen wilde . Maar de mannelijke takzitters vonden haar dik en onaantrekkelijk en dat was wellicht
eerder hetgeen waarover ze zich schaamde en. niet de mantel,
die ze steeds dichter om zich heensloeg, intussen vertellend
dat ze het ding haatte en dat ze het in kleine vodjes zou scheuren zogauw haar- man haar toestond daartoe over to gaan .
Ook de bladerkledij waarmee de takzitters aanvankelijk de
gaten in hun plunje hadden toegestopt hadden ze afgelegd . Ze
waxen met uitzondering van de vrouw van Mabelis allen poedelnaakt en zo bruin gestoofd door de heldere, iedere dag
met dezelfde sterkte schijnende zon als maar mogelijk was .
Schaamtegevoelens waren geheel op de achtergrond geraakt,
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vervluchtigd . Zelfs diegenen onder de takzitters die in hun
vorige leven tot de meest preutsen of onooglijken behoord
hadden, hadden hun oude schaamte verloren . Ze herinnerden
zich niet er ooit last van gehad to hebben . Bultenaars en oude
vrouwen met webben van spataderen op hun vormloze dijen
en met borsten als verdroogde maiskolven, de oudste amechtigste mannetjes : ze klommen allemaal naakt door de takken .
En het gekke was dat hun aangeboren of ontstane mismaaktheid geleidelijk aan verdween . De bleekste en ongezondste
huid kreeg kleur, werd een strak en als bij jeugdigen om de
licht bevleesde botten zittend vel . De verschrompelde spieren
der oude mannetjes zwollen op en werden krachtiger, voortdurende klimoefeningen versnelden deze ontwikkeling niet
weinig. Hun borstkas borg zijn ribben langzamerhand weer weg
in vlees. Hun uitgeblust oog werd lichter . De dijen van de
oude vrouwen werden slank, de spataderen raakten zoek onder
de diepe bronzen teint die zich over hun huid legde . Hun
borsten waren aan een verwonderlijke hernieuwde rijping onderhevig . Zwollen op . Hun tevoren op littekenachtig moedervlekweefsel lijkende dorre tepels werden rond en hard .
Bij de meesten dezer vrouwen was de menopauze reeds lang
achter de rug . Ze begonnen opnieuw, totaal zonder de schaamte van de eerste keer, trots en iedereen ervan in kennis stellend, to menstrueren . Ze hadden groene ranken en blauwe
bloemen met witte harten in hun haar gestoken en lonkten,
verjongd en opnieuw verleidelijk wordend, naar het manvolk .
Dat reeds klaarstond om hun zijn diensten aan to bieden.
De oude mannen met wie de vrouwen getrouwd geweest waren
van huwelijksbanden zag niemand het nut nog in, ze hoorden geheel thuis in een uiterst fragmentarisch geworden verleden waren niet meer zoals vroeger j aloers . Integendeel, ze
prezen hun vrouw al hun jongere mannelijke kennissen aan,
knipogend en goedl achs. Zelf zaten ze schelms of nijdig, al naar
hun sterk verzachte maar niet geheel verdwenen aard, jonge
meisjes achterna, die gillend van boom tot boom en van tak
naar tak sprongen, zich verborgen in diepe bladerkuilen en met
bonkend hart hijgend wachtten tot de oude, wild kraaiende mannen hen gevonden hadden en hen in een takkenplooi tegen de
schors drukkend, gulzig knorrend, hun opnieuw krachtdadig zaad
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gaven, dat even gulzig en kreunend van welbehagen door de
meisjes opgevangen werd .
Een algehele verwisseling van de leeftijden ontstond, hoewel
er ook takzitters waren die zwoeren bij partners van hun eigen
leeftijd, wat door niemand als vreemd beschouwd werd maar
alleen als een tikje afwijkend van het gebruikelijk wordend
patroon .
Vrouwen van reeds over de vijftig en zelfs van reeds over de
zestig werden zwanger en lieten zich door het manvolk uit
hun buurt, dat gemoedelijk kibbelde over het auteurschap van
het kind, vertroetelen met ranonkelvruchten en op de bodem
van het bos vergaarde kruidenbollen en paddestoelen, waarvan
elke soort niet alleen eetbaar was maar zelfs uiterst voedzaam
en smakelijk gebleken . Uit holle bekervormige stukken hout,
vervaardigd met zakmes of nagels, dronken ze in kleine teugjes
het sap van de ranonkelvrucht dat men op warme donkere
plekjes had laten gisten .
Het baren gebeurde zonder moeite. De vrouw bond zelf de
navelstreng of en gaf haar baby een slokje van de gegiste ranonkeldrank to drinken. Hun eigen melk werd als iets voor
een zuigeling veel to kostbaars en verfijnds beschouwd . Een
kennis van de vrouw kolfde haar af . De melk was voor de
mannen, wier potentie hij zeer ten goede kwam naar men geloof de .
Terwijl Trevalje met zijn schaar door het bos klom, in alle kolonies oppervlakkige maar met sympatie beluisterde redevoeringen afstekend over het gelukstijdperk dat aangebroken zou
zijn zodra de Mabelisklan tot zwijgen gebracht was, en terwijl
Mabelis met zijn discipelen (de nog steeds zwangere vrouw,
zijn eigen vrouw gehuld in haar onafscheidelijke roestkleurige
mantel, de kleine trommelslager, die zich een trommel gemaakt
had uit hout en een groot stevig blad, plus Mabelis' kinderen
en nog enkele anderen) in de Hoogste Boom zat en rustig de
terugkomst verkondigde, vierden de overige takbewoners feest,
goten ze zich vol met ranonkeldrank, zwierden ze aan hun
klauwachtig aandoende handen en voeten hangend aan takken,
noemden ze olijk hun verse spruiten Grote Paarder, Ranonkeldrank, Klimvoet of Rankje-van-Spinrag, en beoefenden ze onophoudelijk het enige wat ze nooit of amper moe werden : de
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liefde .
Een liefde waarvan ook de varianten, die ze vroeger geschuwd
hadden of die ze niet eens hadden durven noemen en kennen,
niet uit de weg gegaan werden . Integendeel . Weldra raakten
juist deze op grote schaal in zwang. Allerhande houdingen werden uitgeprobeerd, onder het vrolijke gelach en de aanmoedigende kreten der omzittenden . De stoot hiertoe kwam noch
speciaal van de zijde der vrouwen noch van die der mannen .
Beide seksen gevoelden dezelfde hevige behoefte om steeds
weer iets nieuws met elkaar to beleven en vuurden elkaar daartoe gedurig aan .
De vrouwen lieten zich nemen langs achter alsof het nooit een
doodzonde geweest was doordat de beesten het ook zo deden .
Terwijl de mannen met hun stijve stam de warme bloemzachte
stevige voering der vrouwen doorploegden, grepen de vrouwen
reeds naar het bij het zien van een paringsdaad hard geworden
geslacht van een der mannelijke toeschouwers en stopten het
moederlijk in hun rode begerig geopende mond . Langs beide
openingen werd zaad gespuwd en weggeslikt . Zusters waren
niet langer onaantastbaar voor hun broers en vica versa . Opgroeiende kinderen niet voor hun ouders . En vice versa .
Mannen die zich onderling overgaven aan de seksuele vreugden
werden door niemand met een scheef oog aangezien, enkel als
pioniers op een veld van mogelijkheden die tot op de bodem
ontgonnen moesten worden . Hetzelfde gold voor vrouwen
die elkaar met lippen of vingers de grote stuiptrekking der liefde deelachtig maakten, welke de zon zelf en de gesternten
draaien deed en het hele bos beheerste .
Beheerste tot op de bodem letterlijk en terwijl het aantal geboorten sterk daalde, daar bij de ongelijkslachtige paringen
voorzover de vrouw daarbij bevrucht had kunnen worden, van
voorbehoedmiddelen in de vorm van kruidensmeersels op penis
en vagina gebruik gemaakt werd . Het bos leverde zo ongeveer
alles wat een kompleet gelukkig bestaan mogelijk maakte . Sieraden van vogelveren, bloemknoppen, haarspelden, vruchtendrank, messen, tientallen soorten kruiden en paddestoelen, rode
mieren, legers rode mieren, sprinkhanen in overvloed, die
levend of dood opgegeten werden en een verrukkelijke vleessmaak bezaten.
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De bodem van het bos, waartoe de takbewoners ongaarne
bleven afdalen, leverde nog veel meer . Er had daar een invasie
van dieren plaats gehad waarvan men de naam vergeten was .
De meesten onder de takzitters hadden ze nog nooit gezien.
Maar enkelen kenden ze nog van hun vroegere bezoeken aan
het stedelijk dierenpark of uit boeken .
Koning over hun tijd klommen de takbewoners naar beneden
en bleven op de onderste balken van het bos zitten, kijkend
naar de rustig weidende meest ongelijksoortige dieren . De kenners wezen aan en noemden namen. Er ontstonden daarbij
heftige jolige twistgesprekken, waar de dieren zich geen zier
van aantrokken .
Dat is een Vos, zeiden de kenners, ik herken die aan zijn witte staart. En dat zijn Ooievaars, dat zie je aan hun zware
snavels, hoe komen die in godsnaam hier verzeild, waarom hangen ze niet hoog boven het bos . En dat zijn Katachtigen . En
die daar heet Ezel of misschien Paard . En die groep daar,
'kudde' noemden ze dat vroeger bij dieren, dat zijn allemaal
Geiten .
En een kenner pakte een groen takje vast om het naar zijn
lippen to brengen en het takje wrong zich als een soepele spier
tussen zijn vingers. Hij slingerde het met een schreeuw van
schrik van zich af.
`En dat noemden ze vroeger Slang' zei iemand naast hem .
En iedereen barstte om een of andere reden in lachen uit en
keek weer stil naar de dieren, die pal onder hen graasden,
samen met hun schaduwen, vredig, doodrustig, zoals het in het
paradijs geweest was ook een van die dingen van vroeger die
nu zowat vergeten waren .
De takzitters hielden van de dieren en gaven hun nieuwe kinderen de namen die de kenners aan de dieren gegeven hadden .
Raar waren die namen en zeer plausibel . En de dieren hadden
alle een stem waarmee ze blaten of loeien of hinniken of balken of mekkeren of piepen of knorren konden . En de dieren
hadden honger en aten van het gras en de kruiden die ze vonden . En de dieren kenden geen liefde, zeiden de kenners, maar
ze deden niemand kwaad . En de takzitters kenden de liefde
wel . Ze kenden de liefde heel goed . Nog nooit hadden ze zo
goed de liefde gekend . En ze hielden van de dieren met hun
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hart. Maar hun maag begon ook van de dieren to houden . Hoe
dat kwam wisten ze niet .
Toch bleven ze op hun tak zitten . Want ze waren ook een beetje bang voor de dieren.
19 . Papa Boem en zijn botten

De regering had zich iets herinnerd . Haar was wat gevraagd .
Ze had wat beloofd . Ze groef bergen paperassen om en loste
haar belofte tot hulpverlening in . De hulp bestond pit een heel
regiment in vrachtwagens en jeeps geladen, volledig bepakte
soldaten met kogelvrije helmen op, onder leiding van een oude
stramme ontembare ijzervreter .
Het regiment vormde de keurbende van het leger . Het had in
alle delen van de wereld opstanden helpen neerslaan of alleen
neergeslagen en met sukses tegen over vrijheid wauwelende
maar nog in geen eeuwen daarvoor geschikt to maken wilden
gevochten . De laatste jaren liep het het regiment tegen . Terwijl
het bezig geweest was een bloedige volkomen zege to bevechten
in een of ander overzees archipelletje, meldde de regering de
generaal telegrafisch dat zijn troepen zich van verdere aktie
dienden to onthouden . Er was genoeg blank bloed gevloeid . De
rest van de kwestie moest om de konferentietafel opgelost .
Woedend had dan de oude generaal, een week na dato, teruggetelegrafeerd dat hij dit als verraad aan hem persoonlijk en
aan zijn mannen beschouwde . Intussen hadden zijn mannen uitgeroeid en platgebrand wat er nog uit to roeien en plat to branden viel .
Nadat door de ten hemel schreiende lafheid van de verwekelijkte regering alle kolonien waar het knekellegioen, zoals het
genoemd werd, tientallen jaren was bezig geweest steeds grondiger orde op zaken to stellen en zich to oefenen in de totale oorlog, waren verlorengegaan, was het regiment gerepatrieerd en
ten dele ontbonden . Hetgeen ervan overbleef, de kern, was ter
vergroting van de beroepsmilitie daaraan toegevoegd maar er
nooit in opgelost.
Ten eerste doordat het regiment zijn eigen uniformen en gebruiken behouden had, ten andere doordat het voor de voile
honderd procent pit mannen bestond die pit hetzelfde bout als
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hun generaal waren gesneden en voortgingen een woedende
wrok en weerzin to koesteren jegens al wat niet tot hun uitverkoren groep behoorde, de creme de la creme, de elite van de
natie, en to popelen van lust om ergens op los to gaan, een lust
die slechts eenmaal per jaar, wanneer er grote manoeuvres gehouden werden, min of meer kon worden bevredigd . Het
knekel- of bottenregiment bond dan in zijn eentje onder leiding
van de op handen gedragen generaal strijd aan met de rest van
het leger . Een strijd die van de zijde van de botten met voile
overtuiging en inzet gevoerd werd .
Wanneer de botten een tot een vijandelijk legeronderdeel behorende officier in handen kregen was bijvoorbeeld het minste
wat hem overkwam dat hij in de brandende zon (de manoeuvres
werden altijd in de zomer gehouden, zodat ook het administratieve personeel eraan kon deelnemen) aan een telefoonpaal gebonden werd en net zo lang met bajonetten in zijn vel geprikt
tot hij hen huilend om genade smeekte, alle plannen van zijn
eenheid verried en flauwviel . Wat de botten niet verhinderde
hem de hele nacht aan de paal to laten staan . Niet zelden vielen
er doden aan de zijde van het gewone leger . De generaal had
zijn manschappen verboden gebruik to maker van losse flodders, nephandgranaten en slechts wat stof opwerpende oefeneksplosieven . De botten schoten steeds met scherp, wierpen
echte handgranaten naar hun tegenstanders en gingen met trotyl en dynamiet om of het suikergoed was .
Teneinde raad, daartoe geprest door zowel de grote parti j en
als de generale staf, had de regering op zo onopvallend mogelijke wijze het bottenregiment een speciaal, voor hen alleen bestemd, oefenterrein toegewezen : een stelletje eilanden voor
de kust, slechts bewoond door vogelkolonies .
Machteloos, vol boon jegens de instanties die hem op deze
manier wilden uitrangeren, had de generaal zich bij deze beslissing neergelegd, ondertussen onafgebroken hoop koesterend
op een nieuwe grote oorlog waarin het land zou verwikkeld
raken en die hem de kans zou geven de hem toekomende plaats
in het nationaal pantheon in to nemen . Want tot in de schoolboekjes toe waren zijn heldendaden verleugend en zwartgemaakt .
Maar de oorlog liet op zich wachten . De eilandjes, met hoon
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door hem en zijn mannen begroet als hun nieuwe koloniale
schertsrijk, waren hem gaan bevallen . Ze deden er wat ze wil .den, begonnen met alle vogels kapot to schieten, maakten van
de eilandjes een serie metersdiepe bomtrechters vol lijken en
gingen, met machinegeweren en mortieren in de kraters liggend,
opgewekt door met elkaar to oefenen in het hanteren der wapenen.
De regering, die deze ontwikkeling met belangstelling en zelfs
naar ze zichzelf zei 'niet zonder enige zorg' volgde, gebaarde
van niets .
Wellicht bij vergissing of doordat men in bijzonder goed ingelichte regeringskringen hoop koesterde op verzachting van de
ruwe bottenmoraal, werd juist dit regiment verzocht zich naar
de bedreigde stad to begeven. Het sprak vanzelf dat de generaal
er niet over gedacht zou hebben dit verzoek in to willigen wanneer hij er niet iets in gezien had .
Hij onderhield hoegenaamd geen kontakt met het door hem
ten zeerste geminachte ministerie van defensie, dat nog futlozer
was dan het slapste van eeuwen geleden . Hij wist alleen dat de
stad geterroriseerd werd door een stelletje rooie raddraaiers
en gele verraders, die het zaad van de altijd en overal op de
loer liggende kommunistische duivelsideologie uit poogden to
zaaien en daarbij blijkbaar sukses hadden geoogst .
Daarom had hij deze kans op grootscheeps bloedvergieten en
wellicht beginnende rehabilitatie met beide handen aangevat .
Hij zat in de voorste jeep, ingeklemd tussen twee officieren, een
koptelefoon op en een mikrofoon voor zijn mond, op zijn knieen een veldkijker, gekleed in dezelfde battledress als al zijn
manschappen, zich van hen alleen onderscheidend door de
sinds veertig jaar legendarische zwarte lap voor zijn linkeroog,
de in de kruitdamp verkleurde distinktieven op zijn borst, en
een platte hoogoplopende pet waarop een zilveren embleem
met twee gekruiste streepjes die van enige afstand takjes waren
en van dichtbij knekels bleken .
Zo vol doodsverachting was deze houwdegen dat hij het, ondanks dringende beden van zijn officieren, altijd verdomd had
om wat beschutter plaatsen uit to zoeken, vanwaaruit hij de
operaties immers evengoed kon leiden.
`De plaats van een generaal is aan het hoofd van zijn troepen .
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Daar kunnen ze me vinden . Wanneer ze me kapot willen schieten moeten ze dat doen . Als ze er tenminste al achter zijn hoe
je een normaal machinepistool of een doodgewone stengun aan
het blaffen krijgt' placht hij to zeggen .
Het ene oog flikkerde daarbij zo onheilspellend onder zijn ruige spierwitte wenkbrauw dat de officieren, hoewel ze hem als
`Papa' aanspraken, het eerste lid van zijn bijnaam die voluit
Papa Boem luidde, er geen van alien ooit opnieuw over begonnen waren . 'loch kon Papa Boem zeer beminnelijk zijn, als hem
maar offers gebracht werden . En die bracht men hem. Iedere
dag en zonder mankeren wisten zijn officieren wel ergens een
jong meisje op to pikken waarmee Papa zich soms urenlang
vermaakte na zijn stoombad, dat uitsluitend diende om de kruitdamp voor een wijle uit zijn neusgaten to bannen .
Soms had hij geen trek in meisjes . Als je hem goed kende was
dat van to voren reeds aan hem to merken, doordat hij alle soldaten en officieren waarmee hij praatte tersluiks voortdurend
naar hun gulp keek . Wanneer Papa Boem zo'n bui had kreeg hij
louter en alleen de jongste en blondste botten van het regiment, die er trots op waren bezeten to zijn door de generaal en
de fabelachtigste verhalen over zijn vindingrijkheid en potentie rondbazuinden .
Inderdaad hield hij zich met hen veel langer bezig dan met de
meisjes, die, naar hij in mannenperiodes placht to zeggen, zoveel herinneringen in hem wekten aan zijn allang overleden
moeder (een kleurlinge, hij was overzee geboren), dat hij ze het
liefst na de Daad doodgetrapt had onder zijn laarzen. Hieruit
blijkt zonneklaar dat Papa Boem, in tegenstelling tot de meeste
legeraanvoerders, over een soepele fantasierijke geest beschikte .
Hij raakte dan ook geen ogenblik in verwarring toen, ongeveer
ter hoogte van het punt waar zich de eerste stadswijken hadden
moeten bevinden, zijn door de kijker verhevigde valkenblik
stuitte op de zoom van een oerwoud. Onmiddellijk blafte hij
in zijn mikrofoon :,,
'Kolonne halt! Kompagnieen 1b, ld en 3c terugrijden en omsingeling uitvoeren . Rest uitstappen. Wapens gereedhouden .
Vijand heeft voorste stadswijken gebarrikadeerd . Waarschijnlijk ook rest!'
Met een schok kwam de kilometerslange geleeddelige worm tot
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stilstand .
In het heldere warme zonlicht braakten de voertuigen hun inhoud uit: torachtige geharnaste soldaten, blauw vonkend metaal . Hot achterste deel van de worm bewoog zich in sneltreinvaart achterwaarts teneinde de omsingelingsbeweging to voltrekken .
Voor het slordige front van zijn troepen op de motorkap van
zijn jeep staande, hield Papa Boem een korte toespraak .
`Gotten' schreeuwde hij, 'het gaat beginnen . Hot is wel niet je
ware maar laten we ervan maken wat we kunnen . Vanavond
is dit schoorsteenbrandje geblust . Zorg dat je eruithaalt wat erin
zit. Er mag geen levende ziel overblijven . Vergeet niet dat het
allemaal geteisem is : de opstandelingen net zo good als de rest,
die to laf is geweest om terug to slaan en zich rustig de das om
heeft laten doen . Weg met de slappelingenregering! Los!'
De botten stampten instemmend met hun laarzen op de straatstenen . De officieren en onderofficieren plaatsten zich aan het
hoofd van hun sekties en leidden ze, via walkie talkies met elkaar kontakt houdend, naar de zoom van de bossige barrikade,
die naar ze reeds ontdekt hadden, geen barrikade was maar
een echt bos, een oerbos dat hun tropenhart een hinkstapsprong
deed maken van vreugde.
Zich onmiddellijk, intuitief, in groepjes van vijf, zes man splitsend, drongen de botten de jungle binnen, verbaasd, opgetogen
de stammen betastend, eraan ruikend, bladeren afplukkend en
takjes in hun mond hangend, feestelijk om hun helmen draperend .
Papa Boem en zijn hoofdofficieren waren ook van de partij, in
de voorste gelederen. Papa Boom had nu zijn koptelefoon afgezet en droeg in plaats van zijn pet een groenglanzende helm .
Pistolen op zijn heupen bungelend, bandeliers vol kogels kruiselings over zijn romp gehangen, een lichte mitrailleur 'in de
hand, kroop hij met de beide stafofficieren het dichte kronkelende liaz chtige
e hout binnen.

20 . Tropische strijdwijze

Hot werd een verbitterde strijd . De vinger aan de trekker van
hun automatische wapens rukten de botten zorgeloos op door
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het bos dat de opstandige- stad als een haag omgaf en waarin
naar ze vermoedden wel eens allerlei smerige valstrikken konden verborgen zitten . Toch legden ze niet de minste voorzichtigheid aan de dag . Stuk voor stuk beschouwden ze deze operatie als een kostelijke grap . De omgeving beviel hen, de vochtige broeierige warmte binnen de enorme groene bol bracht
hen hun vroegere strafekspedities en slachtpartijen in herinnering . Naarmate weer, zoals jaren geleden, het zweet vlugger
over hun huid begon to gutsen, gingen ze zich opgewekter en
zelfbewuster voelen . Ze rolden hun mouwen op, draaiden hun
polshorloge met de wijzerplaat naar binnen en propten repen
kauwgum in hun mond . Ze deden het kalm aan . Ze hadden
immers de tijd tot zonsondergang .
Links en rechts vruchten van laaghangende takken plukkend of
ze eraf slaand met hun wapens, hongerig en genotvol hun tanden zettend in het sappige vlees, schertsend, en als vroeger
vloekend op het slechte zicht dat je had in die verdomde plantenbende, stommelden ze groepsgewijs verder, de onderofficieren en officieren die alien een walkie talkie op hun rug
hadden toeroepend die rotdingen in elkaar to hengsten . Was
het nou godverdomme feest vandaag of niet?!
`Laat je lol niet vergallen door dat kelerekassie, luit!', `ram
dat ding in mekaar, sergeant, anders doen wij het!' riepen ze
uitgelaten als kleine jongens die tijdens een vakantie-uitstapje
hun onderwijzers voortdurend van goede raad dienen .
'Godverdomme, de jongens hebben gelijk ook' zei Papa Boem
tegen de stafofficier met walkie talkie en tegen de stafofficier
zonder .
Het geroep van de botten was niet onopgemerkt gebleven voor
zijn scherpe oor . De mogelijkheid tot het verspillen van materiaal was altijd een van de kanten aan het militair bestaan geweest die de generaai uitermate bevielen . Dat to kunnen doen,
gewoon, uit vrije grillige wil, zonder noodzaak, was een luxe
die men zich buiten het leger (onder deze term verstond hij
alleen de botten, de rest was uitvaagsel, kut zoals hij placht to
zeggen) niet dorst to veroorloven . Hij haatte de gierigheid en
voorzichtigheid van alle civiele personen en instanties .
Enkel voor zijn plezier en om de regering duidelijk to maken
dat hij het niet eens was met haar beslissingen had hij hele
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legertrossen in bergrivieren laten donderen en daar breed en
kolossaal schuddebuikend bij gestaan . Materiaal moest gebruikt
of misbruikt, al naar je toevallig verlangde . Het moest nooit
de kans krijgen jou zelf to grazen to nemen . En dat was, zijn
botten gaven weer eens blijk van hun fijn onderscheidingsvermogen, hier het geval .
'Geef maar door dat ze die dingen in mekaar stampen . Vandaag is het feest, ja' zei Papa Boem tegen de stafofficier met
walkie talkie, knipogend .
De officier grijnsde, gaf het bevel door aan de overige eenheden, smakte zijn apparaat op de grond en schopte het vakkundig aan gruzelementen . Overal deden andere officieren en
onderofficieren hetzelfde . Door het hele bos ging een gejuich
op .
`We moeten het een beetje spannend maken tenslotte' zei Papa
Boem en glimlachte, hetgeen bij hem gebeurde doordat hij zijn
bovenlip drie millimeter optrok, zodat juist iets van zijn harde
witte kunstgebit zichtbaar werd .
De walkie talkies waren nog niet uitgevallen en het gejuich
was nog niet verklonken, of reeds knalden de eerste schoten,
die de zachte bosgrond trillen deden en met klepperende vlerken horden van de meest uiteenlopende vogelsoorten opvliegen van hun takken : ibissen, pelikanen, flamingo's, reigers .
'Godverdomme' zei Papa Boem, die als hij het een beetje naar
zijn zin kreeg iedere taaleenheid die uit zijn mond rolde inleidde met dit vloekwoord, 'godverdomme, de jongens krijgen
er schik in . Een goed idee om die praatkistjes of to danken . Je
begint met min of meer dankbaar gebruik to maken van al die
technische troep en voor je het weet zit je er tot over je oren
in en beleef je aan het eigenlijk werk geen enkele lol meer' .
'Zo is het, Papa' zei de ene stafofficier, zijn snor opdraaiend,
`een steengoed idee van je was dat' .
'Moet je daar zien, Papa' zei de andere, 'ik mag zo lek als een
zeef geschoten worden met dumdumkogels als dat daar geen
kanjer van een buffelkoe is!'
Papa Boem keek in de aangewezen richting, waar inderdaad,
rustig aan dunne laaghangende malse plantenstrengetjes knabbelend, een diepbruine grote buffel in de struiken stond .
'Wel godverdomme' zei Papa Boem, `die lammelingen hebben
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zeker de wildebeestetuin opengegooid om ons in de war to
brengen . Hahaha!'
Hij rukte een handgranaat uit zijn koppel, die daarmee volstak,
trok de veiligheidspin los, wachtte een paar sekonden en slingerde het ding naar de buffel, die rustig was blijven voorteten
en precies op het moment dat het met vaste hand geworpen
projektiel aan kwam suizen de ranken losliet met zijn tanden
en met grote verwonderde vredige ogen het groepje militairen
opnam .
Het dier kreeg de kans niet om nog een schreeuw to uiten . De
eksplosie deed de takken van de bomen op en neer zwiepen .
De grond daverde en toen de wittige rookwolk die zich pijisnel
vormde optrok, lag het dier met opengescheurde buik waaruit
de rode ingewanden bij emmers tegelijk wegvloeiden, met gebroken ogen in het aan flarden gerukte groen .
`Het feest is begonnen' zei Papa Boem sereen, een tweede
handgranaat uit zijn riem nemend en met armgebaren en geschreeuw een twintigtal dichtbij gebukt voorbij hollende botten
naar zich toe dirigerend . Erop los knallend trokken ze verder,
nog steeds geen spoor van de vijand ontdekkend maar daar
geen ogenblik zich om bekommerend : dat varkentje was immers zo gewassen, eerst some fun!
Overal raakte nu het bos in beweging . De door de steeds veelvuldiger vallende schoten en door het lawaai der ontploffingen
gealarmeerde fauna probeerde zich aan alle kanten een doortocht to banen. Vloekend en schietend, gillend als duivels, hun
gezichten reeds zwart aangeslagen van de kruitdamp, de steeds
vaker in krampachtige orgasmen losbarstende schietapparaten
in de vuist, maakten de botten elkaar attent op beesten die ze al
in geen jaren meer gezien hadden en die een ongemene
moordlust en vrolijkheid in hun hersens aanstaken .
Van alles was erbij : rinocerossen, giraffen, zebra's, een olifant,
een koppel zenuwachtig over hun hele lijf trillende cheetahs
die een ogenblik later reeds een dubbele gele streep in het
groen geworden waren waar ze met een snelheid van honderdvijftig kilometer doorheen joegen om to ontkomen aan de vernietiging die hen bedreigde en waarvan ze zich blijkbaar bewust waren .
Maar ze waren al to laat . Een machinegeweer begon to ratelen
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en sloot hun loopbaan of met losschietende kralensnoeren van
kogels . Hoogopspringend smakten de beide dieren morsdood
op de grond, met reeds door 1 aarzen verpletterde koppen .
Door het hele bos ging een hoerageroep op . Wilde flarden van
het regimentslied werden hoorbaar .
`De botten, de botten,
i n de vl ag zull en ze rotten,
die de duvel en zijn moer bedotten' .
Door het virus aangestoken van een tropenkolder die jarenlang in hun geheimste weefseldelen gesluimerd had, braken de
soldaten zich ruim baan door het bos, schoten ze op takken en
in de lucht, steeds meer en sneller in een wilde jubelende
trance gerakend, waarbovenuit de stentorstem van Papa Boem
schreeuwde :
`Aanvallen mannen! Vuur! Aanvallen! Geef ze de voile laag!
Vuur!'
Hij had zijn mitrailleur geheel leeggeschoten en niet de moeite
nemend hem opnieuw to vullen slingerde hij hem over zijn
schouder en trok beide pistolen. Schaterlachend en beide vingers tegelijk achterwaarts rukkend struikelde hij verder aan het
hoofd van zijn razende schuimbekkende bende .
Steeds meer dieren kruisten hun pad, alle op de vlucht geslagen
voor het lawaai en onzeker geworden door de groepjes soldaten waarop ze reeds elders gestuit waren en die duchtig onder hen hadden huisgehouden . Er waren nu ook roofdieren
bij : leeuwen, poema's, tijgers, die zich in hun paniek aaneengesloten hadden en leken zo gezamenlijk het hoofd to willen
bieden aan het oorverdovend gevaar dat hen alom bedreigde .
Sommige dezer dieren waren reeds gewond . Hadden een schot
in de poten of in de flank opgelopen waardoor ze zich moeilijker dan de andere voortbewogen, soms de woedende en verontwaardigde kop opheffend en een bijna menselijke schreeuw
van gekweldheid uitstotend naar het chaotische plantendak
boven hen, waaronder de knallen en ontploffingen weerkaatst
werden als in een gigantische kelder .
`De botten, de botten,
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in de vlag zullen ze rotten,
die de duvel en zijn moer bedotten'
zongen verspreide groepjes door het bos zwervende uitgelaten
soldaten.
Het regiment was nu geheel in zijn kleinste bestanddelen uit
elkaar gevallen . Zo baldadig gedroegen die zich tegenover elkaar als ze opeenbotsten onder een optrekkende rookwolk, dat
ze elkaar rissen kogels om de oren joegen en elkaar daarna
als verdwaasd en hijgend in de armen vielen .
Reeds rukten enkelen zich de door schampschoten en takken
aan Harden gerukte kleren van het lijf en dansten naakt met
elkaar in het gras en de kniediepe kruiden, hun geweren en
pistolen tussen hen ingeklemd . Sommigen tolden zo hard rond
dat ze van duizeligheid tegen de grond sloegen, daar even
bleven liggen en dan elkaar beklommen en schokkend en gillend en met de knie elkaar aanporrend paardje reden . Een
spelletje dat vliegensvlug in andere banen geleid werd wanneer
de ruiter door de bewegingen die hij maakte een erektie
kreeg. Overal lagen aan elkaar vastgespijkerde botten in het
bos, waar de anderen op trapten en waar ze overheen liepen
alsof ze kruid waren . Waar ze gillend van plezier hun kogels
doorheen joegen, hun handgranaten naar toe lieten tjoepen .
'Vooruit kindertjes, doorzetten . Vuur, vuur!' schreeuwde Papa
Boem, met ontbloot harig bovenlijf, zijn stramme dunne knieen
wijd uiteen, zijn reeds vijfenzeventig jaar hem geen dag ontrouw geworden lievelingsgranaat in de anus van de stafofficier met de snor persend .
`Volhouwen! Vuur!'
Als na een desastreus verlopen ontmaagding zat bloed over
heel zijn gezicht gespat, op zijn buik, zijn handen . Tot onder
zijn oksels . Dierenbloed .
De botten raakten helemaal door het dolle been . Wierpen hun
wapens over de naakte rug en klommen als apen in de bomen
vanwaaruit ze het vuur openden op al wat zich onder hen voorbijrepte . Met hagelbuien van kogels werden ze ten dele verder
naar boven gejaagd . Het andere deel kwakte om en om
draaiend naar beneden of bleef aan takken hangen .
Het hele bos stond op zijn kop, groep vocht tegen groep, dek122

king zoekend, omsingelende bewegingen uitvoerend, plat op
de buik voortschuifelend . Hollend dan weer . Roerloos . Ratelende stenguns aan de heup . Het was een, lawaai als een oordeel . Gewonden vloekten en riepen om hun door de schok van
hun val uit handen geslagen wapens . Om water. Om Papa
Boem, die de meest grootse krankzinnige ouwe vechtjas was
die ze in hun van kogels doorhageld bestaan hadden meegemaakt . Tierend bliezen ze de laatste adem uit .
De opmars was nu zover gevorderd dat bijna alle dieren in de
pan gehakt waren . Van de grote had er niet een kunnen ontsnappen . Enig grut was misschien overgebleven, een paar geiten en apen wellicht . De opmars was nu ook zover gevorderd
dat alle uiteengevallen onderdelen nabij het centrum van het
bos onmiddellijk voeling met elkaar kregen.
Een nieuwe en nog veel erger heksenketel brak daarmee open .
Een korporaal had een wilde geit gevangen en sleepte onder
woest en geestdriftig geschreeuw van zijn makkers het zacht
mekkerende, wanhopig maar vruchteloos weerstrevende, stijfpotige dier naar de plaats waar nog of en toe Papa Boem zijn
enerverende strijdkreten deed schallen .
'Uit de weg! Niet schieten, kloothommels! Uit de weg!' brulde
de korporaal, zijn kletsnatte haar uit zijn ogen werpend en de
geit met de kolf van zijn machinepistool rakend waar hij kon .
'Hoera' joelden zijn makkers die het begrepen hadden, 'een
geit voor Papa Boem . Papa Boem : erop! Hoera! Leve de botten!'
'Weg met de slappelingenregering!' zei de korporaal, stram in
de houding springend toen hij de halfnaakte Papa Boem in de
gaten kreeg, die, op een knie zittend, net een bajonet vastduwde op zijn mitrailleurloop .
'Aha' zei Papa Boem met enigszins hese stem . Hij begon een
beetje vermoeid to raken maar wilde zich dit niet toegeven .
Tot het einde toe zou hij dezelfde zijn : een bot in merg en
nieren. Een bot gesmeed uit schroot, uit de hardste messingsoort die er in enige wapenfabriek op het hele westelijk halfrond to koop was . Wankelend kwam hij overeind . De korporaal, geholpen door enige onmiddellijk toegestelde botten,
draaide de geit met haar achterste naar Papa Boem en maakte
een breed uitnodigend gebaar .
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`Dank je, erg attent van je, korporaal' zei Papa Boem, `maar
nou niet. Geen tijd . Hahaha! Vuur! Steek ze kapot, de vuile
verraders! Snijd dat kommunistische tuig aan flarden! De rothoeren! Ga jij je gang maar alvast, korporaal, mijn beurt
komt straks! Zet op bajonet!'
Zonder zich een sekonde to bedenken, breed grijnzend om de
eer die hem to beurt viel, maakte de korporaal zijn gulp open
en haalde zijn geslacht tevoorschijn, dat hij door er ritmisch
met de loop van zijn pistool tegen to porren stijf deed worden .
Zijn makkers hielden de trillende geit vast . De korporaal kwam
naar voren en klampte, met beide handen zijn geslacht naarr
binnen leidend, zich breeduit vast aan het fel schreeuwende
dier. Na tien tellen slaakte hij een triomfkreet en wrong zijn
lid terug in zijn broek . Hij trok het pistool uit zijn holster,
rukte de geit de bek open en joeg een paar kogels naar binnen .
Het dier viel onmiddellijk om .
Inmiddels waren Papa Boem en zijn stafofficier en, in totaal
vier stuks, op datgene gestoten wat blijkbaar de resten waren
van de stad die ze hadden moeten ontzetten en waar alleen
nog een soort brede granieten stoep van over was, gedeeltelijk
reeds onder kruid en varens verdwenen .
Brullend van woede richtte de generaal zich tot de officieren .
Het was duidelijk dat ze bedonderd waren . Er was helemaal
geen stad to ontzetten geweest . Die verdomde regeringsbandieten hadden hem een kool gestoofd waar ze spijt van zouden hebben als haren op hun mismaakte rotkoppen! Wie hem
dat geflikt had moest gefusilleerd . Op staande voet . Wegens
landverraad. Nee. Wegens hoogverraad . Wegens ontering van
een to goeder naam en f aam bekend staand legeraanvoerder .
Van een krijgskundig genie, wiens kapaciteiten door moderne
hondse geschiedvervalsers miskend werden en die door zijn
regering belazerd werd . Ordinair belazerd!
Inwendig lachte hij zich een kriek : hij en zijn botten hadden
hun uitje gehad. Er was geen burger een haar van zijn kanis
gekrenkt . Wat zeggen wilde dat straks niemand hem kon lastig
vallen over oorlogswandaden of misdrijven gepleegd tegen de
mensheid, zoals allerlei idiote intellektuelen steeds veelvuldiger
deden .
Hij veegde het zweet weg van onder de ooglap, die hij nooit
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afnam omdat hij heimelijk geloofde dat daarmee een goed deel
van zijn genie en van zijn populariteit bij de botten verloren gegaan zou zijn. De officieren namen het gebrul van de oude
leeuw over. Ze brulden nog harder dan hij doordat hun stemmen minder gebarsten waren . De soldaten en onderofficieren
namen het gebrul op hun beurt weer over van hun officieren .
Het hele regiment wat ervan over was, want het was sinds
het het bos was ingetrokken belangrijk geslonken brulde en
stampte op de grond .
Toen het gebrul bedaard was en het schieten opnieuw begon,
keek Papa Boem nauwlettend om zich heen en ontdekte op
enkele meters van hem verwijderd een zonderling groepje, dat
verstijfd van angst op een stapeltje stenen zat.
Het waren drie woestbebaarde mannen, de een een slecht in
gehavende kleren gestoken schonkige vogel, met afhangende
schouders, met logge onder hem gevouwen poten en knokkelige blauwachtige klauwen waarmee hij een krucifix tegen zijn
lompenborst drukte en wiens keellellen sidderden van angst
terwijl hij, geheel als een vogel, met rukjes zijn vleesloze, purperen, maar brede platte kop bewoog .
De tweede was een ratachtig meelkleurig mannetje dat dicht
tegen de zwarte gierachtige aangeklommen was en uit piepkleine oogholletjes, boorgaten in het hout van zijn gezicht, om
zich heen loerde terwijl hij tandenklapperend, met een hand
in de andere hield hij een zonderling steekinstrumentje
zich aan de gier vastklemde .
Nummer drie was een bejaard heerachtig, pogingen tot schijnheilig geglimlach in het werk stellend wezen met een gerafelde
tot een eindje touw geworden stropdas om zijn polsdikke hals .
Hij droeg een gouden brilmontuur, zonder glazen, waarachter
twee mistige starende spleetogen zaten . Welke beide fenomenen de glasloze bril en de ogen ogenblikkelijk de argwaan wekten van de generaal .
'Kolonel' bulderde hij, het schietlawaai om hem heen overstemmend, tegen de stafofficier met de snor, die zijn helm
over zijn stengun gestulpt had en tegen een boomstam leunend
even uitblies van de aktie die ze achter de rug hadden en die
een sigaret had opgestoken .
'Verhoor die vent!'
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De officier kwam hakkenklappend recht, de sigaret in zijn
mondhoek, en stapte op het bevend elkaar vasthoudende drietal toe, rukte het wezen met het gouden brilmontuur en de
spleetogen overeind, waarbij het van angst bijna onmiddellijk
weer op de grond viel en smekend zijn handen omhoogstak .
`Op je poten staan' schetterde de kolonel, het heerachtige
wezen, dat in onverstaanbaar schel gepiep uitbarstte, een klap
met de pistoolkolf op het hoofd gevend . Het wezen stond . De
kolonel rukte het het montuur af, kneep het als een paar grassprietjes in elkaar en schetterde, het wezen vol tomeloze afschuw aanstarend :
'Waarom heb jij een bril zonder glazen op, he? Beduvel jij de
kluit soms? Zeg op!'
`Ik ik ik gebroken' stamelpiepte het wezen.
Zijn peuk uitdrukkend tegen de rechterwang van de heerachtige
schetterde de kolonel je liegt' en voegde daar tot de andere
twee zich wendend aan toe : `Of liegt ie niet? Nou?'
De gierachtige schudde wild zijn stoffige vlerken uit, stak een
sombere kromme klauw omhoog en taterde :
'Hel en verdoemenis, vloek . Het bos van de duivel . De boom
van Beelzebub . De boom van de zondige overdaad . Help . Medelijden . Heer verlos mij, verlos mij ! Verlos mij zonder ophouden, nu en in het uur van mijn dood . Kom, ja kom haastig
Heer!'
Bijna stikkend in het speeksel dat hem in vlokken uit de mond
vloog viel hij voorover en braakte tot verrassing van Papa
Boem en zijn officieren grote ballen groene plantenrommel uit .
'Hij liegt, hij liegt, hij liegt dat ie blauw ziet . Hij heeft nog
nooit een keer de waarheid gezegd, heren . Heren geloof me .
Heb erbarmen . Mijn moedertje! Mijn arm moedertje, pas overleden. Red mij uit de benauwdheid, pastoor . Pastoor dan toch!
Ach, hij stikt, hij is dood ! Help! Verlos ons' blerde de meelkleurige, met zijn dolk tegen zijn neus slaand .
`Je hebt het gehoord' riep de kolonel die de zaak snel wilde
afronden, tot de heerachtige, die verdwaasd achter zijn oren
tastte, of de poten van zijn vernielde bril daar bezig waren opnieuw aan to groeien .
'Sta stil, smerige poepchinees' schetterde de kolonel, `trek je
stropdas uit!'
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Met bevende handen gehoorzaamde het heerachtig wezen, terwijl de gier met armen en benen schoppend, in gulpen allerlei
vuil uit zijn buik scheurend, op de grond lag en het wezen dat
de leugen van zijn kollega erkend had tevergeefs probeerde
een nederige uitdrukking op zijn houten gezicht to toveren .
'Aan die tak binden' beval de kolonel, op een dikke knoestige
tak wijzend, bijna pal boven het hoofd van de heerachtige, die,
terwijl de tranen en het zweet hem uit mond, neus en oren
liepen, gehoorzaamde . Toch sputterde hij nog heel even tegen .
`Ik ben Horlpyp, ik ben een geleerde, ik ben wethouder' jeremieerde hij .
`Mannen?' zei de kolonel .
De gier kotste zich nog steeds leeg . Er scheen geen eind aan
to komen. De meelkleurige knikte heftig en tetterde zo hard hij
kon, met zijn steektuig wilde bewegingen makend naar de slap
ineengezakte heerachtige :
'Hij liegt . Niks to horrelpijpen. Hij liegt alles . Een vuile poepchinees is ie. Een oproerkraaier van het zuiverste water . leder
woord van de pastoor heeft ie verdraaid . Hij is gek . Hij is een
kindermoordenaar. Hij slaat pasgeboren kinderen met de koppen tegen elkaar . Hij aanbidt de duivel tot in zijn slaap toe!'
`Precies' zei de kolonel, het ratelend machinegeweervuur luwde een ogenblik . Aan alle regelen der kunst was voldaan .
'Soldaat' riep de kolonel, een betekenisvol gebaar makend naar
een voorbijhotsende bot .
De soldaat tilde het wezen dat beweerd had Horlpyp to heten
op, sloeg de strop om zijn hals en liet hem los . Het wezen piepte maar heel even, als een deur die traag en dan opeens Aug
dichtgedraaid wordt . De kolonel deed een stap naar voren en
doorzeefde het rustig aan de tak bungelende lijk met kogels .
`En nou jullie' schreeuwde hij, zich omdraaiend naar de twee
anderen . Vat moet dat met die dolk? Zeg op!V
'lk ik eh ik ben ti-hi-himmerman' bibberde de meelkleurige, 'ik heb nog nooit een vlieg kwaad gedaan, meneer de
generaal . Nog nooit . ledereen zou dat kunnen getuigen . Maar
die ellendelingen zijn allemaal gek geworden en door de duivel bezeten. Ze zitten allemaal in de bomen' .
Vat' brulde de generaal, die nu zijn titel gevallen was zich
rechtstreeks met de zaak meende to moeten gaan bemoeien,
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totnogtoe had hij alleen glimlachend toegezien en voor zichzelf
vele glorierijk verlopen verhoren uit zijn verleden geresumeerd .
`In de bomen . Gek . Geklommen' mekkerde de meelkleurige,
`vraag het maar aan de pastoor . Pastoor, is het niet zo? Zijn ze
niet allemaal van de duivel bezeten, zijn het niet allemaal kinderen des toorns geworden?'
Verwoed plukte hij aan de logge, op de grond liggende massa,
die alleen nog over loze brokken lucht beschikte en die in
diepe koncentratie naar buiten stortte .
`floor je dat?' zei de generaal tegen de officieren en tegen de
officier die het verhoor geleid had in het bijzonder .
`In de bomen' mompelden de officieren, eerst elkaar aankijkend en daarna de generaal . Langzaam werden hun gezichten
overstraald door een grote van heel diep komende vrolijkheid .
Ze glommen van plezier .
`In de bomen?' brulde Papa Boem.
`In de bomen?!' brulden de officieren hem na .
`In de bomen' mekkerde de meelkleurige, op zijn knieen vallend en zijn handen opheffend naar het dak van het bos . Dat
reeds wemelde van de nauwelijks opvallende maar voor de getreende ogen van de officieren en van Papa Boem maar al to
goed zichtbare botten, die, bajonet tussen de tanden, stengun
over de rug, van tak tot tak slopen en zich steeds hoger begaven, steeds hoger, tot ze mieren werden en uit het gezicht
verdwenen .
`Dan de bomen in!' donderde Papa Boem, zijn stengun wegslingerend, die hem bij wat nu kwam teveel zou gehinderd hebben, en zijn bajonet tussen de lippen klemmend . Hij sloeg zijn
arm om een stam en klom al, verwonderlijk behendig voor een
man van zijn leeftijd .
'Daar gaat ie jonges . Leve de botten . Ten aanval!' riep hij met
kracht .
De officieren droegen haastig een soldaat op de twee zojuist
krijgsgevangen gemaakten to bewaken en volgden hun leider .
De strijd ontbrandde opnieuw .
21 . Trommelslag

Geruime tijd reeds hadden de takzitters sidderend van vrees
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geluisterd naar het uit de bodem van het bos opstijgend woedend onweer dat in verbijsterende series donderslagen krakend
voorbijtrok, teruggolfde, aan alle kanten tegelijk aan het werk
was .
Zelfs de moedigsten onder hen waagden het niet om hun hoge
nest to verlaten en naar beneden to klimmen om daar een kijkje to nemen . Een panische vrees om getuige to zijn van de paring waarin bliksein en aarde elkaar gevonden hadden, weerhield hen daarvan . In mompelende of doodstille groepjes
zaten ze bijeengehurkt, ondanks de warmte en het bewegingloze zonlicht rillend van een vreemde kou, de moeders hun
kroost sussend dat nog nooit onweer gehoord en gezien had,
terwijl ook de meeste volwassenen er slechts vage herinneringen aan bewaarden.
De enige die niet mompelde of zweeg was Mabelis, die, toen de
knetterende donderslagen begonnen waren het gebogen hoofd
geheven had en voor het eerst sinds lange, lange tijd zijn ogen
terugdraaide uit de bodemloze put van zijn inwendige waarneming .
Hij was opgestaan van de tak waaraan hij reeds maanden vastgenageld gezeten had . Hij had zijn volgelingen lang aangekeken en daarna de handen geheven en ze weer laten zakken,
tot ze de dwarsbalk van een menselijk kruis vormden . Zijn
ogen schoten vol tranen .
'Het uur is aangebroken' zei hij, 'het duurt nu slechts een
kleine tijd nog, nog slechts de zandkorrels en voze grassen die
verschoven moeten worden . De aarde heeft zich geopend .
Haar schemerige bloedrode buik is ontsloten . De afdaling is
ten einde. De Wortel is aangeraakt en gevoed met het zaad .
Deze Ranonkel is god geworden . Alle dingen zijn een met hem
en hij is in alle dingen' .
`In alle dingen' zeiden de nog steeds zwangere vrouw en de
kleine trommelslager met heldere sonore stemmen . De vrouw
van Mabelis plukte aan haar mantel en mompelde . Haar papperige gezicht was vertrokken van een afgrijzen dat niemand
opmerkte omdat ze haar gezicht in de handen verborg .
`Trommelslager' zei Mabelis tot de kleine jongen, `nu is het tijd
om to trommelen . Sla de trommel . Wek met je getrommel deze
Ranonkel uit de aardhoop die hem nog bedekt . Trommel !'
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De kleine jongen sloeg zo hard hij kon op zijn trommeltje . Toen
hij moe werd nam zijn moeder hem de stokken of en trommelde op haar beurt, maar niet lang . Hij griste haar de stokken
uit de handen en trommelde zelf weer, zijn kleine doorschijnende gezicht met de zwartstenen ogen en het witte haar star
en aandachtig, gericht op Mabelis, die zacht met zijn stem het
ritme van de trommel, dat het ritme van de donder leek to worden, begeleidde en heen en weer deinde. Hun vrede was volstrekt, niet meer to doorbreken.
'Hij wie de oren geopend zijn hoort de dondertrom de terugkomst inleiden' zei hij stil, 'laten wij deze Ranonkel die god is
waardig ontvangen!'
'Ontvangen' zeiden de zwangere vrouw en haar zoontje . Dat
met gesloten ogen de donder nu zelf uit zijn trommel bonkte.
22 . Lijken
Het bos lag bezaaid met lijken . De lijken hingen als langwerpige vreemd gegroeide vruchten in de takken, aan de veerkrachtige plantenspanten die hun val onderbroken hadden .
De lijken hielden hun ogen gesloten of wijdopen, hun monden
gesloten of wijdopen, hun lichaam gesloten of wijdopen . De
lijken waren bloemen en vruchten geworden die aan het bos
ontbloeid waren .
De lijken lachten niet en ze mompelden niet . Ze hadden geen
wapens meer en geen geslachtsdelen . Geen oren en evenmin
een neus . Geen lippen en geen door huid en haar toegedekt
hoofd.
Ze hadden niet eens bloed meer . Ze hingen daar alleen nog
maar. Ze lagen daar alleen nog maar, opgespannen dode versierde varkens in een mateloos groen doods abattoir .
De lijken hadden toen ze nog levende lichamen waren elkaar
nagezeten over takken . Ze hadden elkaar gewurgd en doodgeschoten .
Ze hadden alles gedaan wat ze met elkaar hadden kunnen doen
en wat hen het gevoel gegeven had to leven, omdat het hen
hongerig, angstig, bijna krankzinnig van drift maakte . Omdat
het hen tot aan de hals toe volgoot met bloed . Dat hen, nadat
ze zich als horzels aan elkaar vastgehecht hadden verlaten had .
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Niet alien waren in lijken veranderd . Niet alle mannelijke takbewoners . Niet al hun vrouwen . De meesten waren aileen verkracht .
Mabelis leefde.
Trevalje leefde .
Hun verwanten en volgelingen leefden .
Niet alle soldaten, ofschoon er weinig van hen overgebleven
waren, waren dood. Sommigen waren gevlucht . Anderen
waren in de bomen gebleven, waar ze samen met Trevalje en
zijn klan in ongelooflijk snel ontstaan onderling begrip reeds
plannen maakten om de grond to gaan bewonen en to bebouwen. Ze hadden het krijgsbedrijf eraan gegeven .
De generaal leefde .
De generaal zat moederziel alleen in de diepte van het bos op
de stenen stoeptreden . Hij had de gevangenen losgesneden met
zijn in bloed gedompelde bajonet en hun met bedroefde stem
zijn verontschuldigingen aangeboden voor de overlast die hij
hen bezorgd had .
Het regiment bestond niet meer, zei hij . Hij schreide bijna .
Het, waren goede soldaten, zei hij . De beste die er bestonden .
Er zouden nooit betere zijn. Dat to bedenken was bitter . Ze
gingen voor hem door het vuur . Hij was hun vader . Papa Boem
noemden ze hem, omdat hij alles wat hem in de weg kwam opblies en kapotbulderde . Hij hield van hen. Zonder hen had
zijn leven geen zin meer. Hij was een oude man . Hij was 75 .
Dit land had geen kolonien meer waar hij bloedige zeges kon
bevechten met verse troepen .
Zeg mij na, zei hij .
Het grote gierachtige gedrocht en het kleine meelkleurige monster keken hem aarzelend, met grote ogen, als uit een diepe
slaap ontwaakt aan.
`De botten, de botten, in de vlag zullen ze rotten, die de duvel
en zijn moer bedotten,' reciteerde Papa Boem kort en gehakt,
zijn tranen de vrije loop latend.
Het tweetal snaterde, zich vergissend in de woorden, ongelijk,
hem na .
'Nou zingen,' zei Papa Boem kortaf, 'zingen dat je longen uit
jelui lijf spatten . Vooruit!'
Hij zette in, met zijn gebarsten leeuwenstem . Het duo slinger131

de zijn ijl gepiep en gekras als gladder en raspiger ranken om
de knoest die Papa Boem's stem was .
Daarna stond de generaal op, salueerde, met zijn gelaat naar
het oosten, kiapte met de hakken, pakte zijn bajonet en stak
hem met kracht in zijn hart .
Hij viel om als een boom .
'Kom op, vlug' zei de timmerman Scherpende bits van angst,
`wegwezen hier . As de sodemieter . Die vent is een hoge . Je
weet nooit wat er gebeurt' .
De pastoorsvogel, uitgeblust Gods lof mompelend, liet zich
gewillig meevoeren .
23 . Wake
De donder was voorbijgestreken, weggeveegd uit het bos en van
de aardbodem .
Er heerste een diepe gave stilte waarin niets sprak . Geen takje
verroerde . De zon scheen en wierp heldere schaduwwebben
over het gebladerte. De vrouw van Mabelis was op onderzoek
uit geweest . Ze had haar man en de discipelen gezegd dat ze
even wat beweging nodig had na het gebeurde. Mabelis had
haar scherp aangekeken en haar laten gaan . Hij had gezegd :
Trees niet hen die openlijk uw vijanden zijn . Vrees hen die
zich als vrienden vermommen maar wier binnenste vol zit
van vergif en gruwel die tegen u overdacht worden . Maar ook
deze dingen moeten gebeuren' .
De vrouw was gegaan en had haar oor to luister gelegd bij de
andere takbewoners . Ze had met eigen ogen een paar der
overlevende soldaten gezien . Ze had hun aan flarden gereten
kleding betast met haar vingertoppen en hen in het wit van hun
weggedraaide slapende ogen gekeken door hun oogleden op to
tillen . En ze was teruggekeerd naar haar man . En had gezwegen en haar roestrode mantel dichter om zich heengetrokken .
'Nog deze nacht' zei Mabelis in de klinkende stilte, `nog deze
nacht zal de aarde nat zijn van het bloed der gedode warme
dieren en der mensen en van al de verschrikking die geschied
is . Dan is het ochtend . De holle mond van de aarde is wijd geopend vannacht . In de diepte klimt iets, iets kleins en wits . Een
korrel . Maar een korrel die leeft . Die naderkomt, klimmend .
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Een hollende korrel die naar ons toestormt, die groter wordt
dan wij . Die ons omspant. Ranonkel keert weer! Morgen als de
laatste levende woudhaan kraait is het uur . Laten we nu op
passende wijze ons voorbereiden op hem die komt, die geboren
is in de aarde en ontloken in ons diepste donkerste binnen' . De discipelen prevelden hem de laatste
woorden na. Het gisten der bomen verstomde
zelfs, die nacht . De hele wereld werd stilte .
Daar binnen kon geboren worden .
Mabelis en de zijnen, beneden,
hun oorschelp aan de aarde, waakten . Waakten
tot ze erbij in
slaap vielen

133

Deel III
Opborrelende Stenen

24 . Hij die de Slaap sliep

Op de bodem van het bos zette een nieuwe ontwikkeling in .
De groei had naar het scheen het gesteente definitief overweldigd . In zijn tientallen tangen en vangarmen genomen, het
vergruisd . Alleen de hardste kern, de steenhopen van de katedraal en de arduinen stoeptreden, die vol barsten zaten waarin
gele mierik en steenbreek woekerden, waren overgebleven . De
rest was er niet meer. Was althans niet meer to zien geweest
onder de dichte varen- en paddestoelvelden . De groei van het
ranonkelbos had zoveel mogelijk stukgestoten in zijn vijzels en
verdonkeremaand . Alle hout was humus geworden waaraan
de wortels van het bos zich verzadigd hadden. Maar het bos
had van het begin of aan het beschikbare voedsel niet genoeg
gehad. De wortels waren gedwongen geweest om op hun beurt
weer snel of to sterven, zo zich opofferend teneinde de duistere
groeidrift van nieuwe popelende spruitsels alzijds de weg to
ontsluiten .
In blinde hongerige ekspansiezucht hadden telkens nieuwe wortellegers de grond ondergraven, ondermijnd en uitgeput, voor
het merendeel afstervend onder de aandrang van wat volgde
en zich eenvoudig als parasiet op het voorafgaande vastzette,
het zijn krachten afzoog en tot mest verklaarde alvorens de
diep gelegen zandlagen to bereiken, waar alle korrels door
uiterst dunne watervliezen van elkaar gescheiden werden en
drijvend gehouden oase van osmose tussen vloeistoffen,
korrels en wortelvezels .
Dicht onder de oppervlakte van de door oude obstakels oneffen bosaarde hadden horden van blind neerwaarts vingerende
bewortelingen de grond uitgehold, afgevreten, hem alle voedingskracht en vochten onttrokken . Waren hun pijlsnelle generaties met elkaar slaags geraakt, hadden de dunnere en wekere
delen de gehardere en houtachtigere als boomaarde gebezigd .
Een alziend, groen en hanig geloken oog had de donkere onderaardse worsteling, die verliep op de trage weloverwogen
bonkende slag van een in troebele schemers funktionerend
doodkalm hart, zonder veel interesse gadegeslagen. En had
verder geslapen .
Het oog was pas een millimeter verder opengegaan en het norse
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gesnurk van de slaper was pas, alsof hij tot bezinning kwam,
even opgehouden, toen tussen het gekners en de korte korzele ontploffingen waarmee aankomende wortels zich ruim
baan braken door de soms weerstrevende lederen lichamen der
voorgangers een ander, hoger, schriller en raspender geluid
hoorbaar was geworden . Het geluid van door de aandringende
wortels verschoven en aangeraakte en tegen elkaar opgehoopte
voorwerpen, die harder waren, hardnekkiger dan het barstende
leder der oudere wortelingen . Het geluid van gesteentefragmenten die in de grond aanwezig waren als kantige, overmatig
grote, vochtig glanzende, witbewaasde zaden en die door het
kronkelend, krampachtig en onophoudelijk geagiteerd bewegen
van de wortelstrengen losgewoeld werden uit de hen omgevende kompakte aarde . Die vlotraakten en onweerhoudbaar, traag,
naar boven werden gestuwd, waar ze uit de weg waren, waar de
wortels veel minder krachtig dan lang geleden van deze hindernissen geen last meer hadden bij hun voedings- en vernietigingswerk.
Met schokken werden stukken gesteente opwaarts verplaatst,
door de wortels op hun gebochelde rug genomen en vastgesjord, opgestouwd in reeds gepasseerde grond, waar ze door
nieuwe, doortocht eisende eenheden weer losgewrikt werden,
verplaatst met hevig gekras van tegen elkaar komende scherpe
en ruwe randen .
De slaper maakte zich absoluut geen zorgen over deze ontwikkeling. Hij lag in een elleboogvormige kromming van een
naar de diepste diepte reikende reuzenwortel, volkomen veilig,
voor door knoestgaten gevormde vensters, kijkglazen, waardoor
hij rustig waarnam wat zich om hem heen afspeelde en wat
hem het gevoel gaf een klein in zichzelf opgerold, van alles op
de hoogte zijnd slim oeroud mikro-organisme to zijn .
Giechelend, op zijn gemak, sloeg hij, zijn oog opnieuw een
millimeter verder openend, de felle aktie van de elkaar verdringende en afvretende wortelslurven gade, die zich behoedzaam
vasthechtten tussen de lepreuze steenbrokken waar de grond
vol van zat, de restanten van de uit elkaar genomen verzonken stad die hier ooit gestaan had, een stad die hij
de slaper,
die langzaam naar de oppervlakte van een of ander waken
dreef en luchtbelletjes wegblies die als piepkleine eiersnoertjes
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voor zijn openhangende mond bleven zwermen en langzaam
vervluchtigden eerder zelf gedroomd leek to hebben, die aan
zijn tomeloos verbeeldingsleven ontsproten kon zijn .
Na de vervaagde openbaringen die de wakkerwordende ten
deel gevallen waren was dit een nieuwe belangrijke openbaring .
Hij had niets anders gedacht als hij wat gedacht had en daarvan was hij allesbehalve zeker naar hij grinnikend vaststelde
of er was geen kiezeltje zo groot als een bloedkoraal van de
stad overgebleven. Dat bleek dus een vergissing .
Zijn ooglid uiterst langzaam geheel openrekkend en met van
zijn peilloos slapen onbeweegbare oogbal om zich heen spiedend door de ovale wortelvensters, konstateerde hij dat hij zich
in zijn luchtwortelschip zelfs veeleer temidden van slordig opgehoopte, aaneengekleefde, door het zwarte aard-uitspansel drijvende steenhopen beyond, dan temidden van de ritselende krijzelende wortelslagorder wier geruchten hem in slaap gesust
hadden en daarin oceaandiep ondergedompeld gehouden .
Het was al steen wat de bonzende hartklok sloeg . Maar steen
die hem geen afkeer inboezemde, die hem niet het gevoel van
gevangenschap gaf dat hij zich uiterst onduidelijk herinnerde
van het gesteente dat zijn vroegere bestaansvorm met muren
omsloten gehouden had. Er was een groot verschil .
Zijn oog, hij had er maar een meer, het andere moest terwijl
hij sliep zoekgeraakt zijn, instellend op het donkey van een
groter afstand dan die hij totnogtoe in zich opgenomen had, begreep hij dat het stadium van de muren voorgoed voorbij en
afgelopen was . De stenen die door de donkere luchtige grond
om hem been zweefden, die tegen elkaar stieten en elkaar
soms schilferen deden bij plotselinge zwenkingen, konden
nooit meer gebruikt worden om er zulke onzinnige zaken als
muren mee to bouwen . Ze waren daarvoor to groot, zo groot
als huizen, of veel to klein, zo klein als kiezelstenen die je in
je mond houdt om tegen de zee to leren spreken, wanneer je
kind beet en nog Been behoorlijke spraak hebt en je die trots
en nukkig aan wilt leren, zonder dat iemand van je aspiraties
weet. Elk van deze kiezelstenen kon een groot redenaar voortbrengen, elk van de rotsblokken onherkenbare klonteringen van tientallen metselstenen maar uit dat stadium onherroepelijk ontsnapt en geevolueerd naar ander, harder, onsplijt139

baarder, volmaakt onbewerkbaar materiaal, was groot genoeg om hem door een reus tegen nog bestaande steden to
laten wentelen, die erdoor verpletterd zouden worden .
Waarschijnlijk was dat gewelddadig gerol zelfs niet nodig en
kon je ermee volstaan zo'n rotssteen op bijvoorbeeld de markt
van een murenstad neer to leggen . De rest regelde zichzelf . In
het donkey van de grond was dit gesteente totaal veranderd van
hoedanigheden, aangetast door ziekten en ontbindingen waar
niemand iets van begreep en die tot een geheel nieuwe hardheid, tot een geheel nieuwe onbekende substantie geleid hadden .
Leg zo'n steep, al is het maar een kruimel ervan, neer in de
buurt van een murenstad en hij wordt besmet, op dezelfde manier aangestoken. Hij slaat wit uit, als sneeuw . De steenporien
rekken zich open . De vierkante vorm gaat pijlsnel verloren . De
stenen hechten zich aan elkaar, smelten ineen of laten elkaar
los, en rollen naar de vier hoeken der aarde . De grote brokken
zakken door hun zwaarte kilometers diep de grond in . Afgelopen, voorbij .
De stukken en stukjes, kleine schilfertjes steen die hij zag,
waren definitief tot rust gekomen . In hun talrijke boorgaten, als
bij sponzen, zaten korrels ranonkelzaad verstolen hun tijd of to
wachten . Niettemin waren alle stenen harder dan ze ooit geweest waren . Onvernietigbaar, alleen schilferend bij het elkaar abrupt aanraken terwijl ze in kalme erupties naar boven
geduwd werden, een wittig glanzende lawine van puinen waaronder meer vermoedbare dan to ziene grotten ontstonden
doordat de wortels die zich daar bevonden elkaar wurgden,
versmoorden, opvraten, leegte alleen en wat pulver, ruikbaar
bitter, achterlieten .
Zijn hoofd, een vormeloos aanvoelend, rechtstreeks op zijn
knoestige romp geent orgaan voor velerlei ervaring, naar omhoog richtend en een beetje voorover komend uit zijn ineengedraaide houding, bemerkte Ranonkel dat slechts een dun
dek van aarde zijn binnenwereld afgegrendeld hield van de
buitenwereld . Via talloze, door wortelnaalden, insektenangels
en dauwdruppels geprikte gaatjes drong een uiterst flauw daglicht door naar beneden, hetgeen hem het gevoel gaf vlak onder de oppervlakte van de aarde to zitten . Tijdens zijn slaap
moest het aardnivo dus wat gedaald zijn! Het was duidelijk dat
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de opborrelende knarsende steenstroom, afgekoelde lavadelen,
zich daar spoedig een uitweg gebaand zou hebben en zich
boven hem sluiten zou .
Die gedachte deed hem even licht schrikken . Maar hij besefte
onmiddellijk dat voor wat hij geworden was, een allerslimst en
-behendigst klauterwezen dat amper plaats in beslag nam, altijd
nog wel een gaatje to vinden zou zijn om door to ontsnappen,
naar welke oppervlakte dan ook . Toch, er was niets aan to
doen, benauwde het idee hem om al gauw bedolven to zullen
zitten onder een onbearbeidbaar hard gesteente, in de lege
gapende buik van de aarde, waar hij uiteindelijk, nu hij geheel uitgeslapen was, absoluut geen zaken meer had .
De vage lichtschijn die hij met zijn oogharen temperde, beviel
hem wel . Met genoegen dacht hij aan de vroegere Zon terug,
die altijd als een rollende vuurbal voor zijn voeten over alle
straten en wegen en door alle wandelbossen gerold was .
Naarmate hij langzaamaan klaarder wakker werd groeide dat
gevoel van sympatie voor het licht van deze Zon, waar hij nooit
goed in had kunnen kijken, iets wat naar hij meende thans,
na een zekere periode van wennen, beter dan toen mogelijk
zou zijn.
Hij wikkelde zijn opgevouwen ledematen uit elkaar los, een tot
leven gekomen mummietje dat zich uit zijn windsels bevrijdt,
sloot zijn mond die licht kwijlde, schatte de afstand van het
punt waar hij zich beyond tot het doorpriemde plafond en begon naar boven to klauteren, waarbij hij zacht maar opgewekt
en koortsachtig allerhande helpende, zich voortdurend kant en
klaar aandienende geheime formules brabbelde waar hij geen
woord van begreep . Waar hij trouwens minder dan hij ooit gedaan kon hebben naar luisterde . Maar die hem op de een of
andere manier steeds plezieriger stemden .
De stenen vliegen in de zon en alle mollen hebben elkaar opgegeten, vuur slaat uit zijn staart de salamander, maar het donker in zijn mond is afgelopen! Licht wil ik eten! Beddarg, beddarg : zwoen aast de bedotter en alle muntgeld gebroken . Of is
het ei wellicht de verlosser?! Een oog scheel, het andere onvindbaar, de Zon een koning en ik zijn profeet . Hij die de
Slaap sliep, hij ja, hij, popeloog, morgenzaad en Nachtweter .
Op zijn gemak, volop de tijd ervoor nemend, voortdurend uit141

rustend, stommelde hij een twee hup, een twee hup, krik
krak krok, krik krak krok naar boven temidden van wat
aangroeide en geleidelijk stolde tot een kolossaal steenveld, dat
de dunne aardschaal hier en daar reeds doorbrak en in de
open lucht tot verdere ontplooiing ging komen .
De eerste weken, of maanden, van zijn tocht was hij nog vaag
van plan zich helemaal aan de aarde to onttrekken maar toen
hij aan het eind van een onweer dat bij elkaar wellicht een goed
half jaar geduurd had zijn spierwit bolhoofdje de lege ruimte
binnenhield, precies tussen de onbeschrijflijk transparante
groene engelenvleugels van een varenplant, voelde hij zich zo
moe en verzaligd dat hij besloot als je het een besluit kon
noemen in ieder geval voorlopig geen verderreikende pogingen meer to ondernemen en to blijven liggen waar hij lag.
Of hoe moest je het noemen. Staan waar hij stond .
Het was niet mis wat hij volbracht had, vond hij, zich zo gerieflijk mogelijk installerend tussen de twee varenbladen, met
inspanning van al de kracht waarover hij nog beschikte een
hard kluitje terzijde rollend . Zelfs volmaakte slapeloosheid was
hem ten deel gevallen .
Hij deed zijn oog niet meer dicht . Of oog, oog, laat ons zeggen
kier of knop of weet ik veel wat, giechelde het losjes in hem .
25 . Wit tweet
Het onzichtbaar blijvend vogellegioen koncerteerde onafgebroken in de hoge holten van het bos . Overgeleverd aan de
snelle verbranding van hun voedsel insekten en zaden lieten ze sinds maanden, sinds een half jaar en langer al, op
grote schaal hun witte waterige slierten drek naar beneden
plenzen, waar de substantie met hoorbaar geklets op de brede,
uitstaande en geoliede bladeren stuksloeg en wegspatte en langs
de bladeren biggelde : een grondverf, waarmee hele stukken
van het bovenbos behandeld werden, ondanks de onwil tot absorptie van de zijde van het vette glimmende gebladerte . Het
werd echter zo veelvuldig besproeid, begoten, bespoten, dat op
den duur de snel opdrogende mest er druppelsgewijs vat op
kreeg, op ieder blad een slordige ster van wit schetste . Wanneer
de zoele bries die van tijd tot tijd woei de bladeren bewoog
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knarsten ze zacht tegen elkaar : schubben of scharnieren van in
geen tijden gesmeerde, door niemand geopende deuren .
Daar de vogels verbazend hoog zaten en het bos laag over laag
dicht bebladerd was, bereikten de speekselklodders nergens de
bodemgroei, behalve op de plek waar het bos in het rond halt
gehouden had, uit een soort grijnslachende eerbied, of doordat
zijn wortels geen kans gezien hadden de fundamenten van het
gebouw dat daar gestaan had, en die op zich een bouwwerk
waren geweest, een ondergrondse burcht, uit elkaar to trekken,
weg to wentelen, to vergruizen en door to slikken.
Die open plek, een daglichte, honderden meters diepe en wijde
schacht, aan de bovenzijde door een dun waasje van kurketrekkerachtige lichtgroene takspitsen afgesloten, bevatte op zijn
bodem de steenhoop welke in de loop van de tijd geheel met
een zo zware spierwit glinsterende bauksietlaag overkapt was,
dat van de oorspronkelijke stenen geen glimp meer to zien was .
Dag aan dag hadden de vogels die steenhoop bestookt, bevochtigd met hun snel opdrogend verkalkend spuwsel . Zozeer was
de aanvankelijk niet bijzonder grote, piramidale hoop afbraak
aangekoekt dat zijn oude model geheel verloren gegaan was .
Hij was in een dubbelgetopte, grillig uit de hemel neergedropen
krijtkegel veranderd, een rots die vol ronde gaten zat waardoor
de bewoners, een uiterst merkwaardig tweetal, of en aan kropen . De grootste en dikste van de twee, een verdwaasd en
kwaad kaakklappende pastoorsvogel, was de enige die geregeld
naar de uiterste spits krabbelde . Hij hield vanaf die natuurlijke
preekstoel woedende urenlang durende boetpredikaties tegen
de dakranden van het bos . Vuurpijlen van haat die niet tot ontploffing wilden komen slingerde hij zijn teksten en citaten uit
kerkvaders en heilige schriften opwaarts, liet hun echo's de
akkoestiek van het bos liet niets to wensen over voor een stemgeluid als het zijne over zich neerratelen en snavelde verder .
Hij sprak gebeden uit die bestonden uit aaneengeregen vervloekingen van het gehele mensdom, formatus immers de spurcissimo spermate en conceptus in pruritu carnis, hij zong lofzangen en triomfliederen met betrekking tot de uitdelging van het
Hout en de geinkarneerde zonde en ontucht die ook het Hout
heetten . Hij riep de duivel aan tot getuige van het feit dat er
met hem, pastoor Vogel, rekening gehouden diende to worden,
143

noemde zichzelf in een adem met de Almachtige, die uitroeiing van alle bossen en houten afgodstekens geeist had, sloeg
kruisen en klom, krom als een kram, van zijn gipsen voetstuk
naar beneden en schoof plat op zijn buik, de wit uitgeslagen
toog van kattevel die hij droeg reeds weer door de zevenwerf van God vervloekte ondieren besmeurd, zijn hol binnen .
Iedere dag leverde drie diensten op, die zich onveranderlijk voltrokken volgens dit patroon en die vergezeld gingen van geselingen met een dorendoorvlochten eind touw dat zijn lotgenoot
voor hem vervaardigd had . Deze lotgenoot, de mierijverige en
meelkleurige, vroeger beroemd om zijn handigheid in het konstrueren van o. a. wenteltrappen, had meer omhanden .
In feite had hij het zo druk dat hij geen sekonde luisterde naar
de profetentaal van de pastoorsvogel wanneer die met onzekere
krassende klauwen zijn preekrots opkrabbelde . Als hij daar
niet stond sprak hij amper nog . Uitgeblust, met lege ogen waarin soms even een krankzinnige blauwe vonk opschoot, als bij
een maraboe, zat hij onder de stenen. Meestal slapend en rochelend en in zijn slaap kwaad en spiedend een traag ooglid optillend dat onmiddellijk daarna weer dichtklapte .
Scherpende hield zich bij wijze van tijdverdrijf onledig met het
beter bewoonbaar maken van de veelvormige hoekige holten
in de heuvel . Hij had daaruit stenen weggebroken en, ondanks
stom maar heftig protest van zijn superieur, van afgezaagde
boomtakken vervaardigde stutten aangebracht die vooral de
laatste tijd steeds de neiging hadden om opeens los to raken, zodat telkens instorting dreigde en er altijd nieuw werk aan de
winkel was.
Met de pastoorsvogel sprak hij niet over zijn bezigheden en herstelwerkzaamheden . Na enig vergeefs pogen de geestelijke to
interesseren voor de problemen van het timmermansvak, voor
de specifieke kwaliteiten van verschillende soorten schaven en
beitels, had hij het geergerd opgegeven . De pastoorsvogel was
zo argwanend geworden jegens hout in het algemeen dat hij op
de meest onverwoestbare eiken hamersteel die hem onder de
neus geduwd werd met afschuw reageerde . Dit ging de timmerman, verliefd als hij was op het alaam dat hij had kunnen redden, en dat hem uitstekend van pas kwam, to ver .
Hij borg zijn werktuigen in het vervolg in hoekjes en gaatjes
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van het inwendig heuvelgesteente waar de pastoorsvogel, slecht
ter been -en zwaarlijvig als hij was, niet heen zou klauteren, zodat hij ze zelfs niet zou vinden wanneer hij ooit een aanval van
door zuiveringsdrift aangevuurd werkelijk zien ten prooi viel .
Verder was Scherpende bezig met een belangrijk zaag- en
schaafprojekt, dat weliswaar niet een overgroot vakmanschap
vereiste het was in feite vrij simpel werk maar dat wel,
aangezien hij het met een maksimum aan precisie wenste uit to
voeren, grote koncentratie en veel tijd van hem vergde .
Bovendien zorgde Scherpende, sinds de pastoorsvogel een goed
deel van zijn belangstelling voor de wereld om zich heen verloren had, voor de voedselbevoorrading . Hetgeen zeggen wilde
dat hij, verbitterd denkend aan betere dagen, allerlei gedierte
achter de vodden zat dat om de steenhoop rondneusde, en zelf
ook bezig was zijn kostje op to scharrelen : kaktussen, varens, afgevallen ranonkelbollen, allerlei rotzooi die een mens niet tot
zich nam.
Het gedierte viel uiteen in verschillende species . Wilde geiten
die soms de bauksietheuvel beklommen en een hels kabaal
maakten met hun hoeven op de als steen zo hard klinkende
oppervlakte . Verder kortstaarten . Katten ook. En voor de
rest ratten en muizen . Behendig griste hij ze uit de begroeiing,
sneed ze de strot of met zijn timmermansmes, ontdeed ze
onder de stenen van hun vel, haalde de ingewanden eruit en
Iegde de bloederige klompjes vlees op een ruwe aan de laagte
van de grot aangepaste driepikkel die hij getimmerd had .
Met de kop en de ingewanden, die hij in een diepe nis van het
hol deponeerde, lokte hij bij nacht nieuwe ratten en andere
kleine dieren naar zich toe . Oppervlakkig slaper als hij was ontwaakte hij onmiddellijk door hun geknabbel, pakte een grote
ronde steen, sloop daarmee naar de nis en bolde de kei naar
binnen . De geplette vangst at hij, daar hij voortdurend honger
had, soms nog op voordat hij zich weer to slapen Iegde naast
de massaal ronkende en broebelende pastoorsvogel, wie hij
dit ekstra-voedsel misgunde. Niettemin kroop hij dicht tegen de
zachte harige pels van zijn verlosser aan, als een door boze
droom bespookt kind tegen het nachtgewaad van zijn moeder .
Snachts voelde de timmerman Scherpende zich weinig op zijn
gemak . Sinds to vuur en to zwaard de vernietiging door het
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bos getrokken was en hij en de pastoorsvogel waarschijnlijk op
grond van hun rechtvaardigheid en voet bij steen houden door
het oog van de naald waren gekropen, was de schrik voor altijd
mogelijk blijvend onheil hem in de benen geslagen . Die hem
steevast het liefst naar de grot droegen . Maar snachts voelde hij
zich zelfs daar, beschermd door metersdik gesteente, niet veilig .
Snachts gebeurden er rare dingen .
Eigenlijk was hij altijd al bang geweest in het donker, sinds zijn
vroegste jeugd al. Die angst was niet verminderd, integendeel .
Hij nam eerder toe . Het geruis en de schurende geluiden die
het bos maakte wanneer het donker inviel bevielen hem geenszins . Van alle kanten stegen die geluiden op uit de stilte die de
vogels stemloos maakte . Ook uit de grond . Vooral daarvandaan
zelfs . Dat was vreemd en onmogelijk.
Pas toen die geluiden er al een hele tijd waren realiseerde hij
zich dat . Ze werden in korte tijd dubbel zo sterk . De pastoorsvogel merkte er niets van . Die sliep als een blok, rochelend en
brabbelend over God, duivel en Hout . De timmerman Scherpende deed al gauw geen oog meer dicht . Het geknabbel van
ongedierte aan de vleesresten in de nis had iets geruststellends
en vertrouwds vergeleken bij de schavende schurende geluiden, die, stelde hij vast, voornamelijk van beneden opstegen
eigenlijk, alsof er onder heel het bos molenstenen tegen elkaar
gewreven werden waartussen zich wortels en allerlei niet to
harde rommel bevonden, hoorbaar aan zacht geplof en geknap
als ze platgedrukt werden .
Het rumoeren, rommelen al, onder de grond hield niet meer
op . Het werd een obsessie voor de timmerman, waar hij helder
van vrees met grote ogen pogend het pikkedonker to splijten
naar luisterde, fel verlangend naar het opnieuw vervaardigen
van wenteltrappen en doodkisten en speciale stoelen voor dikke
oude vrouwen en naar eenvoudige maar veel bevrediging gevende afstraffingen van het kinderlijk ontuig dat hem een tijd geleden opeens tot hernieuwde jeugdige beweeglijkheid en aktiviteit gebracht had .
Alleen overdag waren de geluiden, die de indruk maakten harder to worden, er niet. Dan was hij geheel de oude, vief en
kwiek als vroeger, nijdig gezind jegens het nog buiten zijn buik
ronddarrend voedsel, nijdig gezind jegens de machtige balken
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die hij gladgeschaafd had als marmer en die hij nu aan het versieren gegaan was met ingekerfde bloemmotieven .
De onzichtbare vogels koncerteerden dat het een card had in
de hoge holte van het bos en lieten hun witte drab vallen op
de blauwe en rode kop van de pastoorsvogel, kasuaris, maraboe of iets nog veel gekkers .
De geluiden waren er niet . Die waren er alleen snachts en ze
hadden niets om het lijf hield hij zichzelf voor . Maar op een
dag, een klaarlichte dag, waren ze er ook dan . Door het gekwinkeleer der vogels naar de achtergrond verwezen nog,
maar voor zijn geoefend en uiterst scherp gehoor maar al to
goed waarneembaar . Hij joeg zijn beitels dieper in het hout
van de balk die hij onderhanden had, kerfde al de figuren van
dieren en zich kronkelende kinderen en zwepen die zijn geest
bevolkten tussen de bloemslingers, maakte van de balk een totempaal, die van boven naar beneden steeds meer verdiepingen
van voorstellingen ging bevatten waar hijzelf amper iets van
begreep, maar die hij een religieuze aard toedichtte . Hij klapte
harder met de hamer op het beitelhandvat : het haalde niets uit.
De geluiden verdwenen er niet door . Wanneer hij even pauzeerde en het ijle zweet van zijn tanig gezicht veegde met een
in schors veranderde zakdoek, hoorde hij het onafgebroken getril van drilboren, het knersend stampen van enorme negrolde,
in komplete duisternis opgestelde machines. Geschuur, geratel,
kraken, kraken van kaken die open en dicht gingen, open en
dicht, en langzaam zich een weg vraten naar boven, vermalend
wat hull baan kruiste.
Op een morgen deed hij een vreemde ontdekking, die hem twijfelen deed aan de kwaliteit van zijn kijkorgaan . Het bleek perfekt in orde . Hij zag, door de boslucht veel sterker en gezonder
geworden dan tevoren, beter dan ooit toen hij zijn dagen doorbracht met passen en meten in zijn stoffige werkplaats, vol
schavelingen en hopen houtmolm .
Er was iets met de steenhoop, die hij nog steeds zo noemde, ofschoon hij daar allang niet meer op leek . De witbepleisterde en
geplamuurde heuvel had zijn basis in de loop van de nacht ettelijke meters verbreed . Een witte substantie waarin steen noch
scherf van steen to bekennen viel, was naar alle kanten uitgevloeid en bedekte in een korst van een tiental centimeters dikte
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de grond die om de heuvel bezaaid was geweest met dunne
rankuitlopers en kaktussen niet groter dan flinke wratten .
Pogend to geloven dat dit alleen het werk was van de angeliek
zingende vogelkoren, vergewiste hij zich van de hardheidsgraad
van het uitvloeisel . Het was taai, stopverf die pas, bij koud weer,
in een vensterrichel is aangebracht, en het bleef in slijmerige
draden aan zijn vingers kleven . Werd niet meer to pletten bolletjes toen hij zijn handen met elkaar wilde schoonwrijven.
Nestelde zich in de nerven daarvan .
Die dag had hij geen zin om aan zijn balkversieringen to werken . Zijn hoofd was zwaar als in een nadereide koortsaanval .
Niettemin zweeg hij tegenover de pastoorsvogel, die op zijn gewone tijden met klonterende poten maar niets merkend, de
heuvel opklom, zich liet beschijten en uit voile borst zijn predikatie afstak . De steile boomgroei, vol schaduwgaten om de
steenhoop been, was witbevuilder dan ooit. Als berijpt . Wind
bewoog de bladeren, die niet meer klepperden en zacht zwatelden maar tegen elkaar knirsten als stukken fijn schuurpapier .
Heel de nacht liet het knarsende krakende bos zijn speekselklodders hoorbaar op de steenhoop vallen, waarbinnen Scherpende ineengedoken de wacht hield .

26 . Snelle progressie

De ochtend daaraanvolgend kroop Scherpende, vervuld van
grillige voorgevoelens, met trillende knieen en trommelvliezen
zijn hol uit en geloofde opnieuw dat zijn ogen hem in de steek
lieten. In plaats van naar de niet to verwrikken krijtrots keek hij
naar een soort in de zon schitterende trage fontein, naar een
wriemelende heuvel van melkwitte mieren, die gestadig en stil
zich verplaatsten in een misschien verwarde maar uiterst goed
gekoordineerd aandoende beweging . De fontein, of de heuvel, of
de hoop vloeibare witte schuimrubber, vertoonde nog maar onduidelijk het kantige profiel van de vroegere rots . De splinterende breukranden en hoeken rondden zich af, verdwenen ten
dele, losten op!
De omtrekken van het geheel werden zienderogen glooiend,
als een golf, leefden . Bewogen . Bewogen met trage rustige
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eigenzinnigheid, in een soort ritme, een soort ademhaling, in
een zich stil min of meer samentrekken en uitzetten, waarbij
van iedere volgende zwelling iets meer bewaard bleef dan van
de vorige . Toch was de heuvel niet zichtbaar hoger geworden
dan hij geweest was, alleen veel breder. Eigenlijk maakte de
ruimte eromheen er reeds deel van uit . Hij was niet goed meer
van de opstekende, onregelmatige bult to onderscheiden, die
de indruk maakte zich met grote krachtinspanning, sidderend,
en zonder oponthoud, to willen omvormen tot een Plato dat de
beschikbare ruimte geheel moest bevloeren .
Met een gevoel of een eendvogel hem in de anus prikte en daar
vasthield, schuifelde Scherpende om de tot leven gekomen
ondefinieerbare pruthoop heen, die aan alle kanten zacht lillend bewoog, ademde, als een kolossaal bolrond visselijf dat via
zijn vreemde ademhalen op duistere wijze uitvloeide, breder
werd, zichzelf verloor en vermeerderde . Een miljoen maal
vergroot uit spierwitte etter bestaand en die bij bakken tegelijk
producerend mikro-organisme, een druipend, belletjes blazend
stralend gezwel in het middelpunt van het luid krakende bos,
dat de vogelkoncerten nu zonder moeite overstemde en dat als
door ijlkoorts bevangen in krampen zijn vruchten vallen liet,
die voortdurend dof als gedempte ontploffingen neerkwamen .
Vocht glansde op ieder blad .
In versteende poreuze plassen lag de melkachtige afscheiding
om zichzelf heen gegoten . Erop dreven kalm verse geheel vloeibare lagen die Scherpende's in boomschors geschoeide voeten
in een oogwenk tot weke gipsklompen maakten . Verdwaasd
probeerde hij ze met behulp van zijn zakmes schoon to krabben . Het lukte niet . De substantie werd sneller hard dan tevoren. Vloekend van pijn rukte hij op het laatst stukken vel en
brokken van de rommel los . Ten einde raad ging hij in de ongewijzigd gebleven harde stenen ingang van zijn oplossend hol
zitten, zijn pijnlijke voeten wrijvend en sissend van kwaadheid
en nervositeit . Aan het versieren van de balken viel in het geheel niet to denken onder deze zo vreemde omstandigheden .
De pastoorsvogel ervan op de hoogte stellen had geen enkele
zin . Hij sliep trouwens .
In lange gierende snikken ging zijn ademhaling, achter Scherpende, aan het eind van de grotgang . Het forse snurkgeluid en
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de vele bijgeluiden en onder- en boventonen die ermee gepaard gingen, gingen verloren in het van alle kanten neerdruisend en opstijgend lawaai . Het was of een leger houthakkers
het bos ondersteboven aan het krabben was . Of het door een
vorst die geen kou kende aangetast en gekraakt, ontworteld
werd . Scherpende begreep niets van wat er gebeurde . Hij was
machteloos en bang.
De opeengeperste bomenchaos waarop hij uitkeek glinsterde
van vogelvuil, schimmel, een wit zweet dat naar beneden biggelde uit het bos dat van de steenhoop uitvloeide . Uit de grond
opsteeg .
De pastoorsvogel werd op zijn gewone tijd wakker, strompelde
al- of nietsziend naar buiten, gleed uit in de brij, smakte languit
voorover, krabbelde met onverwachte rapheid overeind en besteeg, wegglibberend steeds weer, maar zonder iets to merken,
de lepreuze termietenhoop, die hij ditkeer in zijn daverende
terminologie omschreef als het `fundament der waarheid' .
Dit fundament was intussen zo verraderlijk glad en onstabiel
geworden dat hij ettelijke malen zijn evenwicht verloor en
witbezwachteld naar beneden rolde, waar de van angst voor een
ongeluk en dreigende eenzaamheid opeens opstandig wordende timmerman hem duchtig de mantel uitveegde vanwege zijn
roekeloosheid . De popelende pastoorsvogel besteeg opnieuw
de kansel en voltooide zijn toespraak . Lijkwit geworden kwam
hij tenslotte de grot binnen en viel onmiddellijk in slaap tot
de ingeschapen klok de volgende preektijd aankondigde .
Scherpende liet de pastoorsvogel preken en maakte enkele
kleine verkenningstochten om de etterende stomp heen . Hij
lette er nu zoveel mogelijk op to lopen op verharde lagen, die
zich van de nog niet verstijfde onderscheidden door hun doffer
oppervlak en donkerder tinten .
Hij deed, zijn kring vergrotend en naar de bosrand toeschuifelend, een vreemde ontdekking . De takken der bomen, groen
en wit geaderd marmer, waren niet meer van hout. Het geluid
dat ze maakten toen hij er zijn bijl in wilde slaan was dat van
steen, of liever, van iets tussen steen en hout in. De bijl drong
geen millimeter in het tevoren sappige groene boomvlees . Hij
schampte weg en het tot dit ogenblik scherpgebleven lemmet
vertoonde naar de timmerman konstateerde het begin van een
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braam .
Opeens roerloos geworden vechtende reuzen lagen en hingen
de stammen dooreen, hielden ze elkaar in de bizarste kronkelende houdingen omvat, maar de sterke harstige geur van de
lijven der rustende krijgers was vervaagd, verdwenen . De tropische balsemlucht van vocht, hitte, schimmel en verrotting
loste op .
Het bos stond en lag en hing ademloos, onderzees, door geen
aasje wind nog bewogen, rondom grotendeels wit geworden nu .
Slechts schemerig waren nog donkerder, groener tinten zichtbaar maar ze schenen als ver zwak licht door het witte sluierachtige waas dat zich over alles spon, dat alles inkapselde .
De ronde dakrand omhoog zakte traag maar toch in korte tijd
naar beneden . Het zich vormende plato waarop de pastoorsvogel zijn preken afstak, leek door de aarde daaronder opgetild
to worden, de lucht ingestoken, zodat hij eindelijk zijn stem
eens zou kunnen dempen en deze, niet meer door zijn vroegere
galmende echo's verminkt, duidelijk doorklinken zou tot wie
er eventueel naar luisteren wilde .
Heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, zijn balken en
gereedschappen steeds dieper wegbergend in het niet kleiner
wordend maar eerder groeiend en zich in gangen vertakkend
ingewand van de grot, ervoer Scherpende hoe het bos neergedrukt werd, kromp, en hoe, parallel daaraan, de aarde en daarmee het plato met een bijna verzonken preeksteen naar boven
rezen. Een vreemde ontwikkeling, die gepaard begon to gaan
met lauwe regens van een witte drabbige substantie waarvoor
de naam vogelmest reeds tekortschoot en die zich op alles vastzette en het versteende.
De timmerman, een stuk schors als hoofddeksel gebruikend
wanneer hij per se naar buiten moest, wist niet wat hij ervan
moest denken . Hij zat in de grotopening en vatte het allemaal
maar op als een 'groei' . Hij had, als ambachtsman, een broertje
dood aan alles wat groeit, bloeit en volgens sommigen steeds
weer boeit . Tuinieren had hij altijd verafschuwd. Zijn tuintje,
aan zijn lot overgelaten, kweekte langgeleden alleen onkruid .
Een zeker vermogen tot bewust zelfbedrog waarover de timmerman beschikte kwam hem thans van pas . Ondanks zichzelf,
zijn stem dempend om de pastoorsvogel niet to wekken, die
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sliep, praatte hij tegen de 'groei' .
'Goedzo' zei hij sluw goedkeurend, 'zet 'm op . Sjongesjonge,
wat een regentje, wat een groei . Manna voor de grond gewoon .
Precies wat we moeten hebben! Ga je gang, doe je best, maar
laat mij en de pastoor met rust. We hebben je niks gedaan' . Hij
lalde maar wat. i n zijn angst.
Het bos om het ontstane plato heen verzakte verder en verder,
van binnenuit en van alle kanten aangevretcn, zichzelf vloeibaar makend, veranderend in een losse schuimachtige massa
die voor Scherpende's argwanend en vreesachtig oog reeds golvingen van heuvels en dalen werd achter de smalle hoge gaten
die in de bolvormige ruimte vielen waarbinnen hij zich beyond .
Een zeker uitzicht ontstond zo, waar hij zijn onzekere blik over
weiden liet, zittend waar hij zat, aan de ingang van zijn hol, een
rond ruwgerand mangat in de vloer van het pleinachtige, vrij effen en vierkante platform .
Het daverend gekraak nam af, verplaatste zich als een uiterst
trage kudde vee die door een bos breekt .
De schuimige bultige massa's, in fabuleus perspektief voor
Scherpende's vage vensters, klonken met regelmatige tussenpozen in, verloren hun luchtigheid, verzwaarden zich, werden
gesteente, reeds niet wit en blinkend meer maar vuil geel- en
roestkleurig, bevroren spoelwater in een zinkput .
In een niet to stuiten koorts preekte en geselde de pastoorsvogel voort, nog steeds de vuisten ballend naar boven en de
onkenbaar geworden veelkleurige kop omhoog kerend . Het
loonde de moeite niet meer, zo het dat ooit gedaan had . Alleen
Scherpende kon hem horen . Het vroeger gigantische maar nu
sterk geslonken luchtgat werd geleidelijk gedicht . In schuimige
wolken omgezette boomkruinen sloten de opening kalmpjes af .
De schuimbrokken, van veelsoortig licht doorschenen, gingen
over in harde substantie . Begonnen al meer op steen to lijken .
Scherpende, waakzaam en mager, hongeriger dan ooit, in de
wijde regenboogvliezige ruimte, hoorde zonder to luisteren de
klanken der godswoorden neerhagelen tegen de wanden, ze ketsen en schampen en zacht opkrabbelen . Hij volgde ze in alle
richtingen die ze namen . En in alle richtingen werden ze weerkaatst . Hij hoorde ieder woord tweemaal . ledere zin van de
pastoorsvogel keerde na een sekondenlang durende dood daar152

uit opgewekt terug, als een vogel, een raaf, een duff met een
olijftakje in zijn bek .
De pastoorsvogel zelf had weinig bemerkt van de schitterende
akkoestische stolp die uit de aarde opgeweld en uit de hemel
neergedaald was . Zoals hij ook weinig bemerkt had van de
blauwe en groenige druipgesteenten waarmee de ruimten
langs de wanden volstonden en die op mensvormige vogels
met ingeklapte vleugels leken en reeds bijna op engelen . Maar
iets van de veranderingen die zich voltrokken moest tot hem
doorgedrongen zijn. Het gierend gesnik in zijn slaap was opgehouden . Hij lag opgebaard, het naar omhoog gekeerde hoofd
op het restant van zijn preekrots, niet groter dan een flinke
kassei, en sprak, bij maanlicht dat wonderbaarlijk als door een
diepzee naar binnen gegoten werd, met de lispelstem van zich
aankondigende vrede over spierwitte gedaanten, verblindend,
engelen, op onmetelijke gouden ladders of en aan klimmend,
wijzend en gebarend naar hem, die het hoofd op een wit hard
kussen gelegd had . 'Heilig, heilig, heilig' hieven de engelen aan .
Naast hem werkte Scherpende volijverig, met opnieuw vast en
vaardig geworden vingers aan zijn houtsnijwerk . Hij had zijn
balken naar boven gesleept. Zijn hoop groeide met iedere kerf
die hij maakte . Zijn handen sneden feilloze geselzweepvormpjes uit en de omtrekken van altijd eendere, wat iele kinderlijfjes . Hij kerfde of hij tijd tekort kwam . En hoorde de pastoorsvogel als een zacht spelende draagbare radio : vol interesse
en zonder ook maar een ogenblik werkelijk to luisteren .
27. Het Nieuwe Jeruzalem

Langzaam, simultaan met allerlei wijzigingen die bleven gebeuren om hem heen ze gaven hem het gevoel onder een
enorm, voortdurend in beweging zijnd, half vloeibaar gebergte to vertoeven begon de timmerman er uit hoofde van zijn
stiel een zekere niet meer op ontzetting maar op echte nieuwsgierigheid gebaseerde belangstelling voor to krijgen . Wat zich
voltrok wekte bij hem, toen de vloeibare fase grotendeels achter de rug was niet zozeer meer de indruk van een `groei' die
immers zonder plan of overleg en totaal blind ageerde en die
hij daarom verfoeide en slechts in zijn angst to baat genomen
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had als wel van een volgens een bepaald schema en in nauwkeurig van elkaar afgebakende en toch soepel ineengrijpende
etappes uitgevoerd bouw-werk .
Zijn eerst nog aarzelende verbaasde belangstelling verkeerde
spoedig in werkelijke geestdrift, die overigens hoegenaamd
niets to maken had met het objekt waaraan gebouwd werd
zonder dat er een arbeider, architekt of opzichter aan to pas
kwam . De pastoorsvogel liet zijn kassei geen ogenblik in de
steek, gebruikte hem afwisselend als hoofdkussen en als preeksteen, soms viel hij ervoor op de knieen en kuste de steen, die
van zijn overvloedig zegenend mondvocht snel donkerder van
kleur werd en ging glanzen als een gelige halfedelsteen . Deze
kaaba was het enige waaraan hij een groeiende aandacht besteedde van al datgene wat hem zo tumultueus omgaf en dat
blijkbaar voor zijn sterk gekrompen bevattingsvermogen veel to
groot en to ruim was . De rest ontging de pastoorsvogel praktisch
radikaal .
Scherpende, wiens oog een timmermansoog, van spreekwoordelijke preciesheid, hij had vroeger winkelhaak noch schietlood
nodig gehad veel meer op de praktijk, op het konkrete hier
en nu gericht was, volgde de veranderingen die plaatsgrepen
van uur tot uur en noteerde ze stipt in een denkbeeldige agenda .
Hij had daar dagwerk aan. Snachts bij het steeds helderder wordend licht van de maan kerfde hij in het blanke eikehout der
balken . Voor slapen bleef amper tijd over. Slechts of en toe
deed hij verveeld en zonder het eigenlijk nodig to hebben, meer
uit gewoonte, een tukje. Zijn schaarse koude droomflarden bestonden uit ranselpartijen op horden kinderen in de gezegende
leeftijd van een jaar of dertien, veertien .
Hij had zichzelf bevorderd tot opzichter over de bouw en volgde die de hele dag met de grootste nauwkeurigheid, waarbij het
hem slechts speet dat hij niet over ladders en stellages beschikte
die hem in staat zouden gesteld hebben ook bovenin de kolossale stolp rond to neuzen . Hij moest zich tevreden stellen met
kontrole vanaf de grond . De preeksteen als uitgangspunt
nemend stapte hij in de vier windrichtingen de afstand of naar
de wanden van zijn verblijf . Ze bleken identiek, iets meer dan
honderd voet elk. Het schietlood in zijn hersens bevestigde hij
aan de hoogste punten der wanden, om to konstateren dat ze,
154

ofschoon ruw van oppervlak, vol uitsteeksels, barsten en kieren,
volmaakt in het lood stonden . In gedachten een meters- en
meterslang polyester maatlint ontrollend ging hij ettelijke malen per dag de hoogte van de muren na en stelde zo de vorderingen vast die gemaakt werden . Welke hem goedkeurend knikken deden en de ogen, voorzover mogelijk, tot spleten vernauwen . Hij kreeg, alhoewel van nature verzot op aanpakken
en bezigheden van meer organisatorische aard eigenlijk minachtend, plezier in zijn werk . Klemde de grootste winkelhaak
die hij bezat in hoeken, die mooi haaks bleken, berekende de
zuiverheid der symmetrie in de hoge spitsboogvensters waaraan
gewerkt werd en liet vanuit diverse opstellingen zijn blik gaan
over het geheel, dat geen enkele fout vertoonde in zijn basisstruktuur .
De tijd die hij overhield besteedde hij aan werkzaamheden die
hij met de hand uitvoerde. Met moker en koubeitel kapte hij de
oneffenheden van de vloer weg, die zo groot was als een klein
plein en op een stenen bloembollenveld leek . Het gesteente
was bikkelhard, zodat hij slechts uiterst langzaam vorderde en
dagen deed over een paar vierkante meter . Maar hij gaf het niet
op . De tegenstand van het materiaal wakkerde eerder zijn ijver
en felheid aan . De tong van tussen de tanden gekruld beitelde
hij dat het klonk als een klok in de wijde stolp die over hem
heen stond en zoetjesaan, als je niet to nauw keek, al zo'n beetje afgebouwd begon to raken . Overal weerklonk in de hoge
koepel het gehamer en gebonk waardoor de werkzaamheden
begeleid werden, ratelden hagelbuien van steenschilfers naar beneden en bikten de troffels van onzichtbare bouwers er stakkato
op los .
Het dak, een groenachtige schemerige uit een stuk steen gekapte omgekeerde en in vakken verdeelde schotel, werd uitgeprobeerd en daarna definitief op zijn plaats aangebracht . De
muren stonden als rotswanden vierkant daaronder, vol nissen
met daarin zich opwaarts wringende kleurstenen engelengestalten, vogels, in patetische en sprookjesachtige houdingen
bevroren heilige families, vluchten naar Egypte, aanbiddingen
door koningen, geselingen van op verboden tijdstippen en
plaatsen handeldrijvend gespuis, en om kromme bomen of
vlammen dansend duivelsgebroed .
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De niet ontwikkelde timmerman had daar geen oog voor, maar
de meest fantastische taferelen waren in deze muren vervat,
als uitgedacht door een brein dat kristen- en heidendom gelijkelijk aan zijn laars lapte, achter zich gelaten had, het niettemin gebruikend bij brokstukken voor de uitdrukking van een
beangstigende en hoofdzakelijk kwaadaardige verbeeldingswereld, die zich hier uitkristalliseerde . De vier kolossen van
muren waren vier kolossale vermengingen van fresco en beeldhouwkunst, vier versteende mytologische gobelins die zich
voortzetten in de kap, waartegen engelen machteloos hun glazen vleugels to pletter vlogen en duivels en krijgers met fallische harpoenen en pinnen gewapend gedrochten achternazaten,
naar beneden sleurden, in hun gestekelde klauwen verbrijzelden of er zelf door vernietigd en afgevreten werden .
Binnen, onder die groen- en geelstenen chaos van schrik, driften, en ten dele ook mierzoet gepolychromeerde en daardoor
nog onthutsender fantasma's, preekte en sliep de pastoorsvogel,
hartstochtelijk zijn kei kussend en ging de timmerman de vloerlagen to lijf wanneer hij niet aan zijn balken snikkerde of
metingen verrichtte .
Het werd naarmate de smalle langwerpige wakken in de wanden duidelijker uitgewerkt werden tot vensters, steeds lichter in
de ruimte, hoewel schemer van dat licht een integrerend bestanddeel bleef uitmaken . De daklagen schenen dikker to worden, en lieten geen enkel schijnsel meer door . In doods zwijgen
dwarrelde een nachtmerrie vol verdelgers en verdelgden langs
het zware en grauwe uitspansel, dat vreemd afstak tegen de nog
steeds wittige maar ook reeds verdonkerende tinten van de
vloer, die door Scherpendes gebeitel met een dunne laag pulver en schilfers overdekt raakte .
Achter de vensters, door de laagste waarvan Scherpende of en
toe een kijkje nam ook deze zaten nog zo hoog dat hij ervoor bij de tegenoverliggende wand moest gaan staan
spande
zich niet meer een bijna tropisch wijde zeeblauwe lucht, maar
hing een witte wolkenloos wachtende leegte, een vlies, waartegen, vaag en ver, tot plompe paddestoelen geworden objekten
die boomkruinen geweest konden zijn zich aftekenden . Een
zon was niet to zien . Een horizon nog veel minder . De wereld
was weggewenteld in de diepte, in een afgrond . Vogels waren er
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niet.
Fel zoemend vlogen rode en saffraangele insekten zo groot als
een vingertop naar binnen, snorden rond in de ijle ruimte en
zetten zich op de onbedekte lichaamsdelen van de slapende
pastoorsvogel . Die schreeuwend van pijn ontwaakte en zijn
vlerken uitsloeg . Ook de timmerman werd gestoken . Op tientallen plaatsen vertoonde hun huid na een dag kleine bulten
met in het centrum een gaatje waarlangs het pijlsnelle ongedierte hun bloed afzoog . De bulten werden zo groot en rond
en hard als vetknobbels, even glanzend, en jeukten hevig . Vloekend en sissend joeg Scherpende de bloedzuigers na en beukte
zijn vuisten wond tegen de scherpe delen van wandreliefs . De
pastoorsvogel verbood hem de jacht . Vredig glimlachend zijn
toog opschortend en zich zoveel als oorbaar was ontblotend,
liet hij het gedierte toe tot zijn vlees .
'Accipite, manducate et bibite, . hoc est enim corpus meum hic
est enim calix sanguinis mei' zei hij rustig . Deze onzinnige argumentatie, als het er een genoemd kon worden deed de timmerman, die in de loop van de tijd heel wat latijn had opgestoken, onmerkbaar schuimbekken van kwaadheid. Zijn boosaardigheid, die niet voor die van de insekten onderdeed, werd
echter paal en perk gesteld door het rechtstreeks van Boven
stammend gezag waarmee Scherpende de pastoorsvogel bekleed
wist . De pastoorsvogel was een gezagsdrager . Zijn mantel van
kattevel was zijn gezag . Het speet de timmerman dat hij de
mantel ooit vervaardigd had maar hij zag in dat hij zich gedeisd diende to houden .
Hij had de pastoorsvogel nodig, als brood, waaraan hij overigens geen enkele behoefte gevoelde . Evenmin als aan enig ander
herinnerd voedsel . Hij had lang genoeg duf smakende ratten en
muizen gevreten .
Schoorvoetend liet hij zich enkele malen steken, terwijl de
pastoorsvogel zijn preek hield, waarin hij godbetert de bloeddorstige ongedierten afschilderde als hemelse boodschappers
van algehele verlossing en bevrijding. Hij geloofde dat de
pastoorsvogel, tot wie was doorgedrongen dat zijn gehoor nog
alleen uit de timmerman bestond, tijdens zijn predikaties soms
vlagen van normaal zien begon to vertonen . Onhoorbaar knarsetandend (de echoende ruimte versterkte het kleinste geluid en
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hij wilde geen enkel risiko lopen tot een breuk to komen met
de pastoorsvogel) liet hij de getande naalden van het rondsnorrend tuig in zijn vlees zinken en aan zijn bloed knagen. Wanneer de pastoorsvogel sliep, zijn blote delen overdekt met
bloedzuigende boodschappers, sloop Scherpende naar hem toe,
pakte ze behendig tussen zijn nog steeds kalken duim en wijsvinger en kneep ze fijn . De bloederige prut at hij met smaak
op. Wat moest hij er anders mee doen . Ze op de schone stenen
vloer gooien leek hem zonde. Bovendien was, van louter ergernis, zijn honger aan het terugkomen . Soms, als een der insekten
bij vergissing zijn mond binnenvloog, kraakte hij het harde rugschild tussen zijn tanden en slikte het hapje Aug door .
Hij werd nieuwsgierig naar de buitenwereld, waar dit ongewenst
maar zich in zijn zich herorienterende bestaanswijs snel inpassend gedierte vandaan kwam . Dat bracht hem tot een eigenaardige en ontstellende konklusie. Hij had er geen ogenblik bij
stilgestaan, maar het nevelig huis waarin hij zich beyond bezat
geen poort! Er was geen uitgang! Het werd hem al gauw klaar
dat die in de haast waarmee de bouw was uitgevoerd vergeten
was . Hijzelf had er ook niet aan gedacht . Hij had, niettegenstaande de kontroles, eigenlijk alles maar zo'n beetje op zijn
beloop gelaten en goedgevonden . Hetgeen hem deed besluiten,
gericht als hij was op de toekomst, of to zien van aanspraken
op de plannen voor de tempelbouw .
Vastbesloten niet meer to zijn dan een eenvoudig vakman in
de wijngaard zijns heren pakte hij hamer en beitel en bikte twee
smalle sleuven in de oostelijke gesteentewand . Die markeerden
de begrenzing van de poort welke gemaakt moest worden . Met
scheefgehouden hoofd kontroleerde hij hun loodrechtheid en
begon dieper to kappen . - Hij onderbrak dit werk nog alleen om
insekten dood to knijpen en of en toe, als hij er een handje vol
had, ze op to eten . Doortrild van een grote begeerte naar Buiten kapte hij, zijn laatste reserves aansprekend, een gat waarvan de proporties weliswaar niet in harmonie waren met de
rest van het gebouw het gat was veel to klein maar dat
kwam later wel . Tot het modelleren van het bovengedeelte, dat
een spitse vorm moest krijgen, was hij in het geheel niet bij
machte, doordat hij over stelling noch ladder beschikte . Geen
nood! Later .
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De pastoorsvogel was opgehouden met preken . Het blijkbaar
welletjes achtend had hij zich to slapen gelegd . De insekten benutten hun kans en slurpten de man gods zo goed mogelijk leeg .
Overdekt met rode glimmende bobbels lag hij midden in het
hem ter beschikking gestelde godshuis . Toen de timmerman het
stenen vlies doorbrak met zijn beitel en een overwinningskreet
slaakte, werd de pastoorsvogel wakker, kuste Aug de kei, nam
hem onder de arm, keek liefdevol naar de insekten en bulten
op zijn armen en benen en stond op . Het was of hij de verrichtingen van Scherpende in zijn droom gevolgd had en precies op
tijd om mee naar buiten to stappen was wakkergeworden .
Ze stonden in het lege licht van de dag, ontwend, met wiegelend hoofd de timmerman, de pastoorsvogel roerloos . Ze liepen, Scherpende voorop dit keer, om de machtige uit marmeren rotsen bestaande, als uit een steen gehouwen katedraal heen,
die de hemel erboven kleineerde . Een berg was het, waarvan de
hellingen loodrecht naar boven schoten, waarin steen en hout
met elkaar versmolten waren, waarin overal dwarsdoorsneden
van gebroken stammen to zien waren, waarin fragmenten van
mika of bauksiet glinsterden als diamant . Een duizelingwekkend Ding was het, duidelijk niet door mensenhanden geformeerd maar door een mirakel tot stand gebracht . Kloven en
spleten waren de nissen en inspringende delen van de wanden,
die bestonden uit groengrijs, hier en daar naar paars verschietend, van wit doorstriemd marmer, een in ribbels geslagen kalkzand .
Het monumentale geheel stond breeduit, een paleis uit vogeldrek, verstijfd slijm en kruid, onwrikbaar, op een spierwit vrij
vlak en vierkant, eveneens ribbelig plein, waarboven de spits
stond als de duizenden malen vergrote getande staart van een
draak. Het plein werd ingeklemd binnen paddestoelbolle groenige gesteenten van versmolten geboomte en wittere, in slierten en rafels gerekte verwrongen grondsubstanties, vogeldrekgesteenten, zweetgraniet, arduinen schimmels, koraalformaties .
In de hoge rotsige gevels zaten, door .dynamiet teweeggebrachte
series gedeeltelijk vormloze, soms eironde zwarte gaten . Geringde kraters .
Alsof een diepzee dit alles, wegebbend, vrijgegeven had stond
het erbij . In de verte, achter de omringende rotsen, die kasseien
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waren vergeleken bij de katedraal, maar kastelen voor het
scheef als kreeften voortscharrelend tweetal, heerste amper opvallend, afnemend kraken en werkten blijkbaar nog steeds gesteenten zich omhoog of werden geboomten geveld en aangepast aan de nieuwe orde die zichzelf geschapen had .
Midden op het plein, staande voor het mieregat dat de toegang
voorstelde en zijn gezicht opheffend naar een uitspringend
brok steen, hoger dan de rest en met diverse kanteelachtige
piekjes bekroond, waarin Scherpende rids de omtrekken van
een nieuw stadhuis meende to mogen begroeten, barstte de
pastoorsvogel los in een kakofonie van lof, prijs en dank .
'Het is geschied gelijk ik gezegd heb', riep hij terwiji tranen zo
groot als druiven over zijn wangen rolden, `het Hout is in het
vuur geworpen . De zeeen hebben het bedekt van voor mijn aangezicht. Alle dingen zijn nieuw geworden! Een grote en hoge
berg! De allerkostelijkste gesteenten, jaspis blinkend gelijk kristal, chrysoliet, beryl, sardius, topaas, hyacint, ametist! De stad
Davids! De berg Sions! En in haar zal niet inkomen iets dat
verontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt maar die
geschreven zijn in het boek des Levens des Lams . Voorwaar,
het Nieuwe Jeruzalem! De Stad Gods!'
`Amen' zei de timmerman, zijn handen vouwend en orn zich
heen turend . Hij was niet zozeer geImponeerd door het wonder
als wel door de mogelijkheden die eruit voortvloeiden voor
hem . Hij erkende dat de pastoorsvogel zijn steentje bijgedragen
had tot de wederopbouw. De pastoorsvogel, het was waar, had
de hemel bewerkt met zijn gebeden en preken, maar, en dat
woog bij de timmerman zwaarder, hij had het vuile werk opgeknapt . De pastoorsvogel sliep de helft van de tijd . Scherpende
had gewerkt . Voedsel gevangen, gesels gemaakt, de wacht gehouden toen alles waanzinnig werd, het hol gestut met bout dat
de pastoorsvogel voor geen goud had willen aanraken en dat
hen het leven gered had ; hij had graveerwerk en metingen verricht, de vloer van de katedraal geegaliseerd, centimeter voor
centimeter overkropen, en, last but not least, een gat gekapt in
de bevroren deurloze tempel.
`Amen ja amen' galmde de pastoorsvogel . Hij galmde niet . De
echo ontbrak . Hij kraste gewoon weer . Zijn gekras werd uit de
rotsen die de katedraal omringden beantwoord met verwarde
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flarden van geroep en geschreeuw . Uit de zwarte grotmonden
doken op diverse plaatsen vreemde donkere gedaanten op, die,
diepe buigingen makend, bleven staan en verward met elkaar
diskussieerden . Er waren tot Scherpendes vreugde ettelijke kinderen bij .
Hij holde de kerk binnen, dook weg in het mangat en kwam terug met de laatste geselzweep waarvan de pastoorsvogel zich
bij zijn zelfkastijdingen bediend had .
28 . Uit kruid en gras

In zacht onophoudelijk schokken en trillen waaraan geen wind
debet was desintegreerde het oververhit lijkende bos . Aan ieder
pijlpuntig en zich krommend blad ontwelden witte speekselblaasjes . Evenzo aan de takken, aan de ladders van luchtwortels
die naar beneden hingen . Het hele, gedrongener dan tevoren en
minder ruim en luchtig lijkende bos was broeierig heet en nat,
beslijmd en vervuilend . Het scheidde een benauwde geur af, als
de slechte adem van een zieke . Het leek of de porien van de
groei verstikt raakten en niet meer in staat waren de natuurlijke
ventilatie to verzorgen . De talrijke vloeibare harsaders die zich
door de vegetatie wrongen waren hard geworden . Niet meer to
snijden. Barnsteenachtig. Het witgrijze obscene slijm dat de
groei hand over hand in toenemende mate bevuilde maakte het
klimmen levensgevaarlijk . Het maakte de balken en vlonders
van het bos spekglad . Slechts met de grootste voorzichtigheid
bewogen zich takzitters van het ene nest naar het andere, zich
tegen uitglijden zo goed mogelijk beveiligend door zich met
navelstrengen van sterke planten aan elkaar en aan zware takken vast to binden.
Ze bewogen zich niet meer door alle verdiepingen van het bos,
maar bleven op de hoogte van hun mastkorven. Ze vreesden de
diepte onder hen, waarvandaan in een witte nevel verward gekraak en gekners en allerlei ander kabaal opsteeg, alsof nietsontziende gesteentemuilen daar aan de wortels der bomen
vraten en waar, naar ze reeds gemerkt hadden, de takken nog
gladder waren dan bovenin . Ze waren er niet alleen gladder en
slijmiger maar ook verraderlijk van substantie, harder en brozer
tegelijk, steatietachtig . De voet en het oog vergisten zich fataal
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in hun draagkracht . Krakend waren bij ettelijke afwaartse klauterpartijen veelarmige takkengeweien afgeknapt en in een
baaierd van door hen meegesleepte voze groei weggeweken,
de witte nevelige dreunende diepte in .
Het was of het bos zich alleen in de hoogste hoogte handhaafde,
wellicht meer zich met zijn kronen en takken vastklemmend
aan het wit verkleurde uitspansel dan, via zijn stammen, stoelend op een vaste aarde, waarop zijn wortels een onwrikbare
greep behoorden to hebben .
Zacht wiegend, roerlozer wordend en veel minder doorkropen,
soms uitgestorven aandoend, hing het bos, drijvend op ongewisse witte dampen, dicht als schimmellagen, ondoorzichtig, die
in grillige puntige formaties, als steenachtige wolken, uitdijden
naar boven, waar de groei al zijn krachten inspande tot iets
onhelders, maar het tot niets bracht dan opwellend glibberig
speeksel, een grauw zaad dat een aardachtige muffe geur had
waarvan aanvankelijk iets prikkelends uitging, maar die snel
als een vage bevreemdende stank ervaren werd, niet ongelijk
aan de geur voortvloeiend uit een mengsel van menselijke afscheidsels, aantrekkelijk en afstotend tegelijk . Een geur die men
soms aantrof onder zijn nagels waar nadat men zich afgeveegd
had, fecesresten achtergebleven waren en waaraan men niet
rook in gezelschap, die een betrapt gevoel gaf dan, waaraan men
het liefst rook als men alleen en onbespied was . Zo troebel en
zoiets beschamends was die lucht .
Toch bleven takbewoners, alleen nog mannelijke weliswaar, zich
door het bos bewegen . Het liefst waren ook zij in hun nesten,
bij hun kennissen en vrienden blijven zitten . Maar er was geen
keus . De takbewoners hadden er niet aan gedacht om een voedselvoorraad aan to leggen . Het bos had van dag tot dag alles
geleverd waaraan ze behoefte hadden . Er was een overvloed geweest aan eetbare waar. Overal had die voor het grijpen gelegen en gehangen en gestaan . Zelfs Trevalje, door inzicht en
nuchterheid onbetwist de leider geworden van de boombewoners maar snel aftakelend door het misbruik dat hij maakte
van de gegiste ranonkeldrank, had niet aan het verzekeren van
de toekomst gedacht . De rijke tijd had zo overvloedig vrucht gedragen dat niemand een gedachte besteed had aan een eventuele op komst zijnde magere periode.
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Thans droeg geen tak nog vrucht . De ranonkelbollen waren
geel en rijp geworden en waren voorzover ze niet door grijpgrage vingers geplukt waren grotendeels afgevallen . Wat de
boomgaarden nog bevatten werd bruin, verrimpelde reeds en
smaakte niet rins en zoet maar bitter . Het vruchtvlees rotte
zacht weg en trok, met de geur van de aan alles klevende grijswitte dril, horden kleurige grote insekten aan, waartegen men
zich met felheid to weer moest stellen en die men hongerig
verslond wanneer men ze to pakken kreeg . Hun smaak was,
vergeleken bij die van de ranonkels, smerig, weezoet en roestachtig . Hun lijven zaten vol half geronnen bloed en etterachtig
vocht, dat wellicht afkomstig was van het bespeekseld woud
waaraan ze genibbeld en gezogen hadden.
Vooral de vrouwen en kinderen vonden dit voedsel zo vies dat
het hen geregeld kokhalzen deed . Hun braaksel voegde zich bi j
de glibberige substanties die hun woningen bedekten . De vrouwen die amper nog een voet durfden verzetten in het onveilig
geworden hout, smeekten de mannen to pogen ranonkelbollen
to plukken . De opbrengst van hun geklauter -was uiterst klein .
Een stuk of vier, vijf gerimpelde ranonkels, niet groter dan appeltjes, dan noten niet zelden, was al wat ze mee terug brachten
van hun halsbrekende tocht. Ze verbergend voor takzitters die
niet onmiddellijk tot hun groep behoorden, aten ze ze gezamenlijk met schil en al op . De pitten wierpen ze, om de trage tijd to
doden, elkaar op de uitgestoken tong .
Vroeger hadden hun kinderen hetzelfde spelletje gespeeld, met
muntstukken. Die waren allang zoekgeraakt, een voor een naar
beneden gevallen, waar ze onvindbaar waren geworden. De
kinderen deden thans geen spelletjes meer . Hun ouders verboden het hun . Het was to gevaarlijk geworden, het bos was to
onbetrouwbaar. Heel de dag zaten de kinderen, de vrouwen en
het merendeel van de mannen bij elkaar in de takkennesten .
Het spelen had de kinderen niet eens verboden hoeven to worden . Ze taalden niet meer naar spel en geklauter, geravot langs
takken die glijbanen en klimrekken waren . Stil, half slapend,
zaten ze bijeen, hun ouwelijk grote hoofden gebogen, in hun
droom onsamenhangend babbelend over ranonkels zo groot als
de zonnebol, waarin ze bijten wilden . De vrouwen glimlachten
magertjes om deze door honger ingegeven fantasieen . Ze had163

den zelf honger.
Hun buik was zo hol dat de begeerte gedood was . Kalm weerden ze de soms nog wellustig wordende mannen af, die hun
honger verdringen wilden in de liefde .
Die tijd is voorbij, zeiden de vrouwen . Het is niet goed meer .
Waarom niet, zeiden de mannen . De vrouwen haalden de
schouders op, zwegen . De mannen morden of dwongen niet,
hun begeerte was ook sterk teruggelopen . Ze wilden het alleen
nog omdat het zo ongeveer het enige was wat er nog to doen
viel en omdat ze zichzelf niet wilden bekennen dat hun potentie elke dag meer ondermijnd werd . Ze voelden dat . In hun
lendenstreek was een zwakke, bijna pijnlijke plaats gekomen,
het eerst bij de herleefde bejaarden onder hen, die als de ranonkels terugkrompen tot hun vroegere proporties, wier spieren
verslapten en wier oogholten gevuld werden met grijze as in
plaats van met ogen . Je hoeft niets to bewijzen, zeiden de vrouwen tegen hun echtgenoot, het is slecht voor je . Probeer liever
aan eten to komen .
De vroegere gemeenschapszin onder de takzitters taande snel .
Naarmate het hout onberekenbaarder werd, slijmeriger en gladder soms braken takken geheel onaangekondigd los en zakten, door omgevende sterkere knoedelingen halvelings tegengehouden, naar beneden , werden de bewoners ervan meer
op zichzelf teruggeworpen . De mannen realiseerden zich verbouwereerd dat eigenlijk de enigen om wier lot ze zich bekommerden hun vrouw en kinderen waren . De rest gleed in hun
denken naar het tweede plan . De vrouwen aksepteerden deze
houding stilzwijgend en ondanks alles gevleid, zonder dit to zeggen of direkt voelbaar to maken . De kinderen, tevoren een
aparte groep, een in gesloten formatie opererende meute, groepeerden zich instinktief om hun vroegere ouders . De kleinste
kring was opnieuw het gezin . Banden met de naaste familie
waren dun, bijna onmerkbaar .
Deze ontwikkeling werd nog benadrukt door de onheilspellende gedragingen van het bos . Waarin grote gaten vielen, diepe
ruwe kraters en trechters . Ongemerkt en vliegensvlug gebeurde dit, meestal snachts, maar soms ook overdag . Terwijl het
gekraak beneden gewoon doorging zakte een takkenkluwen
opeens kalm en alsof het nauwkeurig voorbereid was naar be164

neden, met de bewoners ervan . Die zo rustig en vredig voltrok de val zich niet eens schreeuwden maar rustig afscheidswoorden riepen naar boven . Waar men hen geen antwoord gaf,
over de rand van zijn nest blikte, elkaar aankeek en verder het
zwijgen ertoe deed . Aan de weggezakten werd geen woord
meer vuil gemaakt . Als een kind in zijn droom sprak over een
van zijn vriendjes, die in het Gat gevallen was, legde de moeder een hand over zijn mond alsof het een zonde gezegd had .
Voor de rest gedroegen de echtelieden zich, zeker naar omstandigheden, vrij inschikkelijk jegens elkaar. Ofschoon vrij
veelvuldig ruzies voorkwamen, die ze met gedempte stem uitvochten en waar aldus hun, op enige afstand, aan de overkant
van de bomtrechters woonachtige f amilie en kennissen niets
van horen konden door het opstijgende gedruis en gekners dat
geen ogenblik verflauwde en waaraan ze wenden als aan een
nieuwe stilte . Die ruzies hadden hun aanleiding bijna steeds in
de • drabregen die gaan vallen was en die de vreemdste uitwerkingen had . Zo goed mogelijk wegkruipend onder grote speekselwitte takken, zich in de zonderlingste houdingen wringend,
poogde groot en klein erdoor onaangeraakt to blijven .
De voiwassenen waren hierin handiger dan de kinderen, of
minder gevoelig voor deze dunne op vogeldrek lijkende regens
van vuil die op de takken harde, snel groeiende klonteringen
werden, welke reeds stukken boomkruin tot losse gipsblokken
en -heuvels maakten binnen het onmachtig hout, dat ze moest
doorlaten naar omlaag . Slierten van deze taaie regensubstantie
troffen niet zelden de ogen van een toevallig net op het verkeerde moment omhoog kijkend kind . Met hoeveel kracht de
kinderen ook probeerden de rommel uit hun ogen to wrijven,
het lukte niet . Het enige effekt was dat de ogen geheel dichtklontten en ook de vingers besmeurd raakten . Het deed geen
pijn maar de drab sloot de ogen geheel af . Het kind kon niets
meer zien en begon hard to huilen . Met stokjes en met hun
nagels probeerden de ouders, om beurten, de drab to verwijderen, die daarvoor echter to taai en to slijmerig was in het begin
en to snel hard werd daarna . Een witte lijm trok de oogleden
van het kind naar elkaar toe en kleefde de oogharen aan elkaar,
maakte de bevuilde vingerkootjes snel stijf en onbeweegbaar .
Bijna blind, door een kier slechts nog licht op het netvlies van165

gend, terwijl tranen over hun haast zwarthuidige vuile gezichten
liepen, zaten de kinderen roerloos op hun tak .
De ouders gaven elkaar met graagte de schuld van het gebeurde . Ook tussen de tenen van speciaal de kinderen hechtte de
vuiligheid zich vast . Het werd er eerst tot zachte bijna onverwijderbare balletjes, die daarna groeien gingen naar het leek,
zich vermengden met de slijmdruppels van het geboomte die er
reeds aan kleefden . Het eindresultaat was meestal een paar in
gipsklonters veranderde voetstompen waarmee absoluut niet to
klimmen viel, waarop het kind bijna niet staan kon maar waar
het verder geen last van had . Zo goed als ze konden ontbolsterden de ouders geregeld hun spruiten, wier openingen en lichaamsvouwen steeds weer onder de drab raakten en die huilend, niet begrijpend, probeerden to staan op hun als bij kippen
aangekoekte klompvoeten, en die omrolden en door de kwaad
en zacht tegen elkaar uitvarende ouders nog op het nippertje
vastgegrepen konden worden en als troost voor de kinderziekte die hen overvallen had als zodanig beschouwden de ouders
de merkwaardige aanklitsels maar een stukje van een vote
halfrotte ranonkel kregen, totdantoe door hun moeder in een
knoestgat dat als provisiekast diende bewaard .
De kinderen lieten zich gemakkelijk paaien, het voedsel interesseerde hen veel meer dan hun halve blindheid en de ononbeweeglijkheid van hun vingers en tenen . Wanneer het vuil
eenmaal hard geworden was, gips of kalksteen, krabden de
vaders het er met de brede messen waarover ze thans beschikten of en was het Teed voor een ogenblik geleden . Want de
drabbige regenbui bleef onverminderd neerdrenzen, het bos
witgrijs makend als een mest van vogels, het langzaam omtoverend, metamorfoserend tot een bros en wonderlijk gebergte
waarin steeds meer kraters ontstonden, die de bewoners opslokten en elders, veel lager, op onbekend terrein, afzetten .
In de alles mengende, vloeibaar houdende en naar zaad en pus
stinkende warme omslotenheid van het zich verwijdende bos
lagen en zaten de gezinnen, alle afzonderlijk, dicht opeen .
Zwijgend of kibbelend . Aan hun kinderen krabbend als aan
door hen uitgedachte skulpturen die vervolmaakt werden . Pogend soms, met vage snel afbrekende verhalen elkaars hoop
op to rakelen . Verhalen over Vroeger waren dat, toen het
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woud nog groen en goed was en toen een pastoorsvogel, een
geweldenaar, een heilige zelfs naar het scheen, uit kruid en
gras en van tussen zijn fladderende vlerken over verlossing en
heil geroepen had . Over verlossing . Een woord dat ze zich
thans herinnerden, mannen zowel als vrouwen. Een woord
dat ruimte wekte in hun hersens wanneer ze het uitspraken .
Wanneer ze het elkaar toefluisterden: ver los sing, ver los sing.
Ze fluisterden het elkaar steeds vaker toe maar bleven zitten
waar ze zaten, op hun zichzelf traag, onmerkbaar afzagende
takken, die wit waren, geel- en grauwachtig, zwavelkleurig, bij
delen glinsterend en wellicht geheel verkalkt . Op die delen
waagde zich bij het vruchteloos wordende voedselzoeken niemand meer. Ze begonnen op dorre twijgjes to knagen . Groene
waren niet meer to vinden .
Verlossing, fluisterden ze met uitgedroogde mond, de neervallende drab afwerend. Verlossing, praatten hun kinderen hen in
hun waakdromen na. Ze keken elkaar in het wit van de ogen,
die blauw of bruin of zwart of groengrijs geweest waren . Met
het verkleuren van het bos hadden ook hun ogen hun kleur verloren, alsof ze op zich kleurloos waren en slechts door weerspiegeling kleur hadden bezeten . Thans waren ze zeer licht
geworden, leeg . Hun hoofd- en lichaamshaar was eveneens verkleurd, zelfs de gitzwartharigen waren bijna geblondeerd door
het felle schijnsel van de zon, die in de blauwe bol boven hun
hoofd gehangen had en nu door de gestaag neergorgelende
drabregen aan het oog onttrokken was .
Ze waren sterk vermagerd, de ribben staken door hun leerachtig, naar zwart neigend als verkoold vel . Hun knieen en ellebogen waren, vooral bij de kinderen, puntig als speren . De
borsten der vrouwen waren verflenst, slap en rimpelig, klein .
De takzitters zagen eruit als na een to lange vakantie, die hen al
hun sappen onttrokken had, in een wereld van wit heet zand
en ijsblauwe lucht, van vuur en droogte, waar ze niet tegen bestand geweest waren, die hen zonder dat ze naieve toeristen
het zelf goed gemerkt hadden, hadden uitgeblust en verzengd. Ze leken ten prooi gevallen aan een meedogenloos meditteraan neerstriemende zonnegesel, waaraan ze geen hernieuwde vitaliteit ontleend hadden maar die hen met een verblindheid van onmacht geslagen en gestraft had, en to moe ge167

maakt om veel to praten, to murw om gedachten aan to kweken
onder hun dunne harde schedels, schalen vol bevreemding .

29. `Wij hebben gezondigd, tegen de hemel en tegen u'

Onder afnemend geplens en gespetter van de drabregen en
steeds luider wordend onderaards gehamer en geraas (hele gebergten werden daar thans verzameld en opgestuwd ; Scherpende, druk in de weer met duimstok en schietlood, sloeg er reeds
geen acht meer op, de ieder ogenblik verwachtingsvol en verzaligd omhoog ziende pastoorsvogel scheen het niet eens op to
vallen) borrelden steeds vollediger de vormen van de katedraal
op wonderbaarlijke wijze, onweerstaanbaar in een koorts en
zweet van groei als een suikergoedberg hoger en hoger de witbepleisterde grond uit, die zijn beworteling rondom volledig
in gesteentebrokken had omgezet .
Een ondoorgrondelijk elementair verlangen mobiliseerde al
zijn krachten om het fabuleuze bouwsel in zo kort mogelijke
tijd uit de grond to stampen, die zacht trilde alsof er elektrische
boormachines onder aan het werk waren. In een onmerkbaar
maar gestadig in stuwende beweging zijnde, naar boven toe
versmallende kolom welden de gistende gesteenten de aarde
uit, versmolten hogerop knersend met de voortdurend vorderende en om zich heen grijpende verkalkingen van de boven
het opschietend beuwwerk reikende stammenwirwar, welke
reeds niet goed meer to onderscheiden viel van de erin doorstotende steenspietsen, die zelf reeds in steen overging, zijn blad
verhardde, zijn ranken verstijven deed en bevroor zonder dat er
van enige temperatuurdaling sprake was . Andersom juist . Er
heerste een vochtige wilde, met de lepreuze gesteenten uit de
grond opstijgende hitte .
Een ongelooflijk massieve plant, vol gaten en vertikale spleten,
die meer en meer, ondanks zijn ruwe korstige huid, de vorm
van een gotische katedraal begon to krijgen, schoot op uit de
grond, streefde links en rechts, de groei met zijn vernietigende
substanties aantastend, omhoog en produceerde naast zijn eigenlijke stain diverse dunnere stammen, elk dikker dan de meest
volumineuze boomstammen geweest waren, en vulde de helft
van de kalkkuil op de bodem waarvan Scherpende met behulp
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van dissel en bijl traptreden uithakte, razend op de hardheid
en de splinterzucht van de gesteenten .
De pastoorsvogel, in een niet meer van hem wijkende vreugderoes, snavelde onafgebroken lofzangen naar omhoog, naar de
pieken en kartelingen van het daar als door een reus afgebroken reikhalzende steengevaarte, dat lager, in een onophoudelijke zichzelf knedende en vervormende beweging, steeds duidelijker zwarte gaten uitspaarde die onmiskenbaar boogvensters
waren .
Het bos om de oprijzende gekorven zuil begon aan een trage
maar gestadig neerwaarts wentelende beweging. De spierwitte
tot rotsen geworden bomen, tientallen meters hoger reikend nog
dan de rudimentaire kerk die opgroeide uit de schoot van de
aarde, zonken in, werden met elkaar kompakt, zodat een wijd
stuk witte lucht vrijkwam, slechts nog op ontoereikende wijze
overkapt door wanhopig van alle kanten over elkaar naar beneden tuimelende schuimheuvels .
Wat bos geheten had stortte paniekloos in, onder grillige bijna
kookhete regenbuien van speeksels en vochtbellen, die beneden
tot glinsterende ronde kiezels stolden . Loste op. Viel samen
met de steenkolos, die voortdurend aangroeide, uitdijde, opklom, daarbij gebruik makend van bet ter beschikking gestelde
dat als kaarsvet in dikke ribbels langs zijn flanken droop, in trappen en terrassen hard werd aan zijn voet .
In een straal van een halve kilometer om de onwrikbaar ten
hemel wijzende gigantische, als in een droom uit aarde en
vegetatie opgerezen, uit een berg gehouwen katedraalknoest,
een klomp vuilwitte kalk, bleef geen boom over . Wat niet door
de onderaards uitgedachte tempel gebruikt was, zich daarmee
niet vermengd en verbroederd had, lag als ongelijk ruineuze
rotspartijen daaromheen, niet hoger reikend dan de dijen van
de reus, die nog steeds groeide, zich in ondenkbare smalte
samentrok en al in een spits uitliep zo scherp als een naald,
bezet met glinsterende ornamentiek van in steen gevat lover dat
helder afstak tegen de peilloze spierwitte windloze lucht.
Op de merkwaardigerwijs bier en daar nog begroeide heuveldaken om de katedraal been op enige afstand waarvan, gescheiden door een diep in het terrein ingezonken veld van bolronde kiezels, versteende neerslag, een fors langwerpig rots169

blok, pas blootgewoeld, reeds op zijn beurt krakend aan het
groeien gegaan was, verschenen de eerste in soldatekleren
gestoken mannen, vrouwen en kinderen, die verdwaasd, duizelig na de zachte val die ze in het binnenste van het in schuim
en stenen overgegane bos hadden gemaakt, hun armen in de
lucht staken en schreeuwend van vreugde, schaamte, angst naar
het kiezelplein toe klauterden, waar ze zich languit neerwierpen en op hun buik in de richting van de pastoorsvogel en
Scherpende kropen, die Scherpende zijn bijl aan de voet,
zijn borst vooruit, zijn tong kwispelend tussen zijn weggetrokken lippen, de pastoorsvogel knallend met zijn doornengesel
hen reeds stonden op to wachten .
'Genade, vader, genade!' schreeuwde de mannen, vrouwen en
kinderen met schorre, van honger en dorst verwilderde stemmen, 'wij hebben gezondigd tegen de hemel en tegen u en zijn
niet meer waard uw kinderen genoemd to worden! Genade!'
De pastoorsvogel was zeer genadig. Met diep uit zijn dode
borstkas opwellende snikken waggelde hij, gesteund door Scherpende, die de grootste moeite had om de tot in zijn ziel geroerde herder overeind to houden, tussen de in berouwbetoon in de
witte kiezels klauwende schapen van zijn kudde rond, daarbij
zonder veel kracht, ja bijna liefkozend en symbolisch zijn gesel
over de gebogen ruggend halend, welke zachtzinnige afstraffing
hij reeds na enkele minuten beeindigde.
Tevergeefs spoorde Scherpende hem aan ermee verder to gaan
door de pastoorsvogel in felle bewoordingen op de grootheid
van de zonde der plotselinge bekeerlingen attent to maken .
Maar zijn klauwen spreidend (de gesel viel op de grond, Scherpende raapte hem haastig op) snaterde de pastoorsvogel plechtig
'Hef uw ogen op naar de berg vanwaar uw hulp komen zal!'
'Genade, vader, ah, genade!' riepen de boetelingen . Ze lieten
zich gewillig door de timmerman afrossen, ontblootten zelfs
hun rug en die van hun kinderen voor zijn vlijmende slagen .
Toen hij zo intens genoten had dat zijn ogen gingen tranen beval de timmerman hen op to staan en hem to volgen . Een voor
een, in doodse stilte, betraden ze de katedraal waar de pastoorsvogel, staande op een merkwaardige stoelachtige konstruktie,
geflankeerd door drie meer dan manshoge glasloze reliekkisten
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met drie nogal inkomplete en groezelige skeletten die toebehoord hadden aan een drietal heiligen welke voor gods kerk het
offer van hun leven gebracht hadden door zich to laten afvreten
door ratten, een grote preek hield op het terra `al waren uw
zonden rood als scharlaken, ik zal ze witter maken dan wol' .
Verloren in een orgie van berouw hieven de afgedaalden brokstukken van half vergeten kerkhymnen en nationale liederen
aan . Scherpende, bij de uitgang, knalde met zijn doornenzweep
de maat. De pastoorsvogel bulderde, bad en hief onder vlagend
klaaggezang der neergeknielden de godssteen . Kuste die . Toverde hem weg in zijn toog en bad opnieuw. De boetelingen mummelden mee . Ze waren de woorden van het gebed vergeten.
Scherpende telde intussen kinderhoofden en verilenigvuldigde
hun som met grote aantallen zweepslagen .

30 . Aankomende halfgoden

Alle groen werd weggeborgen zo scheen het . Wit regeerde de
nieuwe wereld die zich baan brak, opworstelde, die neerdaalde
in drab, etter en slijm, in dikke regen . Het bos desintegreerde,
grote delen ervan kantelden in alle kalmte om, schoven als
droge voze lawines met hun bewoners naar beneden, werden
weer opgeduwd en omgerommeld door de krachten die eronder werkzaam waren .
De drabbige regenval bleef, werd langzaam vaster van substantie, veranderde in grillige brokken pleisterkalk die uit leeggeschraapte bakken naar beneden vielen uit de leegte van de
hemel waarin geen zon meer leek rond to draaien . De hitte
nam eerder toe dan af . Het hele bos stoomde, opgestookt door
onderaardse diabolische ovens . Er vielen talrijke vogellijken
naar beneden . Ze verkeerden reeds in verregaande staat van
lauwe ontbinding . Maar de bewoners in hun verkalkende nesten als kolossale oorschelpen waarbinnen ze, mieren geworden,
opeengeklit zaten, pluimden ze en aten ze op . Ze smaakten
naar mest en verrotting maar waren to prefereren boven de insekten, die minder talrijk werden naarmate de omzetting van
het bos vorderde. Het werd zo langzamerhand overigens de
vraag in hoeverre er nog sprake was van een bos . Van een alzijds verbonden takken- en kruinenmassa was in elk geval niet
171

veel meer to bespeuren . De gaten die vielen breidden zich uit,
werden sleuven en kloven waaruit wolken natte rommel opstegen . De oude hoogte van het bos werd maar door enkele nog
heuvelachtig opstekende delen gehandhaafd . Het hoogste punt,
in het centrum van de enorme opborrelende ravage die aangericht wend, was dat wat vroeger de Hoofdboom geheten had .
In de kroon daarvan had het gezin van de profeet Mabelis zijn
nest gehad . Het was verlaten en in bezit genomen door zijn
vroegere tegenstander Trevalje, die een tijdlang de scepter over
de takzitters gezwaaid had en die meende dat nog steeds to
doen. ledere mogelijkheid tot kontakt met de overige bosbewoners, zoals hij ze hardnekkig noemen bleef, was immers verloren gegaan. De kruin van de vroegere Hoofdboom was een
nevelachtige ondoorzichtige, de meeste geluiden verstikkende
huif van neerstromend vuil dat men zich voortdurend uit de
ogen en van het lichaam moest wrijven en krabben . De kinderen die zich bij de groep bevonden lagen allang als witte kokons ineengerold in takspleten, dood of slapend, dat was onzeker . Niemand besteedde aandacht aan ze .
Trevalje was de enige die niet enkel met zijn naaste verwanten in zijn schuimend nest zat . Hij werd omringd door een tiental van de vrouwen die hij het liefst geliefkoosd had, door hun
hem ten voile toegewijde echtgenoten en hun en zijn kinderen,
verder door een paar vrijgezellen die samen met de andere
mannen zijn raadslieden en lijfwacht hadden gevormd. Onder
hen waren de meest opvallenden een ekslijkentuinier, Magus geheten, en een naamloos voormalig vleeshouwersknecht .
Tijdens de om zich heen grijpende afbraak vermaakte deze de
groep zo goed en kwaad als dat ging met koddige verhalen, die
voor hemzelf evenwel niets koddigs hadden . Ze hadden zonder
uitzondering to maken met het beroep dat hij vroeger uitgeoefend had en dat, wellicht door de slachtpartij waarin hij onlangs
een aktief aandeel gehad had, hij zich thans weer, evenals de
anderen als uit een droom ontwaakt, bij bloedige brokstukken
begon to herinneren .
Terwijl Trevalje praatte over grondnevels -en wormen die aan
de wortels van het bos vraten maar onschadelijk gemaakt zouden worden door hun eigen vraatzucht, verzon de vieeshouwersknecht kernachtige myten en dierfabels waarin hij onver172

anderlijk zelf de dramatische hoofdrollen vertolkte en waarmee
hij de vreemde, eenieder behalve hemzelf de rillingen over het
lijf jagende spookachtige holle hymnen overstemde die opstegen uit de diepte. Op gezette tijden hielden deze uit honderden
monden losbrekende liederen op en veranderden de geluiden
in angstig getier en geschreeuw waar de takzitters geschrokken
met een half oor naar luisterden .
Alleen Trevalje, ondanks zijn drankmisbruik, de ekslijkentuinier en de vleeshouwersknecht hadden, ofschoon onhelder, begrepen wat er aan de hand was . Trevalje doordat hij de leider
was en het scherpste inzicht had in de situatie, die hij, omdat hij
zich er niet bij neer kon leggen, voor de anderen verleugende .
De lijkentuinier was een licht opgegaan door zijn vroegere beroep, een vak zo absorberend dat het hem heel de tijd in de
takken niet losgelaten had . Hij had er niemand iets over verteld, zelfs zijn meest favoriete vrouwen niet, waar hij met zijn
aardzwarte blauwgerand gebleven nagels korzelig in gegraaid
had . Niemand zou het immers begrepen hebben . De lijkentuinier had zich alleen gevoeld heel de tijd dat er niemand meer
doodging, dat er nergens openbarstende graven geruststellend
in zijn onmiddellijke nabijheid waren, zoals vroeger, toen hij in
een huis leefde dat grensde aan een lijkentuin . Maar hij had
zich over deze onplezierige dingen heengezet, toch altijd een buitenbeentje blijvend, dat bijvoorbeeld veel liever dan de meeste
takzitters naar beneden kroop en met zijn handen of met een
zakmes of een takje in de aarde groef en dat wanneer iemand
hem boven riep of toeschreeuwde 'Wat voer je uit?' gauw het
pas gemaakte putje dichtgooide, en met een bosje Aug geplukte
kruiden naar boven klauterde, net doend of er niets aan de
hand was . Zo had het verlangen naar de voorbije lijkentijd hem
to pakken gehad dat hij meer dan eens, zich onbespied wetend,
een for of kever had verschalkt, doodgeslagen en volgens de
regels van de kunst ter aarde besteld, in een vers gegraven kuiltje . Maar de daaruit voortvloeiende bevrediging was slechts een
zeer gedeeltelijke geweest .
Het duurde niet al to lang of hij durfde zich bekennen dat hij
eigenlijk verlangde naar echte lijken, van grote dieren desnoods . Maar de dood was vertrokken en zelfs de naam ervan
kwam over niemands lippen . Ze waren hem eenvoudig ver173

geten . Teneinde raad, geheel bezeten door de drang tot begraven, tot lekker in de grond stoppen van bij voorkeur reeds
ontkiemde verrottingen, had hij zijn nood geklaagd bij de vleeshouwersknecht, die zich evenmin op zijn gemak was gaan voelen nu hij niets meer omhanden had en die bij tijd en wijle
zinspeelde op de prachtige slachtpartijen die hij vroeger placht
aan to richten in een speciaal daarvoor gebouwd paleis met
twee wagenwijde poorten: een waardoor onafgebroken koeien,
paarden, schapen, pluimvee en varkens, vooral varkens, naar
binnen stroomden, en een waardoor ze in stukken en brokken
weggleden, de onverzadigbare keelopening en maag van de stad
in. Midden in het paleis stond de vleeshouwersknecht met messen en dolken dood en verderf to zaaien, een bloedige koning,
nu van zijn troon gestoten en uit zijn paleis verjaagd, waarover
hij, naar de lepe lijkentuinier al gauw ontdekte, een stille wrok
koesterde jegens alle takzitters, die hij ervan verdacht tegen
hem samengespannen to hebben teneinde aan zijn rijk een eind
to maken .
Het tweetal was het zonder moeite eens geworden . Zo vaak
niemand op hen lette en het hen to machtig werd, kropen ze in
het vervolg op ongeregelde tijden naar beneden en begaven zich
naar een open plek in het bos waar altijd varkens aan het graven en wroeten waren . De vleeshouwersknecht stortte zich op
het grootste eksemplaar dat erbij was en beet het bij gebrek aan
deugdelijker materiaal met zijn tanden de strot af, liet het bloed
over zijn gezicht en handen gutsen, scheurde het kadaver met
reuzenkracht open, smeet de ingewanden op de grond, vertrapte ze en vrat het hart op . Daarna voelde hij zich een ander
mens, verklaarde hij, vergenoegd het bloed van zijn lippen
likkend en op het lijk spugend . Eigenlijk verachtte de lijkentuinier de vleeshouwersknecht om de ongekompliceerdheid van
zijn voor de andere takzitters verborgen gehouden wensen.
Maar hij had hem nodig omdat zonder hem geen begrafenissen
mogelijk waren en hij het niet waagde zelf een dier to lijf to
gaan . Trouwens, de eer van zijn beroep verbood hem dat, en
bovendien maakte de weed geur van het nog warme bloed hem
misselijk.
Terwijl de vleeshouwersknecht in zo kort mogelijke tijd zoveel
mogelijk beesten de strot afbeet en openreet, groef de lijken174

tuinier met een houten schop, die hij steeds placht to verstoppen
aan de voet van een boom waarin buren huisden, als een razende metersdiepe kuilen in de ongemeen zachte, uit bladaarde bestaande bodem . Wanneer de vleeshouwersknecht reeds luid
snurkend in slaap gevallen was temidden van een berg slachtoffers, stopte de lijkentuinier de koud geworden stoffelijke overschotten vakkundig in.
Toch woog het genot dat hij hieraan beleefde niet op tegen het
verlangen om weer eens net als vroeger mensen in to stoppen .
Van de grootste stinkerds tot het miezerigste kinderlijkje kwamen ze hem verkieslijker voor dan dieren . Maar de mensen
gingen niet dood. Er werden er bijna geen geboren en er ginggen er helemaal geen dood. Reeds vrezend dat ongemerkt het
eeuwige leven begonnen was, voortdurend in het geniep afdalend met de onttroonde bloedvergieter, in wie als hij eenmaal vaste grond onder de voeten kreeg snel weer de vroegere
koning bespeurbaar werd, verwenste de verder tot nietsdoen
gedoemde en aan het voortdurend kohabiteren maar een zeer
matig plezier belevende lijkentuinier de gezondheid waarmee
de takzitters gestraft werden, hoopte hij wanneer een van hun
kinderen of vrouwen en wondje opliep, dat ze binnen de kortste keren aan bloedvergiftiging of, nog beter, aan een het hele
bos aanstekende kankerverzwering binnenin zouden sterven en
groef hij in gedachten geweldige, de helft van het bos in beslag
nemende massagraven .
Toen de strijd met de duivelse legerbende, door hem snel als
zodanig herkend, ontbrand was in de takken, was hij zo diep
mogelijk weggekropen in een bladerholletje waar hij ongestoord in gedachten zijn dagelijkse mensenbegrafenissen placht
waaronder
to verzorgen en die van vroeger to resumeren,
vooral die van een oud wijf met een ballon als een donderbui
hem nog steeds veel genoegen deed . Het gevecht was nog niet
afgelopen of hij kroop zo geruisloos mogelijk naar beneden,
waarbij hij overal in de takken de kostelijkste lijken zag hangen, en vond daar verse voorraden . Hij was daar dermate door
in ekstase geraakt dat hij, alle voorzichtigheid uit het oog verliezend, de hele nacht beneden de wacht gehouden had, lijken
verslepend, spittend, gebitten onderzoekend op goud
dat weliswaar geen betekenis voor hem had maar dat hij toch niet icon
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nalaten los to breken , op buiken rondedansend en geintjes
uithalend. Zoveel lijken lagen er dat hij begrepen had werk
voor maanden to hebben . Werk dat thans geheel gewettigd zou
zijn door de noodzaak ervan in verband met de gezondheidstoestand onder de resterende takbewoners . Aangezien hij zijn werk
zo lang mogelijk had willen rekken had hij maar een paar
graven gedolven en die weer dichtgesmeten. Hij dacht met het
begraven pas na enkele weken, misschien maanden, een begin
to maken, ten eerste veraangenaamde dat het werk en ten tweede werd door de intussen vrijgekomen ontbindingslucht de kans
op nog meer begrafenissen in de toekomst belangrijk vergroot .
Opgewonden maar voldaan was hij zich toen het reeds lang
ochtend geworden was nog aan het door takken en wortels
wringen, toen hij in een plukje varens aan de voet van een enorme stamboom een handhoog oud mannetje zag zitten met een
vervaarlijk knolhoofd dat hij een beetje heen en weer liet wiegelen . Dodelijk geschrokken, begrijpend dat hij met de in het
bos doorgebrachte ekstatische nacht teveel van zijn krachten
gevergd had, was de lijkentuinier langs een gereedhangende
rankenladder naar boven geschoten en de begoocheling vergeten .
Daarna hadden vele gebeurtenissen plaatsgegrepen . De takzitters, speciaal de mannen onder hen, waren wakkergeworden
uit een vreemde droom . Ze wreven zich de witte etter uit de
ogen en waren reeds bezig de droom to vergeten . Zoals de
meeste mensen bezaten ze een slecht geheugen voor dromen .
Bovendien wilden ze niets liever dan wat ze als een bijzonder
boze droom beschouwden, als een schuldige nachtmerrie, zo
gauw mogelijk uit hun gedachten verliezen . Dat lukte hen zonder veel moeite . Alleen wanneer de schemer neervoer door
het doods wordend bos gebeurde het dat er gepraat werd over
wat er allemaal was voorgevallen, over een reuzengroei, over
een Boom, aan het begin . De omzittenden zwegen dan en
keken, verveeld, wrevelig, een andere kant op . Ze hielden er
niet van daarover to horen .
'Hou op met dat gezwets' zeiden ze kribbig, `we moeten de
feiten nuchter onder ogen zien. Met fabeltjes schieten we geen
sikkepit op. Heel de tijd op een tak zitten is niet alleen zondig,
het is ook uiterst onkomfortabel . Een mens is er niet op ge176

bouwd om altijd in de open lucht to vertoeven . Je krijgt daar
reumatiek van op den duur . We moeten ook aan onze vrouwen
en kinderen denken . Die hebben recht op een leefbaar bestaan . Dat zullen we hen teruggeven' . Trevalje zat er uitgeblust
bij . Bij nader inzien viel zijn formaat tegen . De Ranonkeldrank
was op. Zijn gezicht viel in .
Hun monden waren wrang en raspig van honger . De smaak
van de bloedrijke insekten die ze of en toe nog vingen veranderde daar niet veel aan . De mannen zeiden dat het ook met het
oog op daar allicht to vinden dierlijk voedsel noodzakelijk was
om beneden to gaan wonen . Een standpunt waar de vleeshouwersknecht, specialist in het bloedvergieten, het geheel mee eens
was . Aangezien hij, zij het met enige moeite, begrepen had dat
hij zijn voorkeuren niet langer verborgen hoefde to houden,
schilderde hij in bloedrode en scharlaken kleuren de in een
halve schemer voltrokken slachtpartijen of die hij vroeger gevierd had . De vleeshouwersknecht had een hoge opvatting van
zijn taak en kreeg, al pratend, snel weer dezelfde hoge dunk
van zijn kunnen als hij vroeger bezeten had .
Als vleeshouwer, zei hij (het `knecht' liet hij weg, hij was niemands knecht. Al zijn bazen hadden hem inderdaad geheel
zelfstandig en in een aparte ruimte laten opereren . Zijn aan
een obsessie grenzende felheid maakte hem levensgevaarlijk
voor mede-vleeshakkers), als vleeshouwer voelde je je pas mens .
Als vleeshouwer was je een koning . Je had een wapen, een
mes van twee hadden breed, scherp als de weerlicht . De beesten waren de minderen van de mens . Ze hadden geen wapen .
Hun horens, als het koeien waren, stelden niks voor . Die pakte
je vast en krak (demonstratief brak hij een dun twijgje tussen
zijn banaanvormige vingers middendoor.) Je voelde je mens
doordat je met een beest to doen had. Alleen door beesten de
strot of to snijden bijten had hij bijna gezegd, hij slikte dat
woord nog bijtijds in kon je je mens blijven voelen. De meeste mensen waren ook beesten . Als vleeshouwer wist je dat . Je
hield daar rekening mee . Het kleurde je hele visie op het bestaan bloedrood. In de bomen was niks meer to beleven. Vogeltjes de nek omdraaien kon een kind . Hij was uitgekeken op die
eeuwige takken . Hij wilde aan de slag, aan de steek, aan de
stoot. Verpieteren deed je op den duur in die rottakken . Iemand
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van zijn kaliber hoorde beneden, onder de beesten . Die moesten eerst uitgeroeid worden . Er moest een nieuw paleis komen .
Eigenlijk zag de vleeshouwersknecht geen verschil tussen mensen en dieren . Ze vraten, paarden, stonken van angst en werden
doodgemept of -gejaapt op eksakt dezelfde manier . Dat was
bepalend . In een hoger ontwikkelingspeil bij de mens geloofde
hij niet omdat hijzelf geheel op het nivo van zijn aartsvijanden
stond . Hij vertoonde in zijn uiterlijk een treffende gelijkenis
met een varken, het dier dat hij het liefst afslachtte . Zijn haar
was dat van een varken : grijswit en grof, zeer dun geplant. Zijn
huid was schurftig, droog, rose gevlekt . Hij had kleine stekende
oogjes en een verwilderd gebit dat door zijn lippen leek heen to
steken . Zelfs zijn stem was de stem van een varken: grommend,
knorrend, snorkend, kwaadaardig van toonaard ook als hij het
naar zijn zin had.
In zijn dromen kwamen voornamelijk dieren, meest varkens,
voor. Soms ook mensen . Als dat het geval was speelde hij uit
balorigheid zelf de rol van varken en liet de mensen zien dat
ze nog hufterachtiger waren dan andere beesten . Zonder pardon beet hij ze de strot of en scheurde ze open. Omdat hijzelf
last had van nierstenen zaten ze hardstikkevol nierstenen zo
groot als flinke straatkeien . De manier waarop hij paarde met
een vrouw deed aan moord denken . Uiteraard had hij, als
koning, de grootste belangstelling voor zijn afstamming . Aangezien hij zijn vader nooit gekend had, had hij aangenomen dat
dit een wild zwijn geweest was dat zijn moeder besprongen en
bevrucht had . In elk beest dat hij doodde, vooral in varkens,
was zijn vader gevaren, met wie hij op grote schaal de strijd aanbond. Niet geheel verstoken van sportiviteit verdomde hij het
zijn vaderr een schietmasker over de kop to stulpen . Hij gaf hem
een faire kans . Zijn vader verloor de worsteling altijd maar
kwam iedere keer opnieuw in duizenden beesten vermomd
terug. Deze enorme struggle hield de vleeshouwersknecht op de
nierstenen na gezond en vitaal . Het niksdoen in de bomen had
hem veel van zijn gezondheid en vitaliteit doen verliezen naar
hij voelde . Hij wilde daarom onmiddellijk naar beneden, waar
zijn vriend de lijkentuinier ook een en ander to regelen had, en
eens een begin maken met de bouw van een nieuw slachtpaleis,
dat op gezette tijden tevens gebezigd zou moeten worden als
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arena .
Ondanks of juist door zijn gesnoef en gebral raakten de laatste
takzitters, speciaal het mannelijke deel daarvan, onder de indruk van de meeslepend en krampachtig voorgedragen afslachtingen, van de koelkelders vol dode dieren, vol vlees, die hen
voorgeschoteld werden, van de zwijnskoppen met gebraden
appeltjes in de bek en de vaten bloed en orgaanlobben die de
vleeshouwersknecht onvermoeibaar serveerde . De kinderen en
de vrouwen, ook de vrouwen, die hun zitje in de takken best
op wilden geven, waren zonder uitzondering bang voor de zich
in slagregens van bloed hullende geweldenaar die ontwaakt
was . Zo rood waren zijn verhalen dat het vuile wit van het in
poreuze zwellende gesteenten ondergaande bos er maar zwakjes tegen afstak . Ook de vrouwen en de kinderen hadden zin in
vlees, waarvan de moeders de kinderen vertelden dat het veerkracht gaf en gezondheid . En moed. Die hadden ze nodig.
De laatste groep takzitters, slechts nog onduidelijk onder leiding van Trevalje, verliet het hoge nest . Ze waren reeds geen
takzitters meer geweest, beseften toen pas eigenlijk de meesten .
Er was geen sprake meer van nesten . Evenmin van takken of
ranken of luchtwortels waarlangs ze zich naar beneden konden laten zakken . Ze waadden door de vloeibare brij die bos
geweest was en bezig steen to worden . Die grotendeels reeds
versteend was . Ze bewogen zich, ganzen op een rij, Tangs smalle gladde wenteltrappen van steen naar beneden, klommen over
kloven en spleten in de kompakte gesteenten, glipten door
poortopeningen ontstaan uit samengesmolten gebogen stammen . Eigenlijk was het een heuvelrug waarlangs ze behoedzaam, steeds tot de knieen verzakkend, naar beneden schoven .
Een heuveltop tussen andere heuveltoppen, niet eens veel hoger,
en een molshoop vergeleken bij de babylonische toren die uit
de drabflarden vrijkwam voor hun verbijsterde ogen, en die een
baarbaarse kerk voorstelde .
De kerk stond op een immens diep plein . Ertegenover, hoger
dan de omringende sodablokken der gesteenten, verhief zich
een tweede bouwwerk, veel lager en massiever
een reliekkistje naast een monstrans . Wijzend met hun bajonetten en houten messen gaven de afgedaalden hun ogen de kost . Op de
stoep van zijn glinsterende als uit zouten opgebouwde tempel
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stond de pastoorsvogel hen op to wachten, naast hem de timmerman Scherpende, met een vuil grijnsje op zijn gezicht, de slangetong tussen zijn tanden door kronkelend, in zijn handen een
lange zweep die vol doornnaalden gevlochten zat .
'Kniel neer en verdeemoedig u voor mijn aangezicht' riep de
pastoorsvogel met reeds mechanisch geworden blijdschap .
'Knielen' schreeuwde de timmerman Scherpende, nog altijd
schor van opwinding.
Daar de vleeshouwersknecht de gevraagde dierlijke houding in
het geheel niet als vernederend onderging voerde hij dit bevel
prompt uit . Hij was de eerste . De anderen volgden zijn voorbeeld, Trevalje het laatst . Hij had voor hij op zijn knieen gezakt
was reeds een paar flinke striemen met de zweep over zijn gezicht en schouders to pakken .
Toen ze geknield lagen barstte de pastoorsvogel los in een bulderende oratie waarin onder meer de terugkeer naar de Vleespotten van Egypte en de Rode Zee gereleveerd werden . Het
geen de vleeshouwersknecht schuimbekkend van vreugde en
met een ontzaglijke knipoog deed opzien naar de in wit uitgeslagen kattevel gehulde geestelijke. De timmerman Scherpende
knalde met zijn zweep en ontdeed met zijn vrije hand de bekeerlingen van hun snij- en steektuigen, die hij op een hoop
smeet . De vleeshouwersknecht liet hij, bijna zonder aarzelen,
ongemoeid, wat deze, primitief van denken als hij was, opvatte als een vorm van eerbetoon . Hij wierp ook de timmerman
een lompe knipoog toe, waarop deze reageerde door uit alie
macht op de hoofden en ruggen der geknielden in to ranselen .
Het tweetal had vriendschap gesloten voor de pastoorsvogel zijn
predikatie voltooid had en voor de timmerman to moe was om
nog to ranselen en 'genade, vader, genade' to sommeren, een
kreet die alleen de vleeshouwersknecht niet over de lippen
kwam, niet alleen doordat hij zijn bajonet tussen zijn tanden
hield : hij zou nooit genade gevraagd of gegeven hebben bij de
mytische strijd met de vaderfiguur waarin hij verwikkeld was .
Hoewel zijn fijne instinkt voor dat soort dingen de vleeshouwersknecht onmiddellijk had doen aanvoelen dat de timmerman Scherpende zich slechts verweerde tegen een vadertje van
niks, net zo'n snertvent als de timmerman Scherpende zelf was,
had hij toch sympatie voor hem . De timmerman, dat had hij
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direkt gezien, sloeg met graagte en, al miste hij to vaak, niet
zonder een zekere vakkundigheid . Maar hij werd moe, veel to
gauw moe werd hij . Het water liep hem uit de ogen van moeheid. Hij stond to trillen op zijn benen terwijl zijn zweep neerkwam op de ruggen en hoofden der geknielden .
De vleeshouwersknecht hoorde daar niet meer bij . Hij was opgestaan . Het was tot hem doorgedrongen dat de dierlijke houding een triomf betekende voor de pastoorsvogel en de timmerman . Hij hield de bajonet in de vuist nu .
'Geef op die zweep' knorde hij spontaan tegen de timmerman,
die in werkelijkheid niet zozeer vermoeid als wel buiten zichzelf van opwinding raakte door de geseling, die het bloed uit
de ruggen der afgedaalden, speciaal uit de ruggen der kinderen,
deed breken .
'Eigenlijk moest ik ze kapotsteken en ze aan stukken scheuren'
verklaarde de vleeshouwersknecht simpelweg . 'Maar omdat er
een pastoor bij is zal ik dat niet doen . Ik heb niks tegen het geloof. Ik heb gekapt wat ik kon indertijd . Dat ik het moest op,,even maakt me nou nog razend. De hele rotzooi is hun schuld!'
Dat was zijn hele boetedoening . Hij pakte de verbouwereerde
timmerman de zweep of en ranselde uit alle macht los op de
ruggen van zijn voormalige lotgenoten, die in steeds benarder
toonaarden 'genade, vader, genade!' begonnen to roepen . Wat
de vleeshouwersknecht in homerische lachbuien deed uitbarsten . Hij onderbrak zijn zweepwerk en tilde de timmerman, die
gilde van pret, in de lucht en danste daarna de Muis-en-Olifant
met hem .
De pastoorsvogel merkte niet veel van dit alles . De ogen ten
hemel geslagen tornde hij op tegen de daar woonachtige drievuldige godheid, die voor eenderde de volkomen vernietiging
van alle takzitters eiste, voor eenderde de zaak in der minne
wilde schikken en voor eenderde met zijn grote teen speelde
en zich nergens iets van aantrok . De pastoorsvogel raadpleegde
zijn kei maar weer .

31 . Cerberus

Evenals de volwassenen hadden de kinderen hun schors- en
bladerkledij verwisseld voor de battledresses die ze de lijken
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der soldaten hadden uitgetrokken. Die lijken lagen overal, zonderlinge langwerpige paketten waarvan niet de inhoud maar uitsluitend het omhulsel telde. Het was geen wreedheid die de
kinderen de lijken naakt uitschudden deed . Ze hadden niets
tegen de lijken, koesterden zelfs een heimelijke eerbied voor
ze . Ze begrepen niet goed hoe ze daar terechtkwamen in hun
rotsstad, in spleten en kieren van het gesteente, in dunne bronaders, overal, als door het bos afgeworpen vruchten . Ze ontdeden hen volgens eis en voorbeeld der volwassenen van hun
koppels, broeken, jekjes, onderkieding en schoenen.
De lijken werden daarna door mannen die vroeger tuinier geweest waren en die onder leiding stonden van een zekere Magus, weggesleept omdat ze reeds waren gaan ruiken en de insekten uit de bomen naar beneden trokken door hun geur . De
tuiniers verborgen hun vrachtjes op plaatsen die de kinderen
niet kenden en die de volwassenen hen niet onthullen wilden .
Waarschijnlijk kenden ze die plaatsen zelf ook niet en wilden
ze ze niet kennen . De kinderen voelden dat de volwassenen, op
de nijvere en meestal zwijgzame tuiniers na, een verborgen
angst hadden voor de lijken, een angst die ook of to leiden viel
uit de weinige huiverige woorden en veelzeggende gebaren die
ze in gesprekken eraan besteedden en waar de kinderen niet
uit wijs konden worden.
De kinderen waren in het geheel niet bang voor de lijken . Telkens als ze er een paar ontdekten werden ze in triomf door
een hele groep van hun kledingstukken ontdaan en grondig
bestudeerd . De tuiniers, half kwaad, half geamuseerd, moesten
de lijken soms met geweld en bedreigingen uit de handen der
kinderen halen, die er spelletjes mee deden, paardje reden op
hun pestilente ruggen en buiken . Wanneer de tuiniers zich eenmaal meester gemaakt hadden van hun prooi trokken ze, terwijl
een paar van hen de kinderen in toom hielden met allerhande
verhaaltjes, er haastig mee weg, allerlei voor de kinderen onbegrijpelijke kwinkslagen makend en brullend van let lachen,
wat de kinderen het gevoel gaf dat ze voor het lapje gehouden
werden .
Meesmuilend, verveeld tegen losliggende stenen trappend met
hun veel to grote lompe rijgschoenen, scharrelden ze naar de
ouderlijke grot aan de ingang waarvan hun vader met een
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paar steenschilfers vuur sloeg . Op dat vuur bereidde hun moeder
de kleine dieren, vogels, en de weinige planten en paddestoelen
waarmee ze zich voedden . De kinderen doken de grotten in die
hen vaag herinnerden aan de tijd dat hun ouders vergeefs, korzelig, koortsachtig gepoogd hadden iets onduidelijks tegen to
houden, iets waaraan enkel de kinderen plezier beleef d hadden .
Er heerste in de grotten hetzelfde donker als hen toen omgaf .
De grotten waren ruim, diepe schimmelige kelderruimten die
vele spelletjes mogelijk maakten doordat ze niet allemaal op dezelfde hoogte lagen maar soms vlak boven elkaar en door pikdonkere kronkelgangen met elkaar verbonden . Er waren hele
verdiepingen, de gangen stegen en daalden, wagenwijd of adernauw, kruisten elkaar, maakten iedere tocht warrig en elke uitkomst onberekenbaar, vervormden je stemgeluid en schiepen
schaterende echo-ef f ekten .
Maar de volwassenen hielden er niet van dat hun kroost de
gangen introk . Ze moesten in hun hol blijven van hun ouders .
Waar ze zich, omdat ze er op gebod vertoefden, verveelden,
ruzie maakten met hun broertjes en zusjes . Het eind van het
lied was dat ze toch de gang~n inslopen, zich lieten zakken in
het vochtige donker dat vaag de geur in zich had die ook de ontkiede soldaten eigen was . Een geur die de kinderen beviel, die
hen stil sluipend en opgetogen rumoerig maakte en hen zover
het donker inlokte dat ze moe werden en in slaap vielen of de
weg terug niet meer konden vinden . De kinderen vonden dat
niet erg . Maar hun ouders verfoeiden dit .
Algauw begonnen die buiten hun hol stenen to verzamelen, veel
stenen, die ze opstapelden voor de gaten in hun hol, daarmee
de kinderen de weg door het labyrintische toverachtige vrolijke
duister afsluitend . Het werd de kinderen streng verboden die
geimproviseerde deuren of to breken. Dit was trouwens door de
zwaarte en de grootte van de stenen amper mogelijk . Toch
deden ze het, zo vaak hun ouders afwezig waren . De kinderen
wentelden behoedzaam een paar niet to zware stukken steen
weg en slopen de gangen in, terwijl een van hen voor de ingang
van het hol de wacht hield en zo onopvallend mogelijk een kort
sinjaalwijsje floot wanneer de ouders terugkeerden naar hun
grot .
Een van de spelletjes die de kinderen in de gangen en onbe183

woonde pikdonkere grotten speelden noemden ze het soldatenspel . Een gedeelte van de kinderen ging op de ruwe rotsgrond
liggen en was dood. De anderen maakten hun koppels los, trokken hun kleding en schoenen uit en verstopten die . Ze sleepten onder eentonige zonderling weerkaatste neurielitanieen de
lijken aan de voeten naar een hol dat als vergaderplaats fungeerde en waarin tientallen grote en kleine gangaders uitmondden . Daar werden de lijken netjes naast elkaar gelegd en onder
steenslag begraven . Wie niet stil lag kreeg ekstra steenvrachten
over zich heen . De kinderen hielden van dit spel het meest,
maar er waren ook andere, kruipdoor-sluipdoor-spelletjes waarbij het veel minder ruw toeging. Als er gefloten werd holden ze
groep voor groep zo Aug en zo ordelijk mogelijk de gangen in
die naar hun woningen leidden en arriveerden daar bijna steeds
voor hun ouders de grot betraden waar de wachter kalmpjes,
knipogend, zat to fluiten.
De kinderen die betrapt werden, doordat ze niet Aug genoeg
waren geweest, moesten als straf dagenlang ronde stenen in
hun mond houden, zodat ze niets zeggen en niet eten konden .
Deze straf, die algemeen toegepast werd, dwong de kinderen
ertoe de grootste omzichtigheid in acht to nemen. Ze gingen zo
behoedzaam en weloverwogen to werk dat de ouders en de
andere volwassenen bijna geen overtredingen van hun verbod
konden konstateren . Ofschoon ze wisten dat de kinderen in de
gangen rondkropen en daar allerlei als volmaakt intolerabel en
zelfs als smerig en heidens beschouwde zaken uitvoerden met
elkaar.
Er waren verschillende redenen voor het gedrag der ouders zowel als voor dat der kinderen . De ouders had een schuwte overvallen die als een schaduw over al hun gedachten en daden lag
uitgespreid . Er waren vele dingen waarop ze mompelend zinspeelden . Een voortekengevoel had hen bevangen . Hun gedachten tastten in een luchtledig . Verbaasd keken ze elkaar aan,
bevreemd over elkaars aanwezigheid, met een zekere achterdocht, een uit ongeweten diepten stammend oud wantrouwen .
Nog steeds hing de lente in de lucht die het niet tot zomer en
herfst en winter had kunnen brengen . In het rond groeiden de
stenen als kool de grond uit, in het bos daaromheen kraakte
het en dreef speeksel . Ze wisten dat dit ongewoon was, totaal
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in strijd met de gebruiken van de natuur . En het maakte hen
ongerust en onzeker, vijandig jegens elkaar . Op hen woog het
gevoel dat er nog veel onplezierigs gebeuren zou, dat het allemaal nog Lang niet afgelopen was, hoe graag ze dat ook gewild zouden hebben . Over hun bestaan sloeg de pastoorsvogel
zijn zwarte predikende vlerken uit, die hen vrezen deden en
hun geheimste gedachten voor zichzelf houden . Wie weet wat
hen to wachten stond na de duistere dolzinnige zonde en het onheil waaraan ze ten prooi gevallen waren . . .
Ze mompelden, mompeling regeerde hun mond en boetedoen
kromde hun rugwervels wanneer ze zich, op vaste tijden, naar
het achter het hoge bosnest half verborgen zonnehoofd wendden, dat ze op bevel van de pastoorsvogel `god' noemden en
aanbaden, dat ze smeekten hen to verlossen uit de duistere grotten waarin ze afgedaald waren en die op dezelfde, volgens de
pastoorsvogel onheilige, wijze als tevoren de ranonkeladers met
elkaar verband hielden . Ze verstevigden op bevel van de pastoorsvogel, die zich weer in volle glorie gelden deed, de stenen
deuren waarmee ze het gangenstelsel verzegeld hadden maar
die zonder dat ze het bewijzen konden telkens weer door hun
speelziek kroost opengewrikt werden . Toch handelden de kinderen niet alleen zoals ze deden uit lust tot ongebonden en
door geen volwassene gekontroleerd spelen . Er was zelfs een
felle noodzaak, die hen ertoe dwong de gangen niet verstopt to
l aten zitten .
Dag in dag uit, onvermoeibaar, waggelde de pastoorsvogel op
zijn logge, onder de toog van kattevel schuilgaande poten over
de rotsen, zich bij voorkeur ophoudend op punten die hoger
gelegen waren dan de woonspelonken met in hun opening de
star en devoot naar hem opziende zondaars . Met een stem
schorder dan ooit tetterde hij over de grootte van hun zonde,
die zoals geschreven stond verhaald zou worden tot op het derde en vierde geslacht van hun nakomelingen . Half achter hem
stond, zijn tong tussen zijn tanden naar voren krullend als een
slang, de meelbestoven muis Scherpende, in zijn handen een onverwoestbare zweep, een met dorens doorvlochten gesel, die hij
zacht zinspelend knallen deed in bijval met de woorden van de
pastoorsvogel, woorden welke hij hem zelf ten dele ingefluisterd
had . Er was hem alles aan gelegen opnieuw zijn hobby to kun185

nen botvieren, het ranselen van kinderen .
Op sluwe wijze had hij zijn superieur attent gemaakt op de bepaling uit het gebod omtrent de rekbaarheid van de straf die
stond op de overtreding van gods heilige wet . Wanneer de pastoorsvogel uitgesnaterd was en zijn gierachtige kale nek toewendde aan de bevreesd toekijkende 'vergiffenis' en 'genade,
vader' mompelende holbewoners, die hun kinderen vasthielden
welke zich poogden in de grot, achter hen, onvindbaar to maken, sprong de timmerman Scherpende naar voren, klauterde
vliegensvlug van de rotsblokken af, rukte de kinderen die hij in
het oog kreeg en die hem het meest bevielen naar zich toe en
wikkelde hen gezwind in de lasso van zijn geseltuig . De vaders,
wetend dat deze straf noodzakelijk was om vergiffenis voor hun
duister bedrijf to erlangen, duwden vaak hun spruiten zelf naar
voren, boden ze de wild rossende timmerman ootmoedig aan .
Geen kind, zelfs niet als het de bij de timmerman favoriete leeftijd nog niet bereikt of reeds overschreden had, was hem to min .
Soms, wanneer zijn slachtoffer er mollig en dikwangig genoeg
uitzag om hem met woede to herinneren aan zijn eigen armetierige schriele kinderuiterlijk, gelastte hij de ouders het uit to
kleden . De vaders deden dit zonder enige gewetenswroeging,
met vreugde zelfs en onmiddellijk . Maar bij de moeders leidde
dit tot een slecht verborgen gehouden felle haat jegens de timmerman. Toch gehoorzaamden ook zij zijn bevelen, waarvoor
hij niet ophield zich to beroepen op de pastoorsvogel en diens
alle ongerechtigheid meedcgenloos straffende god, de god waarmee de pastoorsvogel in kalme dialoog vanaf zijn rotssteunpunt
kontakt onderhield, die hij het enige oor dat de holbewoners
bezaten afluisterde tot in zijn geringste geritsel en bewegen,
als hij verzitten ging op zijn vergulde troon, een troon zo onvergelijkelijk veel mooier en steviger dan die welke de timmerman Scherpende zelf oertijden geleden eens gekonstrueerd had,
dat reeds daaruit zonneklaar bleek met Wie de holbewoners,
die rimpelige ranonkelranken, to doen hadden .
Niet zelden sloeg hij zo lang en zo ingespannen dat hij het gehuil van zijn slachtoffer, of slachtoffers vaak nam hij twee
kinderen tegelijk to grazen, wat het plezier verdubbelde niet
eens hoorde en het hem verbaasde en ten zeerste verbitterde
wanneer ze opeens omver vielen en geen enkel kommentaar
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meer leverden op zijn knallende wijze van berispen .
De kinderen waren dodelijk beangst voor zijn opduiken, dat altijd onverwacht en op geheel willekeurige plaatsen gebeurde,
nu eens op de rotsen boven het ouderlijk hol, dan weer bij een
diep in de rotsen gegrift bronriviertje waar ze dronken of met
elkaar speelden en rondspetterden of probeerden met hun
handen elkaars schaduw uit het zilversprankelig water to grissen . Van de prediking van de pastoorsvogel begrepen ze niets .
Hem waren ze niet eens vijandig gezind . Ze vreesden hem alleen om het in zijn kielzog meeschuifelend monsterwezen .
Soms legde de pastoorsvogel een van hen een bevende blauwrode klauw op bet hoofd en was het alsof hij hen strelen wilde .
De pastoorsvogel begrepen ze niet . De timmerman begrepen
ze op hun manier maar al to goed . Dat was hun vijand, een
demon die ze erger vreesden dan de spoken waarover hun
ouders hen verteld hadden, om hen toch vooral uit de grotgangen to houden. De kinderen hadden er immers nooit een spook
gezien en zeiden dus dat spoken niet bestonden, hoewel ze beseften dat dit misschien alleen mondwaarheid was .
In een woordenloos bondgenootschap met hun moeders en met
de vrouwen in het algemeen weken ze achterwaarts, de grotten
in, wanneer bet bone duo opdook . Ze schoven, door het luide
gebed en het misbaar van de volwassenen beveiligd, een steen
weg en kropen de vluchtgangen in . Wanneer het gebed afgelopen was en de pastoorsvogel was uitgepredikt kwam de timmerman Scherpende naar voren, knalde met zijn zweep en
schreeuwde monter:
'Waar zijn de kleinen? Voor de dag ermee! Er moet gestraft
worden . Allee, hup!'
De mannen keken tussen hun handen en hun lichaam en ontdekten dat hun kroost zich daar niet beyond . Ze keken hun
vrouw aan . Hun vrouw keek terug met de bolle domme ogen
van vissen onder water . Maar de mannen kenden hun vrouwen
en grepen hen bij hun battledressjasjes en schudden hen been
en weer terwijl de timmerman hen met de geselzweep om de
oren knalde, hen evenwel niet werkelijk rakend . De ineenduikende moeders wezen dan stom de grot in en onthulden zo
hun verbolgen echtgenoten en de slangachtig sissende timmerman waar hun kinderen een goed heenkomen gezocht hadden .
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Bijgestaan door de mannen haalde de timmerman Scherpende
de muren die de gangen barrikadeerden omver en drong er, gevolgd door de op hun zondig kroost vloekende sombere vaders
in door, voorzover dat ging . Dat was niet zover. De meeste gangen waren to nauw voor volwassenen, ze liepen zich erin vast,
moesten op handen en voeten voortschuifelen, hun neus dicht
tegen de stank, elkaar bemoedigend toeroepend, en vastrakend .
Alleen de timmerman, klein van stuk als hij was, wrong zich
overal doorheen, door iedere pijp, door elke gesteenteader . Hij
sloeg geen ogenblik acht op het geschreeuw en gevloek van de
meute achter hem . Een feilloos orgaan zei hem welke richting
hij diende to nemen . Hij verliet zich daar geheel op, al zijn
aandacht gevend aan de uitbouw van zijn woede en aan de orgasmen van geros waarnaar hij smachtte als een verdorstende naar
water . Vleermuizen fladderden en stoven de kinderen door alle
gangen, overal zich verbergend, steeds nieuwe, nog nauwere
gangen indringend, verwoed zwijgend, of om hulp roepend als
ze opeens in een schacht naar beneden gleden en zich bezeerden en hevig schrokken.
De mannen worstelden zich met grote moeite los en keerden
terug naar hun uitgangspunt, zagen hun vrouw met zwijgend
verwijt aan, legden hen uit dat het beter was dat hun kinderen
de straf ondergingen dan zijzelf. Wat hun vrouwen beaamden
maar niet van gedachten veranderen deed omtrent de monsterlijke timmerman . De mannen zeiden dat het niet hun schuld
was . Dat de onwil van de vrouwen het nodig maakte . Ze keken
hen aan en praatten. De vrouwen gingen langzaam in elkaar
kruipend, achteruit . De ogen van de mannen werden grote
harde keistenen . Die keken . Hun handen maakten voorzichtig
hun koppel los . Ze hieven de hand met de koppel op en sloegen
er de vrouwen mee, die de kudde zondebokken hadden laten
ontsnappen . Ze sloegen niet als de timmerman, niet met vreugde . Maar ze sloegen, zo hard mogelijk om het slaan zo kort
mogelijk to laten duren . Als ze geslagen hadden en de vrouwen
de pijnlijke plekken betastten en bewreven en huilden de
meesten huilden niet, verbeten hun tranen en gooiden de
schuld op de duivelse timmerman knielden ze neer en bevalen ook hun vrouwen neer to knielen .
Ze verdeemoedigden zich in gebed voor het Alziend Aange188

zicht van de pastoorsvogel, die, door zijn handlanger in de steek
gelaten, als een blindeman op de rotsen stond en met zichzelf,
dat wil zeggen met zijn god redekavelde . Ze bogen voor hem
en zaten in een kring om hem heen . Ze zeiden dat zijn helper
gauw terug zou komen, dat hij bezig was aan hun kinderen het
loon der zonde uit to betalen . De pastoorsvogel zei daar niets
op, verwaardigde zich daartoe niet eens . Bleef als altijd van
een geheel andere, veel steenachtiger orde dan andere stervelingen. Hulde zich in heilig zwijgen en zijn toog van kattevel,
een zonder zijn raaf en diens inblazingen door de doorgestane
ellende en ontberingen hulpeloos geworden wodan .
In het ingewand van de gesteenten zat de timmerman Scherpende de nu rennende en gillende kinderhorde op de hielen, zijn
spitse venijnige tong uit zijn bek. Graaide hij vertegenwoordigers van de schare naar zich toe, ranselde hen met de solide
steel van de gesel, die hij wegens de kleine ruimte en het donkey
waarin zelfs hij niet goed zien kon, niet vermocht to gebruiken
op de gewone wijze.
G elukkig bood dit donkey ook voordelen . Hij kon, erdoor beveiligd, overgaan tot strafoefeningen die hij in het daglicht niet
had durven volvoeren, die zich slechts uiten konden in de
nacht van de grotgangen, die als twee druppels water leek op
de nacht en de kronkeligheid van zijn eigen geest . Zijn opengestulpte lippen zogen zich vast over het oog van zijn slachtoffers,
terwijl hij uit alle macht zoog om het orgaan uit zijn kas to
krijgen . Waarbij hij overigens wel oppaste dat het niet werkelijk
Lover kwam. Dit niet uit mededogen maar uit voorzorg. Hij begreep maar al to goed dat hij, door hun kinderen blind naar
hun hol to laten terugkeren, op den duur de achting van de
thans zeer onderworpen holbewoners zou verliezen . Hij beet
hen waar hij hun huid tussen zijn tanden kon krijgen, in golvingen genietend van hun verwilderd gekrijs, dat beantwoord
werd door alle andere gangen, waardoor de echo's zich baan
braken .
Na zijn strafoefeningen, die vliegensvlug gebeurden, holde hij
terug, zonder enige moeite meestal de uitweg vindend die hij
moest hebben . Op de rotsen stond de pastoorsvogel op hem to
wachten . Hij klauterde naar hem toe, zonder de holbewoners
een blik waardig to keuren, greep zijn toog vast, verborg zich
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half achter de kolos van de geestelijke en zette hem tot lopen
aan, intussen reeds met triomfantelijke kefstem overgaand tot
het in timmermanstermen vertalen van wat hij zojuist volvoerd
had.
Wanneer de kinderen, aarzelend, schoorvoetend, met pijnlijke
ledematen en bezeten van een panische vrees, terugkeerden
naar hun hol, hadden hun ouders de muur reeds weer opgestapeld en was aan hun vlakbij ademen to horen dat ze ervoor
gaan liggen waren . Geen smeekbede hielp . De kinderen waren
gedwongen de nacht door to brengen in de gangen . Pas de volgende ochtend lieten de ouders ze binnen en kwam een volgend pak slaag .
Mank en blauwbebuild hipten de kinderen het daglicht in,
keken verblind op naar de gespannen lucht en het hoge ijle bos
rondom, waarin het hen verboden was een klimvoet to zetten,
ook al droegen ze die naam en hadden hun ouders hun die zelf
gegeven . Het gedrag der volwassenen was zo ondoorgrondelijk
geworden dat de kinderen hen niet eens haatten . Ze begrepen
hen alleen niet meer en spraken met blanke stemmen de gebeden uit die ze moesten opzeggen, iedere morgen, iedere middag, iedere avond. Aitijd door. Omdat Lets vertoornd op hen
was en omdat dat Lets tevreden gebeden moest worden en to
vriend gehouden .
Lets leefde van hun mondgeruchten . Dit verbaasde de kinderen,
die van de zon hielden en die dachten dat Lets de zon was met
zijn gele getande hondekop . Ze sloten zich nog meer aaneen,
dachten ingewikkelde alarmsystemen uit, maakten daarvan
gebruik zovaak de pastoorsvogel en zijn handlanger ergens gesinjaleerd werden door een van hen . Een kleine jongen vaak,
die van hout en allang verdord leerachtig hard blad een trommel gemaakt had en die met zijn vader en twee moeders, die
alle drie heel anders waren dan alle andere volwassenen, in
een hol woonde waarin wel tien gangen uitkwamen en waar
helemaal geen muren voor gestapeld werden .
Gangen zijn immers gehoororganen, zei de kleine trommelslager wijs tegen de andere kinderen . Hoe komen jullie vader
en moeder erbij om die dicht to maken! Zo kunnen ze Ranonkel immers helemaal niet horen wanneer hij opkomt! En dat
kan elk ogenblik zijn . Hij is allang over tijd . Wij waren hier al
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toen de grotten er nog niet waren. Die heeft Ranonkel ook gemaakt. Alles is zijn werk . Als hij er is zul je es wat zien! Dan is
het afgelopen met de timmerman Scherpende en de pastoorsvogel . Hij tovert ze om in mestkevers, dat doet ie vast . Ik zal het
hem vragen . Hij kan alles . Alles .
De kleine trommelslager waarschuwde hen door to trommelen
als er onheil naderde . Hij liet het dan zacht onweren in de rotsen en de kinderen wisten dat ze dan vluchten moesten, dat
hun beul in aantocht was . Ze begrepen niet hoe de kleine trommelslager dat altijd wist . Ze waren hem dankbaar. Ze hielden
van hem en kwamen graag, zo vaak ze zich onzichtbaar wisten
to maken, en de volwassenen hen vergaten, in de grot waar de
trommelslager en zijn familie woonden en waar niemand sloeg
en over zonden en straf praatte . Maar waar alleen geluisterd
werd naar iets dat naderde, iets dat al een hele tijd over tijd
was . Maar dat nu zeker gauw komen zou . Alles wees daarop .
'Ranonkel zal ons beschermen' zeiden de kinderen stil tegen
elkaar, als ze teruggekeerd waren naar hun hol en met elkaar
fluisterden voor ze de slaap binnendreven en daarin als pluizen
wegdwarrelden en oplosten.
'Ranonkel wil niet dat wij geslagen worden . Hij zal er een eind
aan maken . Vast'.
32 . Dagelijks werk

De drabregen hield op . In een wijde kring zag je, als je op een
der afgeplatte hoge heuvels stond, het Hout in witte wasems terugwijken .
Met de herstrukturering van het bestaan was een begin gemaakt . De bewoners der opeengepakte, elkaar spalkende, reeds
naar grauw neigende gesteentelagen vielen uiteen in groepen
en werkploegen die elk hun speciale aktiviteiten ontplooiden .
Ze zagen in dat ze er zonder koordinatie en nauwe samenwerking niet kwamen . De kleinste groep, door zijn veelvuldige
afwezigheid en door mentaliteitsverschillen geisoleerd van de
rest, was die waarvan Magus de leiding had . Het was tevens de
enige groep die ofschoon de allernoodzakelijkste, toch weinig
rechtstreeks opbouwende werkzaamheden verrichtte . De groep
opereerde van meet of aan in de marge van het zich snel konso191

liderende bestaan, waarvan gemeenschappelijkheid een hoofdkenmerk was . Dag in dag uit sjouwden de tuiniers over de
stenen, die ze bij monde van Magus haatten als de pest, omdat
ze massa's van de prachtigste lijken toegedekt en onvindbaar gemaakt hadden .
Die steen, zei Magus, er met zijn pionierschop tegen stotend,
maakt alle leven kapot . Let maar es op . Het is niks anders as
een enorme grafzerk die ze de dooien over de kop geschoven
hebben . Er verrot daaronder niks . Dus krijgt niks de gelegenheid om wortel to schieten en uit to groeien . Die steen zit
meters diep in de grond geklemd . Alies is daar dood. Een godswonder dat er zoveel gangen naar beneden lopen. Het enige
wat we voorlopig kunnen doen is die zo goed mogelijk volproppen . Als ik me niet ontzettend vergis komt de boel zo op den
duur vanzelf weer op gang . Al kan het verrekt lang duren . Maar
die rotsteen gaat eraan, dat staat vast . Op een dag breken ze
hun stenen aan gruzelementen en schieten tussen de kieren
aarde, gedierte, drab en plantengroei op. Met het nieuwe Jeruzalem heeft dat niks van doen . Het hele nieuwe Jeruzalem is
grote lulkoek, uitgevonden door schijtlaarzen die doodsbang
zijn voor een beetje groei en bloei . Die immers op verrotting
staan met hun wortels . Ze haten de lekkere zwarte aarde waar
de dooien in willen ontkiemen als ogen die vol zaad zitten .
Daarom hebben ze er in hun angst stenen op gestapeld . En wij,
gravers, zitten met de gebakken peren.
Ze waren dus genoodzaakt hun arbeidsterrein to zoeken in het
zich in schuim en vuil terugtrekkend Hout, op enkele kilometers afstand van de ontstane steenstad . Dit verdroot hen allerminst . Ze genoten met voile teugen van de verstikkende rottingsaromen die daar dreven en van de zwellende lijkenvruchten die
ze er in groten getale uit de oksels der bomen piukten en van
de witte borrelende moerasbodem, melaats van groei en besmettingen . Amper zich de tijd gunnend om uit to blazen waren
ze met hun schoppen in de weer, maakten grappen, onderzochten de in drab uiteenvallende doden op gouden tanden en kiezen, groeven ongelooflijk snel in de weke siepende grond metersdiepe en -brede kuilen, kwakten daar rissen lijken in
waarvan de meeste voor een ongeoefend oog slechts nog aan
bepaalde botdelen als zodanig herkenbaar zouden geweest zijn
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, smeten gierend van pret de kuilen dicht en maakten ze
tenslotte weer open . Diep gebukt onder slechts door tot leer
geworden bladeren bijeengehouden vloeibare vrachtjes, keerden
de lijkentuiniers terug, wanneer het donker reeds gevallen was
en de gesteentebewoners zich in hun grotten teruggetrokken
hadden.
Het was slechts de timmerman Scherpende, die thans onder
meer de funktie van koster vervulde, bekend waar de lijken
bleven die de tuiniers opgroeven om ze een fatsoenlijke begrafenis to geven, zoals ze het tegenover hem, als koster en
sekondant van de in een geur van heiligheid gerakende pastoorsvogel zoetsappig noemden . Verder dacht niemand daaraan, omdat niemand er belang in stelde. Doden waren doden,
die telden niet meer mee . Zij die er zich mee bezighielden
waren in bijna ieders ogen een stelletje rare snuiters, viezerikken en asocialen, ofschoon men toegaf dat het geen kwaad kon
de lijken een betere plaats to geven dan ze hadden . Maar zij die
daarvoor zorgden beschouwden ze als onrein . Ze spraken niet
over hun bezigheden, tolereerden ze, zoals de leeuw aasjagers
tolereert die de resten van zijn maaltijd opruimen en gingen de
lijkentuiniers uit de weg wanneer ze ze tegenkwamen, dit in
tegenstelling tot de kinderen, wier perverse nieuwsgierigheid
steeds weer door de zwijgend glimlachende tuinders gewekt
werd .
Iedere avond, als het donker ingevallen was en de rottende
luchtjes uit het vergaande Hout de grotten binnendreven en de
mensen onrustig maakten, wanneer de pastoorsvogel zich brabbelend en stil omdraaide in zijn eerste slaap, slopen de lijkentuiniers naar de katedraal en deponeerden hun vrachtjes in de
grotten daaronder, die heel de puinstad onderkelderden en als
een stikdonkere stinkende veelarmige kloaak naar beneden
reikten . Grijnzend schoof Magus nadat de hoopjes dood naar beneden geploft waren, de steen die de anaalopening afdekte, op
zijn plaats en maakte een praatje met de timmerman, die niets
begreep van wat voorbereid werd en een en ander slechts goedgekeurd en toegestaan had ter meerdere eer en glorie van de
herbouwde tempel .
De pastoorsvogel was van niets op de hoogte . Een zekere door
de doorstane ontberingen en zijn onnoemlijke godsvrucht be193

werkstelligde bewustzijnsvernauwing deed hem volharden in de
overtuiging het hemelse heil deelachtig geworden to zijn en benoemd tot hogepriester van de paradijsstad die hij onveranderlijk aanduidde als het Nieuwe Jeruzalem. De timmerman was
veel to slim om hem tegen to spreken . Bovendien, van geestelijke zaken had hij absoluut geen kaas gegeten, kon de pastoorsvogel het tenslotte best bij het rechte eind hebben . Al deden de
lijken en hun naar mest en vuil stinkende in het donkey iedere
avond zich meldende dragers, hem overhellen naar een diesseitiger visie . Hoe dan ook, hij ging volledig akkoord met ieder
oud of nieuw Jeruzalem zolang binnen de muren ervan gegeseld
kon worden .
De vleeshouwersknecht, die naar Scherpende's zin teveel in de
melk wilde brokkelen en hem bij nader inzien niet betrouwbaar
leek, hield hij erbuiten . Een echt godshuis, zei hij bij zichzelf,
dient over een flink gevulde lijkenkelder to beschikken . Hij zamelde de dagelijkse oogst in en hield de telling bij . Een kerk
waarin niet begraven werd, was geen kerk, hield hij, zijn neus
dichtknijpend tegen de stank, zichzelf voor . Hoe de begrafenissen in zijn werk gingen kon hem minder schelen . Hij was, als
handwerksman van origine, niet zeer op dekorum gesteld en
had vrede met het allersimpelste .
Naarmate het lijkencijfer dat hij in zijn hoofd droeg groeide,
nam zijn machtsgevoel toe . Niet zelden sloop hij midden in de
nacht, uit zijn tegen de katedraal gebouwd kostersbehuizinkje,
langs binnen de katedraal in en liet kalme speekselklodders
neerdalen in de kloaakopening. De machteloosheid van de
doden was nog groter dan die van de levenden . Hij genoot
daarvan en viel, teruggekeerd, vlot in slaap .
Nauwelijks minder geobsedeerd dan Magus en zijn mannen,
rood en luidruchtig, was het bestaan van de vleeshouwersknecht,
die in zijn eentje een uitgebreide groep jagers op klein wild verving, dat door de holle, van boven open aders van het gesteente,
straten zo'n beetje al, scharrelde, dat in grotten en gaten huisde :
geiten, konijnen, kleine wolfachtige honden, katten, hagedissen en een enkele keer een klein varkentje. De schaars wordende insekten liet hij voor wat ze waren . Te min .
ledere dag opnieuw ontpopte hij zich tot de reus die heel de tijd
in hem gesluimerd had, tot een horde van stampende hollende
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elkaar de loef afstekende slachters, die een stuk wild omsingelden, beslopen, de keel afsneden (het bijten was afgelopen,
Scherpende had hem erop attent gemaakt dat dit soort gedragingen in een kristelijke samenleving niet door de beugel kon)
en gulzig het opspattende bloed wegslurpten . Dat bloed was het
enige voedsel van de zich splitsende en delende gigant . Wat hij
niet onmiddellijk opdronk goot hij in een van een stuk huid
vervaardigde kruik die als een zonderlinge vormloze veldfles
aan zijn koppel bungelde en waarin het bloed zo stijf werd dat
hij het er met geweld moest uitpersen . De tot bloedworst geworden substantie at hij met smaak op . Het kwam zijn gezondheid, die naar hij beweerde door het niets anders eten dan ranonkels en kruiden, verachtelijke rommel voor iemand van zijn
gesteldheid en postuur, ondermijnd was, zeer ten goede .
Het vlees van zijn buit raakte hij niet aan . Hij leefde geheel op
bloed, dat hem steeds meer opnieuw de koning, de god deed
worden die hij geweest was . Iedere middag, als de schrale bijna
onzichtbare zon in het zenit stond, kwam hij beladen met wild
uit het niets tevoorschijn gedaverd, waggelde, beschonken van
bloed, het plein over, waarop hij ondanks het vage licht een ontzaglijke scherpe scheve bultige slagschaduw wierp, en stevende
de katedraal binnen, dienst of geen dienst .
Speciaal voor hem had Scherpende, teneinde het voedselverschaffend entoesiasme van de vleeshouwersknecht levend to
houden, de deuropening verder laten uithakken door lieden
die als beloning voor dit uitermate belangrijke en de pastoorsvogel welgevallig werk, twee dagen dispensatie van slaag ontvingen . De opening was een flink breed poortgat geworden,
zeker twee meter hoog . Niettemin kon de vleeshouwersknecht
er amper door . Van zijn lichaam waren alleen kop, handen en
voeten zichtbaar . De rest ging schuil onder zakken van vel en
veren. Luid knorrend van ingenomenheid met zijn dagelijkse
vangst kwakte hij die in de katedraal op de grond, wroette de
hoop met een klauw uit elkaar, perste behendig een stuk bloed
uit zijn kruik en at het blazend en smekkend op, terwijl zijn loerende dierenblik, voortdurend terugkerend naar de hoop
slachtoffers, keurend de kerk rondwandelde, vol verachting de
vogelachtige stenen beeldengroepen in nissen opnemend . Hapjes die hem niet bevielen spuwde hij zonder meer uit op de
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grond. Scherpende, altijd in zijn nabijheid bij de aflevering van
het voedsel, haastte zich ze op to rapen en in het kloaakgat to
deponeren . Wanneer de slachter, na de jacht een bloeddoorlopen totempaal, zijn stem verhief en de ruimte dreunen deed
van zijn wrokkig gebral, maande de koster hem met spitse
muizeklauw over de mond en vol begrip knipogend naar de
slagers om hem heen, tot stilte . De beul kon het evenwel terwijl
hij zich volvrat aan zijn bloedvoer niet laten allerlei godslasterlijke taal uit zijn bek to blazen en daar zelf bulderend om to
lachen of op de plavuizen to stampen die Scherpende mannelijke gestraften had laten aanbrengen door ze smalle elkaar
kruisende rechte geultjes to laten uitkappen in de massieve marmervloer .
Een kerk is flauwekul, verklaarde de vleeshouwersknecht . Er
moet een paleis komen . Een wildebeestespul, dat moeten we
hebben (hij sprak namens het hele in hem verenigde slachtersgilde, in het meervoud .)
Het was hem niet ontgaan dat het kernmoment in het geloof de
strijd tussen de Vader en de Zoon was, waarbij de Zoon het
onderspit delfde en deed wat de Vader hem opdroeg . Zo'n geloof was natuurlijk niets anders dan allergrofste misvatting van
oorspronkelijke waarheid . In werkelijkheid had de Vader, dat
Oervarken, op geen stukken na gewonnen . Integendeel! Hij
schopte naar de verspreide lijkjes aan zijn voeten . Zelfs hiermee, met dit schamele zooitje, was het totale en algehele aneantissement van de in aile dieren weggedoken Vadergestalte alweer dichterbij gekomen . Het enige wat voorlopig nog ontbrak
was een nieuw slachthuis, een zaal voor bloedfestijnen, een
worstelperk dat de nodige staatsie bijzette aan zijn doderswerk .
Dat paleis moest er zo gauw mogelijk komen . Beesten doodmaken zelfs Scherpendes oren tuitten lichtelijk van wat ze to
horen kregen-buiten een paleis was niks . Dat leek nergens
naar. Dat was net zoiets als je zaad laten weglopen in een molsgat, iets wat, tussen haakjes, geen enkel op vier poten lopend
dier deed. Daar was zijn Vader to slim voor . Die plantte zich
liever voort zo snel als mogelijk was . Een rat was ie daarin,
niet eens een varken . Maar aan zijn voortplantingskapaciteit
waren grenzen gesteld .
De vleeshouwersknecht, de hele katedraal vullend met rumoer
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en bloedvergieten, kon zich niet voorstellen dat, afgezien van
hemzel f, iets geen paal en perk kende. Naarmate hij op groter
schaal afslachtte, was de zich in alle dieren verbergende, atom
de beslissende stoot ontwijkende Vader eerder ter dood gebracht . En wanneer de Vader eenmaal overwonnen en ingehaald was zou er geen sprake meer zijn van een Zoon . Dat
woord was dan onzin geworden en mocht door niemand meer
gebruikt worden . Het werd doodeenvoudig verboden . Wie het
toch gebruikte werd afgeslacht . Met een zweep desnoods . Er
was dan alleen nog de Nieuwe Vader . De vleeshouwersknecht
had dan zijn herkulische taak volbracht en was zelf in Vader
veranderd, een Vader die, ergens ter hoogte van zijn hoornen
hoeven, alleen de nederige verering van de Maagd-Moeder nog
dulden zou uit wie hij voortgesproten was en met wie hij van
plan was zich plechtig in de echt to laten verbinden . Hiervoor
had hij de pastoorsvogel nodig, die hij anders met een stoot omgebracht zou hebben . De gebogen ruggen, koppen en konten
van de mensheid zouden f ungeren als plaveisel, waarover hij zich
of en toe, als hij het beu werd in het paleis, wat ging vertreden .
Anders dan de koster, die vloekte noch bad, in Zoon noch Vader geloofde en nooit over geloofszaken repte, hield de vleeshouwersknecht ervan zich in de katedraal uit to drukken in de
terminologie van de pastoorsvogel . Bidden en knielen deed hij
echter na de eerste keer principieel niet meer . Dat was een vergissing geweest. Hij koesterde geen wrok dienaangaande maar
beschouwde de pastoorsvogel en de koster als individuen die in
de gaten gehouden moesten worden . Hij hoopte allen, ook de
boetelingen, langzamerhand duidelijk to kunnen maken dat het
niet de Zoon was die geknauwd werd door de Vader maar omgekeerd en dat het dus verstandiger was zich aan de zijde van
de Zoon to scharen . Hij predikte dit nieuwe evangelie niet alleen met woorden maar ook metterdaad .
Zijn daden waren de schoppen en stompen die hij, vanaf het
eerste ochtendkrieken, kwistig uitdeelde aan al wie zijn pad
kruiste . Met nog van zijn worstelslaap bloeddoortrokken ogen
stommelde hij tijdens de vroegmis, nog voor hij op jacht ging,
de katedraal binnen en Tangs de rijen der geknielden, opgesteld volgens sekse, leeftijd en rang . Zonder een woord to zeggen (wat waren woorden? Als de overwinning behaald was
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schafte hij vermoedelijk alle taal af) hief hij zijn voet en genoot
met voile teugen van wat hij als een stukje konditietraining, een
vorm van ochtendgymnastiek beschouwde . Knipogend naar de
koster, die het metrum van de schoppen en muilperen met zijn
zweepslagen geskandeerd had, verliet hij de katedraal, zonder
dat de zingende en prekende pastoorsvogel, die steeds slechter
van gezicht leek to worden, de kolos opgemerkt had .
Zo zeker was de vleeshouwersknecht van de eindoverwinning
dat hij de Vader rustig de tijd gaf om zich to vermeerderen, om
aan to groeien en zich breed to maken . De aanval op Hem zou
pas geopend worden wanneer het nieuwe paleis gereed was . Op
het feit dat de koster dit niet met deze term maar met het woord
'katedraal' of `kerk' aanduidde, sloeg de vleeshouwersknecht
geen acht . Om zuike kleinigheden bekommerde hij zich niet . Het
ging er hem uitsluitend om dat het zo ruim en handig en fraai
mogelijk van inrichting werd .
Met het oog daarop hield hij zovaak zijn slachtwerk het hem
toeliet, een oogje in het zeil bij de voltooiingswerkzaamheden die
onder Trevaijes leiding en Scherpendes supervisie vrij snel vorderden . Trevalje deed de hem totaal over het hoofd gegroeide
wildeman zo goed funktioneren als hem nog mogelijk was . Hij
liet hem zoveel mogelijk zijn hardhandige en -voetige gang
gaan, die het werk niet weinig bespoedigde . De arbeiders die
Trevalje kommandeerde, evenzeer als hijzelf trouwens, waren
als de dood voor de vleeshouwersknecht, die, als hij bij het
hakken een steenschilfer in zijn oog kreeg, schuimbekte van
woede en aanstalten maakte om hen alien to verdelgen van de
stenen aardbodem .
Maar ze waren machteloos . Uit zijn handen ontvingen ze iedere
middag de portie vlees voor henzelf en hun gezin . Meestal
kwakte hij het hun in het gezicht . Soms ook, als hij een slechte
bui had vanwege de nierstenen, wierp hij het voor hun ogen in
de kloaak, die hij afvalput noemde . Ze slaafden, zwoegden en
draafden zo hard ze konden om het hem naar de zin to maken
en om to eten to hebben . Rolden losgewrikte brokken gesteente
aan, stapelden ze op elkaar en verkregen zo stellingen . Hakten
met schoppen en in de steenhopen gevonden brokken ijzer, die
ze in kleine vuren omgesmeed hadden tot bijlen en piossen, de
ronde kaarsvetvormen van de katedraal weg . Trokken de wijde
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groengrauwe steenmantel waarin de kerk gehuld was strak .
Korven de boogvensters onder Scherpendes boze oog symmetrisch . Kapten vertikale en horizontale gleuven in de steenhuid
en smeerden die vol met een cement van gruis en water .
In alle richtingen kropen ze, scheef en als torren, in hun kapotte uniformen over de steenvacht, voerden ze verfraaiingswerkzaamheden uit.
'Zingen' siste Scherpende tegen Trevalje, die met effen gezicht
het work in uitvoering kontroleerde en zich in korte tijd verbazingwekkend goed aanpaste aan de geringe rol die hij thans
speelde .
'Zingen' schreeuwde Trevalje naar omhoog . Hij zette in en
hield onmiddellijk op . Uit een ijle rafelige keel daalden Harden
van gezang naar beneden .
De vleeshouwersknecht kauwde, voor zijn doers bijna peinzend,
op een brok bloed en voelde zich van top tot teen leven .

33 . Drijvende zaadpluizen

Tot laat in de avond weergalmden de hakwerktuigen der werkers, werden stukken ijzer in vuurtjes gedoopt en gesmeed, eetwaren geroosterd . Werd gespeurd naar eindpunten van uit de
rotsen opborrelende wateraders . Werden de dode stenen rivierbeddingen dieper uitgehouwen en zoveel mogelijk op hetzelfde
nivo gebracht. De rivierbeddingen werden in straten herschapen, die recht en soms bochtig door de rotswanden vol gaten
schoten. Wie niet aan de katedraal of het stadhuis klopte en
hamerde, werkte, onder Scherpendes dubbelzinnige kontrole,
aan zijn woning, een zwarte wirwar van keien en puin . Ze werden losgewrikt, opgetild, door de vierkant gekapte gaten die
vensters en deuren begonnen to worden naar buiten gewerkt
en daar _uitgespreid over de gladde straatgeulen, met gruiscement aaneengekit . Een nieuw plaveisel werd zo bij brokstukken aangebracht, waarop savonds, op het vreemde gezellige
uur voor het donkey, als de mannen van hun werk kwamen en
zich met hun gezin verenigden, vuren aangelegd of hoger gestookt werden en waaromheen men met een stuk ijzer of een
versteende takvork zijn portie vlees roosterde .
De vleeshouwersknecht lag dan zijn roes uit to slapen in zijn
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hol, waaraan niets mocht opgeknapt worden . Scherpende versierde in de lege katedraal zijn balken, die thans kruiselings op
elkaar vastgespijkerd, rechtop stonden achter het granieten
hoogaltaar . De pastoorsvogel, bij het altaar, had zijn kop in de
veren gestoken en brabbelde nieuwe voorraden godstaal bijeen .
Met een weemoedige dankbaarheid, vermengd met vrees, lieten
de volwassenen toe dat hun kinderen op de stille atmosfeer
drijvende zaadpluisjes najoegen en in hun holle hand aan elkaar toonden . Die ze beroken .
'Dat worden nou planten, he?' zeiden de kinderen tegen hun
vader of moeder. Ze konden ze zich niet goed voorstellen .
Vreemd was dat, maar het verging de volwassenen net zo .
'Gooi weg die rommel' zeiden ze, 'hier is je vlees . Eet op en
Aug. Scherpende slaapt nooit. Dat weet je' .
Met mijmerende ogen lieten de kinderen de pluisjes los . Ze
dreven verder, ze raakten klem in fijne spleten tussen de stenen . Dauw deed ze zwellen . Kogels werden ze . Ze scheurden
open . Ze groeiden in het gevallen donker, in veel kleinere grotten dan die de kinderen opslokten en die daarna ook de volwassenen verslonden, wanneer Scherpende het werk staakte
en voor de nacht het vuur temperde dat achter de gaten van de
katedraal trilde als een dun bloedig vlies .
De volwassenen doofden hun vuren en legden zich in hun grotten, amper nog tegen elkaar sprekend, to moe . Te moe om elkaar to bezitten, zonder eraan to denken denkend aan Morgen,
aan het verplichte eindeloze zingen, aan het door slaag aangewakkerd werk, aan de verplichte kerkgang, aan de schaduw van
de pastoorsvogel die niet betrapt wenste to worden omdat hij
een deel van de pastoorsvogel zelf was, aan het kruishout in de
katedraal en wie daar voor een klein vergrijp tegen de regels
of uit een gril aan vast gebonden kon worden, aan de stil rondsluipende koster die luien of misverzuimers uit hun grothuis
geselde en naar de katedraal dreef, aan god en zonden en nog
steeds niet geheel vernietigd geboomte dat hun gesteenten omringde en dat nog steeds neergeslagen diende to worden . Aan
het vreemde van de steengroei dachten ze geen ogenblik, dat
was even vanzelfsprekend voor hen als het inderdaad ontstaan
was . Geen woord werd erover gewisseld . Geen tong prees of
misprees het wonder . Geen tong?
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Magus en zijn grinnikende bende wrongen zich door wortels
die misschien afgevallen takken waren, groeven doden op,
trokken ze aan het hoofd naar beneden uit het stil vergaande,
aan zijn zweet bezwijkende woud, wikkelden ze zorgvuldig in en
droegen ze naar de katedraal, vloekend op de gesteenten die
hen struikelen deden en met lijken en al omver rollen .
In zijn hol zat Mabelis, die het wonder erkende maar het niet
begreep . Overdag zwierf hij, door bijna niemand opgemerkt,
over de stenen en door de straten, als enige man niets doend,
onderzoekend alles opnemend, het hoofd gebukt naar de grond .
Zijn stem, niet meer dan een gefluister, verheffend tegen de
mannen die uittrokken om het nog overeindstaand Hout om to
hakken . Hen onhoorbaar waarschuwend voor wat ze wellicht
in hun onnadenkendheid konden doden . De ongevonden gebleven kiem die allang boven de aarde gegroeid was . Die ergens groeide en die een mens, die god was .
Gehuld in zijn lichaamslange van kalkbrokken doorvlochten
baard, met onder zich zijn gekruiste stokmagere benen, zat hij
in zijn afgelegen hol, alleen nog ademend . Zijn ogen geopend
maar dood, nietsziend . Zijn lippen van steen .
Om hem heen zaten zijn vrouw, zijn kinderen, de aanstaande
moeder en de kleine trommelslager. Zijn vrouw droeg nog
steeds de roestkleurige mantel, die ze bij haar keel stevig vasthield . Zij was de enige die niet meeluisterde naar wat Mabelis
roerloos van door geen vermoeidheid of tijd doorbroken gespannenheid hield.
Haar hart hinkte op twee gedachten . Ze had nog steeds niet
kunnen kiezen . Onder haar mantel waren haar dikke benen
gehuld in een oude soldatebroek . Haar gezicht was star van
walg .
De zwangere vrouw was geheel naakt en hield met haar gevouwen handen haar kolossaal gezwollen buik vast, waartegen
Mabelis zijn oor hield . De kleine trommelaar, evenals de andere kinderen gekleed in een veel to wijde militaire jas en broek,
met rijgschoenen aan die boten waren, zat op de wijze van
Mabelis, rechtop .
'Hoor je wat, Mabelis?' fluisterde de zwangere vrouw na een
lange stilte, 'ik hoor niets maar ik - voel het bewegen, van binnen . Het duurt lang. Het is over tijd. We hoeven niet ongerust
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to zijn . Het komt nu gauw' .
Met haar ene hand ging ze door haar niet meer to torsen buik
to steunen, met de andere streelde ze zacht over Mabelis' woest
afhangend haar . Geen woord kwam over zijn lippen .
'Mabelis' vleide ze, 'alles komt in orde . Je zult het zien . Ik ben
nergens bang voor . Mijn kind zal een vader hebben . Ik weet
het zeker en alles wijst er immers op dat het niet lang meer kan
duren. We hebben het alleen nog niet gezien . Maar het is er .
Het is er allang' .
Mabelis draaide traag zijn hoofd naar haar toe en keek haar uitdrukkingloos met zijn spierwitte ogen aan . Zijn stenen lippen
spleten vaneen . In de diepe schemer vulde zijn gefluister de
grot tot in de verste uithoeken .
'Vrouw, je geloof is groot' bracht hij uit, hees van aandacht,
`we zullen hem zeker vinden . Maar niets geeft nog teken . Ik
ben leeg en hongerig . Ik ben bang' .
Eensklaps rilde hij, zijn rilling verplaatste zich in vreemde kringen als van water door de grot .
`Je moet niet bang zijn' fluisterde de vouw, 'ze vinden ons hier
niet . En al vonden ze ons, ze zouden ons niets doen . Ik zal het
kind baren . Het kind zal ons beschermen . Het leeft, Mabelis,
het zal een vader hebben'.
'Waanzin is wat je zegt' zei Mabelis' vrouw scherp, zonder zich
to bewegen, alsof ze het alleen nog herhaalde, het al duizend
keer gezegd had, zovaak dat alleen haar mond het nog uitsprak .
'Er groeit niets . En dat kind is een monster met klauwen en
poten . Een jonge duivel . Er groeit niets . Het is voorbij . Ik draag
de mantel' .
Ze zweeg, zwaar ademend . De zwangere vrouw, die niets gehoord leek to hebben, die glimlachte in het laatste flauwe licht,
streelde Mabelis' haar en hield hem, samen met haar zoon, de
hele nacht om beurten wakker, zodat hij luisteren kon, zijn oor
aan de aarde vol stenen die groeiden en krompen en de geringste zaden kraakten . De anderen, de vrouw met de mantel
en haar kinderen, sliepen, onrustig en uitgeput .
34. De gehalveerde alraun

In witte en grauwere terrassen, na aardverschuivingen aan het
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licht gekomen geologische hoekige heuvelformaties, lag de
stad, een klinkend knarsend tumult van ijzer op steen binnen de
indrogende harde resten van het bos, vanwaaruit geen of to
weinig voedsel vindende kleine dieren steeds vaker opdoken,
en binnen de wijde hemelbol die, aan een slappe stengel, een
maanbleke maar nog steeds warmte afgevende bloembol van
zon kweekte .
Het rondzwevend zaad, uit een geheimzinnig, leeg niets tevoorschijn komend, door de stille stromingen van de lucht
aangevoerd en als stofdeeltjes zo talrijk aan uiterst kleine minitieus gehaakte parachuutjes bungelend, in pluizen gewikkeld, trilde in de brede banen van het licht en daalde zachtzinnig neer,
bleef enige tijd liggen uitrusten van zijn tocht, ontdeed zich onmerkbaar van zijn zweefapparatuur en rolde weg in donkere
kieren en spleten .
Het kostte het zaad moeite vaste voet to krijgen maar een beetje donker en des nachts bevochtigde gruiskorrels waren vaak
ruimschoots voldoende . En het had de tijd . Het hoefde zich niet
to haasten . Het kon leven van bijna niets . Het stelde nog geringer eisen dan de kevers en spinnen die de steennaden infiltreerden, er fijne plekjes uitzochten, onder losse keien, en het zich
gemakkelijk maakten . Er bleven zaadpluizen neerzweven,
elkaar onmerkbaar wenkend : hier is plaats, hier is plaats . Er
werden nu ook vanuit hun ingewanden dunne draden gespannen door spinnetjes . Een kalm ontkiemen en zich meester
maken van het voorhandene was begonnen ook van de zijde van
het bijna mikroskopisch kleine, dat het warme door zijn grotaders ademhalende gesteente scheen to beschouwen als een
soort broeibak, waarin het onder optimaal gunstige omstandigheden tot ontwikkeling kon komen.
Reeds schoten, stoelend op zo goed als niets dan steen en een
plasje uit dauw gevormde, van infusoriediertjes doorwimpelde
drab, hier en daar naaldfijne grassprieten op en werden stenen
met groenig mosfluweel overtrokken .
Alleen de kinderen merkten dat . Ze praatten er niet meer over
tegen de volwassenen, die het met duizend dingen druk hadden
en iedere vorm van plantengroei wantrouwden . Nieuwsgierig
en opgetogen bogen de kinderen wanneer ze de klem van het
dagelijks werk en het eerst door hen gevreesde maar al gauw
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normaal en alleen vervelend geworden kerkbezoek ontglippen
konden, zich op stille plekjes over nog niet eens vingerhoog
kruid, over veelvoudige pijlsnel en in rukken zich voortreppende dierlijke minuskuliteitjes, over vochtige holletjes die vijvers
waren waarov ~, korrelklein, torren en spinnetjes pikkelden,
die zo licht van ,,ewicht waren dat bet water zich gedroeg als
een taai vlies .
De kinderen hielden van die holletjes, van de verborgen glanzende plekjes water en wat daar groeide en geheimzinnig been
en weer wandelde . Ze deden er onschuldige proefnemingen
mee. Lieten een for van een steentje op een ander overstappen,
waarbij hij uitgleed en met krieuwelende tientallen van pootjes
naar boven gekeerd kwam to liggen . Ze bogen een grashalm
naar bet hulpeloze diertje toe en lieten bet zich daaraan optakelen, wat bet zonder moeite deed . Ze bespioncerden een
spin in zijn web, dat deel uitmaakte van zijn lichaam, dat zijn
huid was naar de kinderen meenden . Ze deden bet web door
ertegen to blazen bewegen, zodat de spin bet niet meer naar
zijn zin had en een beetje verzitten ging.
De kleine trommelslager noemde hen de namen van de dieren
en planten die ze ontdekten. Ze spraken ze langzaam uit, ervan
genietend, ze goed proevend . Moederkruid, zeiden ze en hoorden bet in die klanken groeien, zich sterk maken, een zacht
veld worden waarin je liggen kon en werkeloos naar de lucht
met daarin de bleek bloeiende zonnebloem kijken . Maar hun
aandacht verslapte . Wispelturig grepen ze elkaar vast en rolden
over de stenen, zich bezerend en schreeuwend en geschrokken
van hun geschreeuw een grotopening binnenhollend, waaruit ze
verjaagd werden door de toevallig aanwezige huisvrouw .
`Moederkruid !' riepen ze grillig in hun angst voor slaag . Hun
ouders hadden hen gewaarschuwd, hen verboden een andere
dan de eigen woonst zomaar binnen to lopen . Ze moesten eraan
denken dat in andere grotten ook mensen woonden . Die waren
niet gesteld op dat wilde gedoe . Het mocht in bet begin we],
maar nu niet meer . De tevoren los opeengestapelde muurtjes
achterin iedere grot waren nu met cement tot een geheel gemaakt . Het onderaardse geros en geren was dus ook afgelopen .
'Moederkruid?' zei de vrouw, die in haar grothuis verborgen
gezeten had en nu naar buiten kwam, `hoe komen jullie aan dat
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woord? Wie leert jullie die vuiligheid?'
Ze pakte haar zweep . Het dagelijks straffen van de gehele bevolking was de koster teveel geworden . De mensen tuchtigden
nu zichzelf en elkaar, niet uitsluitend in de katedraal en onder
zijn toezicht. De kinderen vreesden hem nog erger dan de
vleeshouwersknecht evenwel, die teveel bloed dronk en daardoor vaak in zijn kot lag to ronken dat je het buiten hoorde en
erom moest lachen .
De kinderen zwegen en de vrouw sloeg hen, voorzichtig . Ze
hield niet van slaan . De meeste vrouwen hielden er nog steeds
niet van . Ze moesten boeten en hun kinderen en straks de
kinderen daarvan, zeiden hun echtgenoten verontschuldigend,
naar h'un gekloofde handpalmen kijkend, wanneer de vrouwen
erover begonnen dat slaan niet goed was, dat het de kinderen
bang maakte, dat de pastoorsvogel zelf immers ook niet sloeg,
dat slaan misschien wel ontaard was .
'Zeg op' zei de vrouw, 'hebben jullie nog meer van die smerige
woorden?'
Ja' zei de bangste of de domste van de kinderen, 'nog een heleboel' . En hij somde op : vingerhoedskruid, mierik, vegeblaren,
paardewortel, kruizemunt, melkoog, weegbree, steenbreek .
We leert jullie zulke uitdruksels?' vroeg de vrouw, kwaad en
ongerust .
'Ranko' gaven de kinderen toe, nu alle door elkaar pratend . De
vrouw trok een gezicht dat weerzin uitdrukte .
'Dat is geen naam' zei ze, 'waar woont ie? Hoe is zijn naam?'
'Ranko' zeiden de kinderen weer, enigszins bevangen doordat
de vrouw gezegd had dat Ranko geen naam was .
'Hij woont hier een heel eind vandaan, in een heel donkere
grot' .
'Huis' zei de vrouw, 'wordt jullie niks geleerd? Jullie zijn toch
geen widen?!'
'Grot' hielden de kinderen vol, want er zaten geen venstergaten
in en binnenin waren overal openingen, naar alle kanten . Als
je daardoor kroop kon je onder de hele stad door lopen, had
Ranko hen verteld . Hij deed dat, iedere dag. Zo kon hij alles
horen. Misschien zat hij nu wel achter de opgemetselde muur in
het huffs van de vrouw . Dat kon heel goed . Hij had zo alles gehoord en hen ingelicht als er onraad dreigde . Dan had hij ge205

trommeld . Dat was afgelopen . De gangen waren immers dichtgemaakt . Maar hij leerde hen namen van planten en dieren .
Die had hij van zijn moeder . Hij had twee moeders en een
vader. Zijn ene moeder was naakt en de andere was scheel en
droeg een rode jas . Zijn vader had zich helemaal in zijn baard
gewikkeld . Die baard werd nooit geschoren, omdat het een
teken was . Zijn vader zei haast niets maar hij was vriendelijk .
Hij zocht iets . Ranko en zijn moeders hielpen hem daarbij . Hij
sloeg nooit . Er waren nog meer kinderen . Ze hadden wat ze
zochten nog niet gevonden . Maar als ze het gevonden hadden . . .
De kinderen zwegen, stieten elkaar aan . Ze sloten hun lippen
vast opeen .
`En als ze het gevonden hebben?' wilde de vrouw weten .
'Niets' zeiden de kinderen betrapt, 'het is niet waar. Het is
maar een verhaaltje . We hebben het verzonnen' .
De vrouw volgde hen met haar ogen terwiji ze zich, traag, doelloos en dan snel, in draf, verwijderden . In haar ogen dreef een
peinzende starende stip.
'Kijk' zei de vrouw met de rode mantel om de schouders . Ze
stond voor de grotopening . De anderen zaten, gehurkt . Ze wees
naar de heuvelende gesteenten, vol mika-achtig geglinster dat
haar blik aantrok.
'Kijk dan toch' zei ze, 'alles is van steen . Dit is een grafkelder .
Ik ben geen schim en ook geen dode . Er is geen aarde en al
was er wel aarde, wat dan nog? Of dachten jullie dat er iets uit
de lucht komt vallen? Graszaad misschien ja . Maar verder niks .
Geen sikkepit . Ik heb lang genoeg gehoopt . Ik heb het bloed
geproefd, het zit nog op mijn tong. Ik wist het allang . Er is
niets . Er is alleen de vrucht die zwelt en wegrot omdat hij niet
gebaard kan worden! Omdat jullie vervloekt zijn, al jullie
woorden en gedachten . Jullie dragen de schuld! Ik werp de
schuld op jullie!'
Ze boog zich voorover en spuugde fel op de stenen, sprak snel
en van de hak op de tak springend verder, haar ogen hysterisch
op de verte gericht.
Mabelis was na de tumultueuze klimaks die zijn diepgaande
luisteren bereikt had bovengekomen, langs de torendiepe cy206

cloonvormig zich verwijdende wenteltrap van een geweldige
hoorwortel, waarbinnen hij in de knoop gelegen had met zichzelf, vliegensvlug opgestegen . Het gekraak en geknetter van
donderslagen en hoopvolle zaadeksplosies beefde nog na op zijn
trommelvliezen, het fijne geschreeuw en melkig gemekker van
onderaardse rankjes, het gezaag en geklop dat verricht werd
in de diepte, de kokende ketels door heksen op het vuur gezet,
het gebonk en gebeuk van enorme negroide motoren welker
zuigerstangen het groene bloed in de pijpenstelsels der planten
pompten, het gekrijs van een beklemd rakende vrucht, ruisen
en gorgelen van steenkoud kristalhelder gezeefd grondwater dat
zich in stroomversnellingen door duizenden aders een weg zocht .
Binnen zijn oogbollen lagen nog het veelkleurige van regenbogen en lichtschitteringen omspannen donker waarin hij gehuisd
had, het geheime vochtige glanzen van gesteenten, van veelzijdige zaadkorrels die opeens opvonkten, de even oplichtende
in verbijsterend gevecht met elkaar gewikkelde verwrongen
lijven van wortelreuzen, schemerige mytologische slachtpartijen
die hij in het binnenste van de wortel die hem opgeslokt had
door kieren en kijkglazen gevolgd had en die door de wortel
gewonnen was, waarna de wortel hem als een dankoffer en overwinningsteken naar de oppervlakte gestuwd had, hem als een
plantelijke nabootsing van Jonas uit zijn geribbeld ingewand gespuwd .
Tranen van afkeer en wrevel sprongen de vrouw met de rode
mantel uit de ogen . Ze veegde ze niet eens af . Eerder trots erop, een patetische martelares, liet ze ze over haar lelijke bolle
wangen biggelen. Haar kinderen, krombenige door de honger
dikbuikig geworden dreumesen, met zich mee trekkend, klom
ze moeizaam over de ongeordende stenen van de drooggevallen rivierbedding waaraan de ]age ronde grotopening lag . Ze
keek niet meer om .
In Mabelis' mond heerste het klokkende donker, het mompelen en stamelen van onder zijn tongbeen ontkiemde kleine
ekstasen die een normale spraak onmogelijk gemaakt hadden
en alleen slaaptaal hadden toegelaten, geheimtaal, bazelpraat,
aardgebeuzel . Zijn hele lichaam zat vol organen die elkaar verdrongen, zich breed maakten om alle beschikbare ruimte voor
zich to hebben, boordevol bloed en warme, in eb en vloed
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ademhalende dampende lobben . Longen, lever, hart : ze hadden
allemaal een hekel gekregen aan de darmtrossen die slakvormig opgerold en weggestouwd door zijn buik kronkelden en
die zich langzaam, langzaam gevuld hadden en zijn vliezen
buik zouden doen barsten naar hij zich realiseerde .
Zijn hele lichaam prikte, van zijn teenpunten tot de wortels van
zijn weelderig ontbotte gitzwarte haar . De kolossale dauwworm
was zo opgezwollen dat al het zich daarboven bevindende in
het nauw gedreven en afgesnoerd dreigde to geraken . Het hart
pompte wat het kon. Bloed rees Mabelis naar de ogen. Maar
de ingewandsworm liet zich daar niet door intimideren en gaf
luidruchtig rumoerig overduidelijk kommentaar op de situatie,
intussen uitzettend zoveel als nog mogelijk was . Er bleef bijna
geen plaats meer over. Hoorbaar, knappend, werden in zijn
buik de laatste waterdichte schotten doorbroken waarbinnen
luchtbellen geleefd hadden die nu aan flarden sprongen en zich
een uitweg zochten uit zijn lichaam, die het begin van een dichtgekleefde in onbruik geraakte vlezen afvoerpijp vonden, die
openstieten en zich zo wild naar buiten stortten dat Mabelis'
billen erdoor als vaneengescheurd werden .
Met onafgebroken knallend achterste kwam hij waggelend overeind uit de gehurkte houding waarin hij gezeten had . De zwangere vrouw en de kleine trommelslager hielden hem vast bij
de schouders, ondersteunden hem en knielden op een eerbiedige afstand neer terwijl hij zich liet zakken boven de steenachtige resten van een gigantische huizenbrede boomstoel, een
veelvoudige labyrinttoegang, grotendeels aan het oog onttrokken door talrijke de wortelskulpturen overwoekerende paddestoelen van een soort dat iemand lang, lang geleden vergenoegd
en fluisterziek uitgezaaid had in het donker van zijn kelder .
Nog steeds knetterende maar geen werkelijk gevoel van opluchting gevende winden wegpersend en gulzig hun zware rottende
geur opsnuivend, rukte Mabelis zijn baard weg van zijn lichaam,
zette zich omzichtig op zijn hurken en stulpte zijn achterste uit
over paddestoelen en stenen .
Met dichtgeknepen ogen, als een op het nest hardnekkig met de
sluitspieren aan zijn ei werkende doodstille kip, zat hij boven
de boomresten, al zijn krachten verzamelend voor het onzegbaar inspannend karwei dat hem to wachten stond, zijn adem
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inhoudend, zijn hoofd tot barstens toe vol met bloed, heel zijn
lichaam in onmerkbaar sidderende kramptrekkingen gewikkeld . De inhoud van zijn propvol geraakte darmwindingen
kwam niet dan met de grootste moeite in beweging . Reeds
bezig geweest zich langs boven een uitweg to zoeken, waren ze
niet zonder meer bereid om die richting op to geven voor een
andere. Slechts uiterst traag scheen het tot de wormdelen door
to dringen dat ze terug dienden to kruipen . Brabbelend en
met tussenpozen erop los knallend moedigde Mabelis hen zoveel mogelijk aan, het hoofd tussen zijn knieen gedrukt speurend naar een begin.
Zijn buik barstte nu bijna . Hij kreunde, brabbelde en perste .
Rode vlammen sloegen naar zijn dichtgeknepen ogen terwijl
een kwaad pijnlijk genieten hem bij de nek greep . Nog veel
meer dan daarstraks was het of hij opengereten werd, toen,
terwijl de laatste zuchtende winden geloosd werden, een valluik in zijn buik opeens openviel en een polsdikke groenigwitte
niet meer ophoudende drol uit zijn gespalkte anus kroop . Luide
lage aanmoedigingskreten slakend toen hij de feces in de
gaten kreeg tussen zijn benen door, drukte Mabelis zich leeg,
meegevend met zijn hele lichaam, bijna bezwijkend van genot.
Met zacht geraas en gesputter schoot, toen de eerste keiharde
ballen hem verlaten hadden, de krachtig geurende derrie uit
hem weg en pletste met een hoorbaar weldadig geluid op de
grond .
Steeds meer kwam los, schoot in druipnatte bochtige brokken
weg, wrong zich uit hem, spetterde op zijn benen, besmeurde
zijn billen . Zijn darmen rekten zich uit en knepen nieuwe hoeveelheden drek naar beneden . Zijn hele organisme herademde .
Het bloed zakte weg uit zijn schedelholte en zijn hartslag bedaarde . Toen zijn darmen op nog wat de achterhoede vormende
winden na geledigd waren, reinigde hij zich zo goed mogelijk
met een bosje varens, draaide zich om en tuurde met ogen die
reeds gewend raakten aan het daglicht naar de wortelstronken
en de enorme groenbemoste gekorven boomstamresten waaromheen opgestoten gekraakte blokken wit gesteente dooreenlagen. Hij rook de geur van de voor iedere groei noodzakelijke
verrotting die zich in hem voltrokken had, een geur die hij
met kalm welbehagen zijn neusgaten door naar binnen zoog en
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die hij herkende, zoals hij ook het tweetal herkende, dat hem,
dichtbij, geknield en met geheven armen, eerbiedig, gadesloeg .
Hij was er niet zeker van of hij ze vroeger reeds ontmoet had,
in het schimmelig schimmenrijk van het verleden . Toen hij oor
geworden was was zoveel door hem heengegaan, door zijn onbeweeglijke wateren verrimpeld en gefilterd, dat hij evenzeer
niets als alles herkende. Eigenlijk was er geen sprake meer van
herkennen in de strikte zin van het woord . Zijn luisteren had de
wereld veranderd en hem tot spil en vanzelfsprekend middelpunt daarvan gemaakt . Glimlachend aanvaardde hij die positie .
Op de een of andere duistere en voor geen oog ophelderbare
inwendige wijze had, mede to zijnen gunste, een grootscheepse
schoonmaak en herstrukturering van het universum plaatsgevonden . Het bonken van zijn in trage woelige maten bewegend
hart was de klok geworden waarnaar alles geregeld werd . De
andere mechanisch en onveranderlijk voortmarcherende tijdwijzers waren stilgevallen en in onbruik geraakt . De tussen zijn
tong en verhemelte bottende wartaal had het getetter van
nieuwsdiensten en statistieken versmoord . Het uit zijn diepste
en meest minuskule holten, als pipetten, opstijgend kernkrachtig
gepruttel en geblaas daalde of tot in de veegste spinsels van al
wat hem omringde en keerde daaruit tot hem terug . Hij stond,
een kikkersloot van origine, in open verbinding met al het bestaande.
Bezeten door een honger die zijn buik opblies tot holte onmiddellijk na de ontlasting, volgde hij verbaasd de stuwende gedachtengangen en dialogen van zijn maag en ingewanden en de
ingewikkelde berekeningen die moeiteloos zijn benen maakten
om zijn lichaam in evenwicht to houden en het zelfs to verplaatsen .
Het ging niet Aug maar het ging . En dat reeds kwam hem voor
als verbazingwekkend . Voetje voor voetje, welgezind, schuifelde hij over de wit uitgebeten op keiharde vogelmest lijkende
brokken gesteente, waarbij zijn bovenlijf met geweld de neiging
moest bedwingen om zich voorover to laten zakken en niet
verder to schuifelen maar verder to kruipen in de richting van
de zwangere vrouw en de kleine trommelslager, die zijn verrichtingen roerloos en aandachtig gadesloegen en hem onafgebroken hulde brachten met opgeheven armen en stralende
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ogen .
Als een mensgroot zwartharig en gerafeld insekt scharrelde hij
op zijn gemak verder, zonder zich ook maar een ogenblik to
haasten en zonder zijn scherpe blik ook maar iets to laten ontgaan, of en toe zich bukkend en met zijn langnagelige vingers
een kleine steen omkerend en een daaronder woonachtige
worm of slak weggrissend, die hij behendig naar zijn mond
bracht en vergenoegd verorberde .
Als wezenloos maar bezeten van zien scharrelde hij rood om
de plek die hij bemest had . Zijn mond kermde nu, sprak tegen
de stenen en zich kronkelende weekdieren, tegen de magere
smalbladige varens . De zwangere vrouw en de kleine trommelslager hielden hem vast bij de schouders .
Hij rukte zich los en legde met voorzichtige vingers, als een
slaapwandelaar, de varenbladen opzij . Scheef tegen een kluitje
aarde aangeleund, zich daaraan , vastklemmend met een hand,
mestovergoten, stond een zonderling mensvormig plantje . Niet
hoger dan een hand en tot aan de knieen in de stenige grond
geworteld die het plantje had weten to bemachtigen en waarvan
ook de varens en paddestoelen in het rond geprofiteerd hadden.
Het plantje was groenzwart van kleur, als een dorre kaktus,
en zag eruit als een overlangs gehalveerde mannelijke alraun,
een hard geworden plantaardig embryo, vreemd massief, dik
en kronkelig tussen de ijle varenstengels . De mond van het
plantenwezentje hing een beetje open, in een dom alwetend
glimlachje dat aan de hoeken trok. Een koud l icht oog staarde
het neerknielend achterwaarts kruipend, prevelend drietal strak
en vol pret aan .
'Zegen ons, Ranonkel' zei Mabelis met gebroken stem .
'Zegen ons, Ranonkel' zeiden de zwangere vrouw en de kleine
trommelsiager, vrolijk en met heldere ogen naar de dwergachtige godheid turend, die geen spier vertrok . Maar die glimlachte, als een zeer wijs en cynisch geworden oude bekende .

35 . Reportage

Papiermolens malen langzaam, maar zeker . De regering had
zich iets herinnerd . Ze had ooit een regiment tropenstrijders
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onder kommando van een reeds tijdens zijn leven legendaire,
uiterst lastige oude vechtjas naar een door een of ander chemisch
ongeluk of een aardbeving getroffen stad gedirigeerd . Daarna
had de regering niets meer vernomen, van de stand van zaken
in de bewuste stad noch van de hulpverleningstroepen .
Ze vreesde, de tropenstrijders en hun beveihebber kennende,
het ergste, bezon zich op haar taak, die voor alles handhaving
van orde en rust bleek in to houden, en stopte een stapeltje
paperassen in de doofpot. Maar het als altijd alles omwroetende publiciteitswezen, dat veel meer invloed bezat op de publieke mening dan de regering goeddocht, waakte . In dit geval werden met kleine dreigementen enkele hoge ambtenaren aan het
praten gebracht en vervolgens de mond gestopt met een prop
bankbiljetten .
Terwiji veelgelezen dagbladen met grote koppen Totale Vernietiging van om zijn Kunstschatten Beroemde Oude Stad
brachten, Duistere en Onopgehelderde Ramp, het stokpaard
Buitenlandse Agressie van stal haalden en zelfs Atoom Proeven
in Gebied van Kunststad aan de kaak stelden, en terwijl de regering zich in onbereikbare burchten van stilzwijgen verschanste, daalde een kanariegele televisiehelikopter of naar de grauwe
chaotische steenmassa die opeens in het middelpunt van de belangstelling stond .
De wentelwiek bleef zoevend hangen boven de getande toren
van de door generaties dichters en kunsthistorici opgeblazen
zuiver gotieke kerkkolos . Twee kameramannen lieten alvast
hun apparaten ritselen . Daarna zakte de metalen vogel loodrecht naar beneden en landde op het enorme plein tussen de
katedraal en het niet minder befaamde stadhuis, nobel voortbrengsel van de hoogrenaissance .
Toen de piloot, naast zijn machine staande, met de handen in
de zakken, nog kwasi-verbouwereerd langs het katedraalmassief
naar boven keek, sjouwden de in shirts en spijkerbroeken geklede nieuwsjagers, onder leiding van de uit vele programma's
bekende Millicent Man, reeds kamera's en statieven naar buiten . De kameramannen begonnen onmiddellijk enkele orienterende opnames to maken van de katedraal, die er inderdaad
uitzag alsof hij van top tot teen onder water gestaan had, dat
hem met resten van wier en schelpen bekleed had en die zon212

der meer enkele fijne sfeervolle shotjes garandeerde . Ze keerden hun toestellen naar de verborgen zon en lieten ze over
de steenhuid kijken .
Millicent Man liep intussen, nonchalant om zich heenkijkend
en heupwiegend de katedraal binnen, waar, naar ze ogenblikkelijk konstateerde, vreemde veranderingen plaatsgegrepen
hadden, die haar ondanks haar sukses al jaren naar werkelijk
groot nieuws hunkerend hart sneller kioppen deden . Onmiddellijk toen in de zaak van de in de doofpot gestopte rampstad
de naam van Papa Boem gevallen was, had haar fijne neus lont
geroken . Ze had zich niet vergist . Hier was wat bijzonders aan
het handje geweest . Dat de stad, in tegenstelling tot de geruchten, nog wel bleek to bestaan, was bij het nadervliegen een
streep door haar rekening geweest . Maar een vluchtige blik op
het inwendige van de katedraal monterde haar geheel op .
Het leek meer op dat van een holle berg dan op dat van een
kerk . De in nissen staande heiligen waren in duivels veranderd
die elkaar met spietsen en hellebaarden achternazaten . De befaamde gebrandschilderde ramen ontbraken . Door smalle hoge
wakken viel licht naar beneden dat niet in staat was het halve
donker op to klaren waarin Millicent, toen ze langzaam begon
to zien en to horen, talloze schimmige op de bankenloze vloer
geknielde gedaanten waarnam, wier onordelijk gefluister voortdurend overstemd werd door zacht geknal van onduidelijke instrumenten, die zwepen bleken to zijn, waarmee de geknielden,
al voortfluiste rend, zich zoals kinderen doen die met zichzelf
paardje spelen op rug en billen sloegen .
Ze maakte na deze ontdekking direkt rechtsomkeert -tens] otte was ze een vrouw en alleen om de kameramannen to
waarschuwen, toen een uit het donker tevoorschijn springend
zwaargebouwd individu haar bij haar lurven pakte en als een
zandzak tegen de vloerstenen slingerde . In het donker flitste
boven de fluks al haar botten betastende en op hun plaats bevindende reporter een kanjer van een mes, dat ze als een
bajonet wist to identificeren .
'Knielen, uitvaagsel' bulderde de aanrander haar toe . De verbijsterde interviewster deed ijlings wat van haar geeist werd .
Dat was een vaste, bijna altijd tot allerlei geheimen toegang
gevende werkwijze van haar . Haar hersens werkten koortsachtig.
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Vat moet ik bidden?' zei ze op een vleiende vraagtoon waarvan ze zich anders slechts zelden bediende .
Vat moet ik bidden!' daverde het individu, het mes wegstekend
in zijn kleding, een haveloos, openhangend uniform . 'Weet ik
veel! Bid wat je wilt . Wauwel maar wat . Alles is goed . Geen
sterveling die daarop let . Maar heb nog es het hart in je pens
om to staan tijdens de eksercitie . Jullie zijn allemaal beesten .
Toon dat . Beesten behoren op vier poten to kruipen, al was het
alleen van dankbaarheid dat ik ze in leven laat voorlopig . Het
liefst zou ik je lever er langs je reet uitsleuren . Schiet op, bidden!'
'Genadevader, genade' deed de viewster
interr mee met wat ze
links en rechts om zich heen opving, haar ogen richtend op
een paar rode brandvlekken bezijden het onbehouwen grote
hoogaltaar waarop het standbeeld van een kolossale vogel stond
opgesteld met daarnaast een klein gedrochtachtig mannetje, in
uniform, dat in de rosse gloed van de vuren pookte met een
lange stang en bedrijvig heen en weer scharrelde en orde schiep
om het beeld .
'Genadevader, genade!'
'Stront met chocolade' bulderde de aanrander, met gemak het
bedrukt geroezemoes en het zacht zweepgeknal overstemmend .
'Stront met chokol ade' zei de reporter hem welwillend na, niet
zonder in deze tekst een zekere bevrediging to vinden .
Ik zal het smakelijk opeten' deklameerde de aanrander .
`Ik zal het smakelijk opeten' zei de reporter, aangedaan door
golven van sedert haar vroegste jeugd niet meer gekende vreugde .
De aanrander boog zich over haar heen, bekeek haar beter
naar het scheen dan hij gedaan had, konstateerde dat hij met
een vrouwelijk wezen to doen had, tilde de slechts zacht tegenstribbelende publiciteitsagente op en deponeerde haar in het
kerkportaal, tussen de door geen affiche of bidprent versierde
muren waarvan hij haar op zijn gemak `in liefde konGumeerde',
zoals de interviewster bij zichzelf zei, terwijl ze de gigant met
afgewend hoofd zijn bestiale gang liet gaan . Het nieuws werd
duur betaald maar het was de moeite waard .
'Wat is dat?' bulderde hij toen hij uitgeraasd was, 'een nieuw
gezicht! Wie ben jij? Vooruit, de waarheid, ik vreet je op!'
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De interviewster prentte zich snel het beeld van haar overweldiger in : lengte bijna twee meter . Bloeddoorlopen kleine puilogen. Varkenshaar. Slagtanden . Stem van een zwijn dat met
moeite spreken geleerd heeft . Prototype van een tropisch onderofficier . Waanzinnige blik.
`Ik ben een onschuldige toeriste' zei ze zoetsappig, ooglonkend,
`op doorreis naar het buitenland wilde ik hier de mis bijwonen .
Een prachtkerk . De mensen lijken me zeer vroom'.
De tropenstrijder keek haar wantrouwend en van zijn stuk gebracht aan en knoopte een soort leren zak los van zijn koppel .
Millicent genoot van haar triomf, die volkomen zijn zou . Ze
vervolgde:
'Als ik vragen mag, bent u soms de koster?'
De tropenstrijder deed het gesteente daveren van zijn lach .
'Zie ik er soms uit als een koster? Ben ik 'een piepende muis
met een smoel van hout? Is mijn naam Scherpende?' bulderde
hij, zachter dan tevoren .
`Nee, eh, dat is waar' zei de interviewster, 'nou u het zegt . Kosters zien er heel wat spichtiger uit . U lijkt me eerder ze aarzelde, je wist nooit of je de roos raakte of niet een dompteur
of zo, een leeuwentemmer, ja, dat is waar u op lijkt!'
'Bij de maagdelijkheid van mijn moeder!' knorde de tropenstrijder entoesiast, jij hebt kijk op dingen juf . Dat zweer ik je.
Je bent een toeriste zeg je? Die komen hier anders nooit . Die
kijken wet uit, hahaha. Maar ga gerust je gang . De tot is betaald! Bekijk de hele donderse boel maar en doe het op je gemak. Je zult moeten toegeven dat er heel wat veranderd is hier.
En er verandert nog veel meer, dat garandeer ik je . Bekijk de
boel maar gerust, niemand zal je een strobreed in de weg leggen. Straffen zal 1k jou wel! En trek je niks an van die vrome
troep . De pastoorsvogel speelt voor Vader! Hoe vind je dat? Je
vraagt je of waarom ik het toelaat, hm? Daar kom je nog wel
achter. Doe of je thuis bent . Hier, pak een druppel!'
Hij overhandigde de interviewster de leren zak . Ze tuitte hem
tegen haar mond en proefde dik bloed. Niettemin dronk ze, ze
had voor heter vuren gestaan.
'Ik moet naar binnen nou' verklaarde de tropenstrijder, `de kommunie begint, als je ervoor voelt kun je meedoen . Het is maar
een ritueel hoor, maar die hufters zijn er nog steeds aan ge215

hecht' .
'Mijn vrienden wachten buiten op me' zei de interviewster behoedzaam .
De tropenstrijder bulderde en knorde .
'Hierhalen' .
'Ze hebben lampen en zo bij zich' zei Millicent .
`Prachtig . Ik zeg al de hele tijd : we hebben meer licht nodig .
Die houtskoolvuurtjes is niks gedaan . Je wordt soms blind van
de rook en het Paleis mag gezien worden' .
De interviewster holde en haalde hijgend de kameramannen in,
die het plein, het stadhuis en de overige gevels afgegraasd hadden en door de gebrekkige vensters hangende vrouwen en meisjes kushandjes toegeworpen .
'Stug volkje, Mil' zeiden ze tegen de interviewster, 'geven absoluut geen sjoege . Het lijkt hier de middeleeuwen wel' .
Millicent Man wenkte de piloot de resterende apparatuur uit de
helikopter to halen en mee to gaan . 'Knettergek, allemaal' zei
ze, `prachtnieuws . Doe je best, jonges' . Ze repten zich met zijn
alien naar binnen .
Uit allerlei hoeken en gaten raakte inmiddels het plein als bij
toverslag vol in kapotte uniformen gestoken mannen, vrouwen
en kinderen, die in een vreemd strakke en toch lenige houding
de katedraalmond bestormden en met gesels van allerlei vorm
en afmeting zwaaiden .
In de schemerige ruimte zetten de kameramannen hun statieven neer, lieten lampen aanflitsen en wikkelden kabels van
klossen. Millicent beende langs een zijbeuk naar het koor en
wenkte de kameramannen, die het hoogaltaar onder vuur
namen en het ontzagwekkend leeg kruis daarachter . Op het
altaar kwam, geflankeerd door de bulderlachende tropenstrijder en het gedrochtje, waarschijnlijk de koster, het vogelbeeld
traag tot leven .
In het helle licht der spotlights goed zichtbaar klapten de vliezen van voor zijn ogen weg en sprong zijn snavel enkele malen
krakend open en dicht . De nog steeds aangroeiende menigte
geselde zich hoorbaarder .
'Agnus dei tollis peccata mundis' zei de koster met schrille stem
het vogelbeeld voor, dat opnieuw zijn bek opensloeg en met
snelle, wild en dof snaterende stem 'Agnus dei tollis peccata
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mundis' brabbelde . De geselslagen waren niet meer van de
lucht . De kamera-ogen gleden onophoudelijk over de ruggen
waarop de zwepen neerkletsten, over de groenige duivelsgroepen Tangs de wanden, over de preekstoel, die meer op een lompe troon leek en waaronder, duidelijk zichtbaar, een enorme
porseleinen kamerpot gemonteerd was .
'Bloed' knarste de koster daarop tegen de tropenstrijder, de
pastoorsvogel, of vogelpastoor, een militaire koppel omgespend .
De tropenstrijder had de zak al losgemaakt en perste er een
taaie zwartrode vloeistof uit op een uitgeholde steen die blijkbaar
als miskelk dienstdeed en die de koster, op zijn tenen staand,
hem onder de neus hield . De koster duwde de kelk in de ongevoelig Iijkende klauwen van de pastoorsvogel en barstte, de tropenstrijder vergeefs aanporrend mee to doen, los in brokstukken
verwaterd latijns gezang . De konsakratie werd snel voltrokken .
De pastoorsvogel deed een pas naar voren en sloeg zijn snavel
open . De zachte geselstormen bedaarden . Handen werden uitgestoken naar de kelk .
'Accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calix sanguinis
mei novi et aeterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum' taterde hij en wilde een
brok verstijfd bloed in zijn bek proppen toen zijn klauw, alsof
een visioen hem aangreep, roerloos werd . Je kon een speld
horen vallen in de ruimte, ondanks het waterig geruis der kamera's.
`Vooruit vader, toe' maande de koster, boze blikken op de snorrende apparatuur werpend .
`De duivel is in ons midden' kwekte de pastoorsvogel, 'ik hoor
hem ritselen. Ik hoor zijn gebladerte, ik zie zijn vervloekte
slangen zich kronkelen door dit heiligdom . Weerstaat hem,
beminden! Weest niet lauw! Voor het allerheiligste bezoedeld
en besmet wordt!'
Hij liet de kelk uit zijn klauwen vallen en waggelde de trappen van het altaar af. De koster ving de kelk behendig op. De
geknielde menigte week opzij . De kamera's fikseerden hoe
knokige armen zich uitstrekten naar de zoom van de warrelende vellenmantel . Hoe vuisten dreigend de lucht in gingen .
Millicents mini-bandrecorder, die ieder woord dat gevallen was,
die zelfs het orgastische gehijg van de tropenstrijder in het por217

taal had geregistreerd, werd haar uit de handen gerukt . De lampen flitsten aan en uit, aan en uit. Bliksemschichten in de schemerige ruimte . En in de verwarring brulde de kyklopische tropenstrijder dat iedereen stil moest zijn, dat hij voor de bezoekers instond . Hij had ze gefouilleerd . Het waren toeristen . Buitenlanders .
Het kabaal bedaarde hierna merkwaardig snel . De koster poogde de omgevallen pastoorsvogel overeind to trekken . Pas na
herhaalde pogingen kreeg hij hem op de been . Hij had zich
vastgefladderd in de over de grond kronkelende kabels die hem
geheel blind van woede en of schuw maakten .
Terwijl de tropenstrijder op zijn gemak en demonstratief de
kelk leegvrat en zijn vingers erbij aflikte, wikkelde de nijdig
zijn houten wangen bolblazende koster de pastoorsvogel uit
de knossel waarin hij zich verstrikt had . Het yolk scheen zijn
leidsman zo heilig to achten dat het geen vin durfde uitsteken
hierbij .
`Let maar niet op hem' brulde de tropenstrijder goedgeluimd,
in vechthouding op zijn verhoging poserend en zijn biceps
tonend, 'hij heeft es met een boompje overhoop gelegen en dat
heeft hem de das omgedaan . Verder is ie heilig! Genadevader!
Allee : genade!'
Het yolk ratelde hem na .
De televisieploeg pakte zijn bullen bijeen en blies schielijk de
aftocht . Tien tellen later sprong het helikopterinsekt de lucht
in en wentelde weg . De kameramannen waren tevreden : hun
materiaal was zonder meer magnifiek . Millicent stulpte een
koptelefoon over haar hoofd en zette de in de verwarring Aug
heroverde bandrecorder aan.

36 . Een peluwtje van mollig mos

Een alom onzichtbaar blijvend legioen vogels koncerteerde
hoog in de tot de nok met zichzelf gevulde ruimten van het resterend Hout, schiep slaapverwekkende vrolijke holtes en diepten, als glassplinters zo veelkleurige duizelingen en droomduidingen voor eventuele wandelaars die met de handen onder de kin
gevouwen even in het mos to ruste waren gegaan, een glimlach
om de als water beweeglijke lippen geplooid .
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Die vogels, in de orenschijnlijk groendonkere en bronzen
klankkast van een omringende stilte, kamoefleerden iets . Poogden dat althans to doen . Want hun toeleg mislukte grotendeels
doordat ze op onregelmatige tijdstippen steeds weer hun trillers en kwinkslagen gedwongen waren of to ronden teneinde
adem to scheppen . In de dan plotseling invallende rustpauzen,
die de schaduw verspringen deden van spanning, werd datgene
hoorbaar wat de vogels hadden willen overstemmen, waar ze
als om het to niet to doen en ongedaan to maken tegenop klaterden, trillerden, kwinkeleerden en floten, datgene wat spechten binnen hun geheim gehouden werkplaatsen in een uiterst
frenetiek maar of en toe door snavelmoeheid tot zwijgen gebracht gebik aan bastlagen deed losbarsten.
Onder die musisch verdoezelende huif van geluiden gingen
andere geluiden schuil, opstijgend van de bodem van het Hout,
uit de duizendvoudige onontwarbare witte, bruinlederen en
donkergroene schemerige wanorde van wortels en spannende
takken, wilde stremsels van onbestaanbare siroopsoorten en
homvochten waarop paddestoelen en kaktussen zich ontplooid
hadden en breed gemaakt, waarop steenbreek zich zinspelend
had vastgezet, gele mierik lag uitgespreid en tientallen andere
gewassen kiemden en miezelden door gebrek aan zonlicht en
hinder van de ongelooflijk talrijke torren en andere niet to
identificeren ongedierten die, zo rond en vol als ze waren, zich
nog verder volvraten, zonder verpozen, in een verblinde volijverige ontzindheid.
Die andere geluiden bestonden uit een ingehouden door dikke
viltlagen gedempt, geen sekonde aflatend of van tempo veranderend ritselen, knersen en zacht kraken, alsof twee mytische, in de aarde woonachtige reuzenrassen op grote diepte
slag leverden met elkaar, of, wanneer ze en dat leek eerder
het geval zich minder diep bevonden, vrij dicht onder de
oppervlakte, als een man traag en onverzettelijk met knarsende schubbige pantsers, zo dicht aaneengesloten dat ze een enkel
monstergedrocht waren geworden, oprukten in de richting van
de bosbodem, die dit geraden had en zich versterkt met de
iedere aardkier dichtende knoedeling van wortels en liggende,
zich om alles been windende stammen, albastachtig wit, waaruit weer andere stammen opschoten, vertikaal, die het _ eigen219

lijke Hout vormden, dat meehielp aan de verdediging door met
zijn tonnenzware gewicht de aarddeuren dicht to houden,
waarop wat naderde zijn stormloop scheen voor to bereiden,
zijn messen wettend en zijn knotsen tegen de stenen schilden
schurend . Een stormloop die ongetwijfeld slechts met inspanning van al de krachten die het Hout in zijn schuilkelders bewaarde het hoofd geboden zou kunnen worden .
Dit scheen het Hout, door zijn het diepst in de aarde weggestreefde wortelpatrouilles ingelicht omtrent de aard en de richting van de knarsetandend oprukkende vijandelijke macht,
reeds duidelijk geworden. Het had al zijn duizenden tapkranen
opengedraaid, liet door de komplekse vochttoevoerleidingen al
het voorhandene passeren, wat inhield dat de ondergroei klam
en vochtig was als boven een vuur stomende dekens. Het Hout
had zijn sluizen geopend . Zijn opgetreden verharding begrij .pend als kwetsbaarheid, zo scheen het, trachtte het zich op deze
wijze nog bijtijds to verdedigen tegen het gevaar dat dreigde en
dat via de vervochtigingsprocedure misschien zonder al to overmatige moeite zou kunnen afgewend worden . Het resultaat van
deze taktiek voor de hogere en hoogste regionen van het Hout
was een sterke verkleuring van het gebladerte en de takken . Ze
waren van diepgroen licht, bijna wit geworden en wierpen, nu
een tijdperk van bezuiniging was aangebroken, hun zware voile
vruchten, geel als eierdooiers, of in de ondergroei, waar ze door
de klamme atmosfeer die daar ontstaan was wegrotten en verschrompelden, tot in een minuskuul gedeukt builtje alleen nog
de witte puntige zaadjes staken. Het Hout, via zijn verste ondergrondse tastorganen, die op duistere wijze voeling hielden
en wellicht zelfs in verbinding traden met de opmarcherende
belager, had iets van een vollemaansgezicht, glanzend van zalfachtig zweet .
Er werden vreemde dingen waargenomen . In totaal vergane
uniformen geklede magere, bijna zwarthuidige mannen, ronddartelend tussen trossen blijkbaar door hen bijeengesleepte
pestilent geurende lijken . Niet ronddartelend, ronddansend, elkaar pootje hakend en vrolijke stompen gevend, om een kolossaal gat dat ze uitgehouwen hadden in de verstenende bosbodem waarop hun bespijkerde rijgschoenen krassende en
schavende geluiden maakten . Daarna, moe van geenerveerd220

heid, streken ze neer in een kring om een hoop als door een
vleesmolen gehaalde en tegen een marmeren boomwortel
neergekwakte lijksubstantie . Zo to zien waren ze nog maar
half verzadigd . Reikhalzend om met begraven een begin to
maken pakten ze reeds hun pionierschoppen op maar werden nog weerhouden door de stem van een hunner, die blijkbaar de voorman was en als teken van die waardigheid een
officierspet met twee gekruiste knoken droeg .
'Heeft hier niet bij geval ooit een stall gestaan?' vroeg de voorman retorisch, `en is die niet es op zijn gemak gekapseisd en in
mekaar geploft? En netjes verdwenen en opgeruimd door een
boompje dat om de een of andere ons uiteraard onbekende
reden zo graag groeien wou? En dat een heel bos werd? Ik zal
jullie es wat vertellen, jonges . Ik weet hoe de natuur is . Ik heb
dit werk, die vakantieperiode niet meegeteld, nou vijfendertig
jaar gedaan . Altijd alleen met bomen en stenen. Als hummel
van zo al . Kun je nagaan . Niks zo gek as bomen en stenen . Een
Iijk haalt daar onder ons gezegd en gezwegen niets bij, de stinkerds uitgezonderd . Bomen en stenen hebben niks met mekaar
to maken hoor je altijd . Toen ik vijftien was wist ik al dat dat
kwats is . Ze zijn dol op mekaar . Ze vreten mekaar gewoon op .
Eigenlijk zijn bomen niks anders as wat zachtere steen en
stenen, hele gebergten, zijn niks as grote hompen boom . Een
boom groeit, zeggen ze . Akkoord . Maar steen groeit evengoed .
Die stad waar ik het net over had, die werd boom! Hahaha!
Bos . Doodgewoon bos, waar wij nou in aan het rondkoekeloeren zijn . Maar met dat bos is de kous niet af . Ik voel dat op
mijn water. Dit bos heeft voedsel nodig . Dat ziet een kind . As
ik een aardkijker had zou ik het jullie laten zien : de wortels
van dit bos zijn voor tachtig procent versteend . Dat doen ze
om zich beter to kunnen verdedigen tegen het brok gebergte
dat van onder of komt opzetten . Ze spannen een net van steen
daartegen . Maar zonder dat ze het weten zijn ze al overgelopen
en helpen ze mee met de opmars . Waar steen en plant paren
begint niemand wat!'
Hij maakte een gebaar dat trots en resignatie uitdrukte .
'Kom op' zei hij, 'voor het donkey wordt . Er moeten nog meer
putten gehakt en de kerk wil ook zijn portie vannacht' .
Zich in karrevorm opstellend, hun handen bespeekselend en ge221

notvol even nog de klamme geuren van het onderhout keurend, sloegen de arbeiders, hun schop als bijl hanterend, die
omhoog en lieten hem neerkomen op de dikke plantenaders
en -strengen . Moeizaam maar opgewekt hakten ze een breed
en diep wak in de naar beneden toe steeds meer jadekleurig
wordende vegetatie . Ze zongen. Een oud liedje, dat ineens in
hun hoofd scheen opgedaagd en dat hen nog goedgemutster
maakte dan ze al waren . Ofschoon de aarde hard was en steenschilfers hen om de oren vlogen .
Ten peluwtje van mollig mos,
een kussentje van varen,
een groen gordijn van blaren
geeft zoete middagslaap in 't bos' .
`Een goede middag' zei de psychikus Tillemsoger, die met een
kollega, een bioloog, Wasmoeth genaamd, in het beslijmde onderhout de ratachtig roerige werklieden had liggen beloeren
en nu tevoorschijn kwam en zijn druipnatte witflanellen kostuum enigszins poogde to ordenen.
Hij zag eruit als een beschonken cirkusklown die bij zeer warm
weer in een vijver gevallen is : verbaasd, een beetje verlopen,
vooral vrolijk, listig vrolijk, met een gezicht waarin alle rimpels zich koncentrisch om zijn ogen bewogen . Hij was qua type
het tegendeel van een geleerde, misschien nog meer dan de
bioloog Wasmoeth : een kort breedgeschouderd, van een zoekgeraakte pithecantropus erectus afstammend mannetje, gekleed
in khaki hemd en dito korte broek, dat zijn gezicht verborgen
had achter een ruw roodharig masker . Alleen zijn pientere en
goedaardige bruine ogen waren zichtbaar gebleven . Het kleinste deel van zijn tamelijk grote lichaamsgewicht werd getorst
door zijn linkerbeen, dat twee keer zo dik en gespierd was als
het rechter, waarvan de dij niet veel dikker was dan de pols van
een flink uit de kluiten gewassen werkman en waarvan, wanneer hij rechtop stond, de voet, ondanks de vormioze zwarte
rijgschoen, de grond niet aanraakte . Het rechterbeen was zeker
twee decimeter korter dan het andere . Meestal, ook nu, verdeelde de bioloog het gewicht van zijn romp, naar draagkracht,
zo gelijk mogelijk over beide benen, waardoor hij liep en stond
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alsof hij voortdurend met een been in de bodem aan het wegzakken was .
Zijn armen waren lang en roodbehaard, van de rechter raakten
de vingers als hij zijn gewone houding aannam bijna de grond .
In zijn linkerhand hield hij een helgroene botaniseertrommel
en een schepnetje . Hij droeg een kleine gedeukte vilthoed . Het
geheel wekte reminiscenties aan een welgezinde, ongeveer duizend jaar geleden door haar vrindjes in het bos achtergelaten
akela . Misschien daar zijn mond reeds lang geleden definitief
door zijn baardgroei overwoekerd was, maakte hij enkel een
kleine buiging naar de werklieden, die rap uit hun gebukte
houding overeindkwamen, de twee vreemdelingen onderzoekend maar zonder vijandigheid opnamen en daarna onder elkaar met de ogen een kort snel gesprek voerden .
'Ook goeiemiddag' zei de voorman toen, `op weg naar 't Steen?
Jaja, jullie zijn de eersten niet . Het begint druk to worden hier .
Je vraagt je of hoe de mensen het in hun hersens halen om zich
in dat stikdonkere hol heel de tijd op derlui flikker to slaan . Of
zich daarop to laten slaan door dat gekke stelletje daar . Dat lui
liever naar een kwakzalver lopen dan naar een goeie doktoor,
daar kan ik met mijn pet niet bij' .
Hij zette zijn hoofddeksel of en bekeek een ogenblik aandachtig
de gekruiste beenderen op het embleem boven de klep. Terwijl
hij verderpraatte begonnen zijn ondergeschikten weer to zingen, poogden ook met hun schoppen de indruk to wekken zomaar wat aan het spitten to zijn . Tersluiks kamoefleerden er
een paar de vers uitgegraven en -gekapte put met brokken
takken, die bij het neervallen een geluid maakten als van steen .
De geleerden zwegen . Tillemsoger glimlachte. Of Wasmoeth
dat misschien ook deed was niet to zien .
`Neem jou nou bijvoorbeeld' zei de voorman, met een knik
naar de bioloog, 'denk je nou heus dat je mankement door geransel verdwijnt? Kom nou maat, ik wou je wijzer hebben . Je
ziet er niet stom uit . In het burgerleven verdien je volgens mij
een hoop poen . En hier laat je je dat als een snotneus afgappen
door dat boevetuig' .
De geleerden zwegen nog steeds . De voorman scheen echter
geen behoefte aan enig antwoord to hebben . Hij sprak eerder
voor zichzelf, ondanks zijn platte tongval op de licht docerende
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toon die kennis van zaken en zelfingenomenheid verraadt . De
psychikus bracht hem dan ook stilzwijgend onder bij de individuen die zich in het gelukkig bezit van een autoritaire persoonlijkheidsstruktuur verheugen .
`En jij' zei de voorman, op Tillemsoger wijzend met zijn schop,
jou mankeert voorzover ik zie niks . Hoogstens wat muizenissen. Je slaapt slecht. Toen je zes was heb je een kwartje uit
moeders knip gepikt, wat? Heb ik het mis? Vertel mij wat
maat!'
Pas nu uitdrukkelijk tot hem het woord gericht werd achtte de
psychikus het ogenblik gekomen om ook iets to berde to brengen .
'Je beschikt inderdaad over een zeker inzicht in de menselijke
psyche' zei hij welwillend, 'wat die muizenissen aangaat heb je
meer gelijk dan je denkt. Maar ik ben hier niet naar . toe gekomen, en mijn vriend evenmin, om me to laten genezen . Om
precies to zijn: ik genes zelf. Apropos . . .'
'Allicht' zei de voorman kaim, zijn ogen tot kieren knijpend,
`wie niet . ledereen geneest zichzelf, doodgravers doen het overigens het best van allemaal . Alleen de doktoor geneest anderen en as ie er geen gat meer in ziet sjouwt ie rustig met zijn
pesjent naar genadevader. Jullie hebben nergens benul van,
perfesser!'
'Genadevader? Wat is dat voor persoon, beste vriend?' informeerde Wasmoeth vriendelijk langs zijn in baard opgegane neus
weg .
`He?!' riep de voorman, verbaasde en onrustige blikken om
zich heen werpend, 'wat voeren jullie hier dan uit?'
'Wij zijn van de politie . Rechercheurs in burger' stelde Tillemsoger niet onwelwillend voor . De voorman schrok hiervan merkbaar en begon zich voetje voor voetje terug to trekken in de
richting van de kuil, waar zijn gezellen, die op het woord `politie' hun werk gestaakt hadden, met de schop in de hand wachtten op wat komen ging .
`Wacht even' zei Wasmoeth, laten we open kaart spelen . Wees
gerust . Wij hebben niets met het gerecht to maken . Mijn kollega maakte een grapje . Wij zijn geleerden . Er schijnen hier
nogal opzienbarende dingen plaatsgevonden to hebben . Daar
willen we een onderzoek naar insteilen . Verder niets . We
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zouden het op prijs stellen als u ons uw medewerking zou willen geven . We hebben die misschien nodig' .
`Magus' zei de voorman, opeens beleef d zijn pet afnemend,
een voorbeeld dat door zijn ondergeschikten prompt gevolgd
werd .
`Wasmoeth' zei de bioloog.
`Tillemsoger' zei de psychikus.
'Wat wilt u weten Als iemand u van dienst kan zijn dan ben
ik het. Ik ben onbevooroordeeld . As lijkentuinier sta je overal
buiten . Je bent onrein zogezegd . Je leeft buiten de legerplaats,
as de heren begrijpen wat ik bedoel . In de legerplaats kom je
alleen snachts . Daar heb je vrede mee'.
'Het idee van de zondebok' konstateerde Tillemsoger peinzend .
'Niks zondebok' zei de voorman, 'ik bedoel, ze lusten je niet' .
'Rankune dus' zei Tillemsoger pogend zich het vuil, van zijn kleding to krabben . Het werd hard, krijt .
'Onzin' zei de voorman geergerd, `as het erom gaat stadhuis •
woorden op to spuiten ben ik al weg . Ik wou alleen zeggen da
ik de juiste man ben om jullie de inlichtingen to geven die jullie willen hebben' .
Hij dempte zijn stem tot een fluistering .
'Het moet eindelijk maar es toegegeven worden dat bier rare
dingen gebeurd zijn . ledereen schijnt ze vergeten to zijn. De
bloedslager leeft alleen om bezopen in zijn kot to kunnen liggen . De koster, eigenlijk een gewone timmerman, is een sadist
met kapsones . Een kinderpester. De rest is navenant. De zogenaamde genadevader is in werkelijkheid een versteende pinguin. Trevalje, nog de beste van het stel, maar aan lagerwal,
heeft niks meer in to brengen as lege briefjes . Alleen kinderen
en ouwe mensen zeggen nog wel es gedag tegen ons' .
`Had je het niet over gekke dingen?' vroeg Tillemsoger peinzend .
De voorman maakte een afwerend en vermoeid gebaar .
'Nu niet' zei hij, 'ik moet er eerst mijn gedachten es over laten
gaan . Ik ben van alles kwijtgeraakt . Da's ook logisch . Vroeger
werkten we in een fatsoenlijke tuin met plavuizen op de putten
en zo . Moet je dit nou zien . Zorg dat jullie vannacht in de kerk
zijn . Ik ben er ook' .
Tillemsoger liep naar de arbeiders toe die om de kuil geschaard
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stonden, hun schop besluiteloos in de hand, vaag glimlachend,
wellicht omdat ze in hem een hooggeplaatst personage zagen .
Hij boog zich over de rand . En floot zacht tussen zijn tanden .
Beneden lag een beroemd, tot dril geworden, maar aan zijn
ooglap herkenbaar gebleven legeraanvoerder die reeds vri j
lange tijd zoek was .
Wasmoeth had reeds met een joviaal armgebaar afscheid genomen van de werklieden en hun leider en hompelde ijverig,
of en toe stilstaand en notities makend als hij iets zag wat zijn
aandacht trok, voor de psychikus uit . Die diep in gedachten
verzonken was en weinig interesse had voor wat hem omri ngde .

37. Een alle proporties to buiten gaande taart

Een bleke maar warme zon . Die de indruk wekte zijn grootste
brandstofvoorraad verstookt to hebben . En die de van zaadpluizen en vingerhoeddikke insekten doorzweefde atmosfeer,
aandeed met een nazomerse mildheid . Onder ijle, stil tot hemel
ontbindende zon de diepe straten van de stad . Marmerwit, granietgrauw, vege schaduwen. In schrille tegenstelling tot dit heldere, herfstochtendachtige : het mikrobisch zich splitsend en
samengaand, aaneenklittend en verenkelvoudigend gewriemel
der zeer talrijke mensen die de straten bevolkten en die een
om onduidelijke redenen wanhopig en vreugdevol en ontzind
protest aantekenden tegen de richting waarin ze zich voortbewogen, toch, zichzelf op grote schaal hinderend en voor de
voeten lopend, daarop niet terugkomend, toch zich voortbewegend, met allerlei zonderling kruipende, slingerende, zijdelings wegzwikkende en als poepse ballen hobbelrollende bewegingen, die door de talrijkheid ervan slechts voor zeer geoefende ogen afzonderlijk zichtbaar waren en die globaal deden
denken aan voortdurend chaotisch door zichzelf opgevreten en
gereproduceerde delen van een grauwbevliesde en binnenin kleurige worst .
Alle straten, boordevol met van tentakels, ogen en vertrekkende monden voorziene mikrobe-achtigen, leken zich, elk op zijn
eigen manier, kronkelend en draaiend als roltrappen naar het
hooggelegen en van alle kanten zichtbare centrum to spoeden,
een witte getande drakenrots, de top van een stenen golf waar226

in de van alle kanten aanrollende brede gesteentelagen van de
stad, naar het zenit reikend, samengeslagen waxen en op hetzelfde ogenblik verstijfd .
De richting die de mikrobe-achtigen namen werd over het geheel genomen bepaald door dat ongeloofwaardig hoge punt . Al
waren er ook onderdelen in de door de straten samengeknepen
en voortgeschoven worst die obstruktie voerden . Die zich met
maaiende tentakels en stelten een weg baanden in tegenovergestelde richting, afwaarts, en die, hun mond opengespalkt,
voortdurend ingesloten door de tegenstrevende scharen, door
het lawaai onhoorbare kreten uitstieten .
Er waren ook onderdelen die zich voor zover mogelijk, teruggetrokken hadden uit het opwaarts stuwend gewoel en die, met
de achterkant van hun lichaam aan de muren der straten vastgeketend lijkend, zich steeds weer met uitgestrekte holle hand
of centenbakjes vooroverbogen .
Er waren ook mikrobedelen die zich in het totaal niets aantrokken van het geheel en die midden op straat samengebald
neergestreken waren en woedend om de overlast die ze ondervonden allerhande verlengstukken van hun ledematen tussen de benen der voorbijdringenden wrikten, om hen zo attent to maken op hun aanwezigheid, die meer aandacht verdiende dan haar gegund werd .
De menigte, waarschijnlijk amper zich bewust van deze in
vodden gehulde egelachtige bulten, ging ze niettemin juist zoveel uit de weg dat deze niet vertrapt werden . Een risiko dat
maar al to zeer bleef bestaan evenwel en waar de uit kwade
ooggaten naar boven, naar met elkaar vechtende en diskussierende benen en lichamen loerende egelbulten, zich niets
van aantrokken . Brutaal alsof ze in hun bed lagen hielden ze
hun posten midden op het hobbelige pas aangelegde plaveisel
bezet.
Sommigen van hen maakten daarbij geen gebruik van stokken,
benen of stelten, maar hielden aan een eind touw, aan ketting
of riem grote woedend naar de voorbijschuivende ledematen en
rompen bijtende en blaffende honden losjes in bedwang . Voor
die bulten week de menigte merkbaar sneller opzij, zonder er
verder evenwel veel aandacht aan to besteden en zonder de
bulten de kans to geven zich sneller voorwaarts to bewegen dan
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rupsen . Want ze waren nauwelijks een centimeter gevorderd en
hadden zich nijdig teruggetrokken in potsierlijke stekelburchten van relatieve rust, waarvan vele zo afdoende gekamoefleerd
waren dat ze eerder midden op straat groeiende doornige struiken leken, waaraan iedereen die niet oppaste zich schramde .
Niet al de levende heestergewassen gedroegen zich even plantaardig en statisch . Vele ook bewogen zich, met allerlei merkwaardige krab-achtige en zwemmende gebaren, wel degelijk
voort . Die hadden kans gezien hun uitsteeksels to verstengelen
met de kompakte massa armen, benen, halzen en voeten van
de luid zingende, achteloze, vrolijke, praatzieke menigte, die
hen niet meer had kunnen afschudden of die de parasieten niet
eens bemerkt had .
Er waren ook heesterachtigen, slecht ontschorste boomstronken en paddestoelen, die met geweld en voorzichtigheid door
kennissen of f amilieleden door de menigte geloodst werden
op de manier waarop pakhuisbedienden een zwaar voorwerp
door een drukke straat naar het nabijgelegen magazijn dragen
en siepen, omkijkend steeds, uitroepen slakend, met de vrije
arm jolige stompen uitdelend en uit voile borst kwinkslagen
makend over de eksplosiviteit en het gewicht van hun in zichzelf verzonken vrachtjes, die soms opeens een gillende kreet
van angst of verrassing uitstieten wanneer ze, doordat de dragers opzij geduwd werden door de op niets acht slaande menigte, tegen de flank van een koe of paard aanbotsten, die, of dat,
midden op straat was blijven staan en, door geen stokslag of
getier van begeleiders to vermurwen, de staart optilde en
zijn opgekropte buik vol drek ledigde, niet zelden pardoes op
de vrachtjes terwijl de dragers de spetters om de oren kletsten .
De dieren, koeien, paarden en varkens voornamelijk, waren
zonder uitzondering met een touw vastgemaakt aan de pols
van tonronde baardige en roodgehalsdoekte krombenige boeren
die hun lippen stijf opeengeklemd hielden en met schoppen
hun onrustige beesten aanspoorden sneller to lopen .
De boeren waren niet alleen gekomen . Ze hadden ook hun
vrouwen meegebracht : in breed uitstaande zwarte rokken en gele jakken met kralenborduursel gehulde potige tantes die door
de zwarte kap welke hun hoofd omsloot, leken op middeleeuwse
krijgsknechten . Hun kinderen, rode en witte debiele knolrapen,
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aan een touw bij elkaar houdend, zodat ze niet zoekraken konden in het gedrang, drumden ze onverzettelijk en zonder zich
van veel elleboog- of voetwerk to hoeven bedienen op rond hun
rondglurende echtgenoten en vee . Ze hielden hun met kralen
bezette kleurige beurzen, met een zilveren ketting om hun middel bevestigd, vast tegen hun door hun harde gewaden geplette
borsten aangedrukt met het oog op zakkenrollers . Die inderdaad
alom aktief waren .
Verschillende keren zag het verbijsterd, na een kort oponthoud
in het afstervend Hout in de mallemolen van de stad tot moes
gedraaide geleerdenpaar, zich behoedzaam zoveel mogelijk
langs de gevels voortbewegend, een aalsnelle anonieme hand
in de achterzak van een boer of kantoorbediende tasten en eruit komen met een zo to zien redelijk gevulde portefeuille .
Zagen ze dezelfde zwervende trefzekere hand met een nijptangetje een zilveren beursketting doorknippen en behendig
de beurs opvangen nog voor hij op de grond kon vallen . Zo gesmeerd ging een en ander in zijn werk dat Wasmoeth, een zeer
goedaardig en eerlijk mens, niet de kans kreeg de beroofde to
waarschuwen. Dit zou slechts mogelijk geweest zijn als de
menigte wat meer tussenruimte in acht genomen had, als de
bestolene niet zo snel aan het oog onttrokken was geworden,
als het rumoer van gezang en geschrei niet zo oorverdovend
was geweest, de straat beter geplaveid was geweest, als hij Tillemsoger bereid had gevonden kontakt to maken met de bestolene . Maar Tillemsoger was er de man niet naar om zich met
zulke futiliteiten in to laten . Hij was een onderzoeker, geen politieagent, verklaarde hij, zich met moeite verstaanbaar makend,
toen Wasmoeth hem op de diefstallen attent maakte .
Zuchtend probeerde Wasmoeth, die begaan was met het lot der
onbekende beroofden, meest boeren en boerinnen, de zakkenrollershand, die zich voortdurend bleef manifesteren, niet meer
to zien .
Broederlijk de armen om elkaars hals geslagen werkten de geleerden zich verder door de brij van ledematen en rompen, die
voor een gedeelte toebehoorden aan boeren, voor een gedeelte
aan kleine nerveuze handwerkslieden en ordelijk geklede kantoorbedienden en voorts voor een gedeelte, het kleinste zo to
zien, aan in grauwe zakkige en tot op de draad versleten unifor229

men gehulden . De ledematen, koppen en rompen hun kledij
liet daar herhaaldelijk flinke happen van zien der geuniformeerden waren ettelijke tinten donkerder dan die der andere
passanten, zelfs dan die der zongebakken boeren . Ze leken ook
slechts min of meerongeluk
perk en tegen hun zin verzeild geraakt in de naar boven stuwende drukte. Hun gezichten stonden
ongeinteresseerd, drukten de kalme hautaine korzeligheid uit
die inboorlingen van een oude stad niet zelden kenmerkt
jegens bezoekers . Veel minder misbaar en nutteloze bewegingen makend dan de inwijkelingen zochten ze hun weg en kwamen meestal sneller vooruit dan de rest .
Met verbazing bekeken de niet in het minst opvallende geleerden de uit een gesteente, uit rots opgebouwde gevels waarlangs
ze voortschuifelden en waarin bijna nergens enige begrenzing
van huizen of winkels was aangegeven . Achter de hoekige
ramen, die eerder uitgehakt leken uit een massief geheel dan
bij de bouw der muren daarin uitgespaard, brandde geen enkel
licht . Achter de vensters, waarin kozijnen, sponningen noch
ruiten to bespeuren vielen, heerste volmaakt donker . Slechts
een paar keer konstateerden de geleerden een rossig flakkerend licht binnen zo'n omraming, ongetwijfeld afkomstig van
een open haardvuur, waarvan de rook in dunne raggen naar
buiten dreef en door de menigte weggeademd werd .
Om de paar meter boog een aan een uitstekende gevelsteen
vastgekluisterde gehurkte of staande menselijke stomp zich
naar hen over . Hij hield onveranderlijk een grote vuile lege
hand op of een koperen bakje dat hij heftig op en neer deed
wippen . Het gekletter van de weinige muntstukken die erin
lagen was niet to horen. De stomp metamorfoseerde in een
ongelooflijk hoog en met gemak door hem volgehouden tempo .
De ene keer miste hij neus en ogen en had hij over de lege
kuil in zijn gezicht een enorme zwarte bril geklemd, de andere
keer had hij een open bloederig gerande en door insekten omzwermde wond op de plaats waar zijn adamsappel zich behoorde
to bevinden . De volgende keer was dit euvel verholpen, had hij
de bril afgezet en keken twee scherpe kiezelstenen dwingend
naar bet koperen bakje, dat door een vernuftig soort uit een
slappe mouw stekend heggeschaartje werd vastgehouden . De
keer daarop was hij in alleen een romp met daaroverheen ge230

stolpt een pispot, bebrild niettemin, veranderd en stond bet bakje als een fetisj voor hem op de straatkeien . De keer die dan
kwam had hij zich van bet pispothoofd ontdaan en was hij enkel
nog een romp, met een soort paardetuigje, op een plankier gebonden en met vier stokken in de hoeken die de romp op zijn
plaats hielden . Het bakje was ingebouwd in bet plankier en werd,
doordat de romp zacht been en weer wiegde, via een touwtje
op en neer geschud .
Daama trok de bedelaar zich terug in zijn hoofd, dat zich als
een verbaasd bolgewas, grootogig en vals deemoedig, zonder
meer op bet plaveisel in evenwicht hield, zich daarbij stuttend
op twee lange beenachtige oren, die als krukken fungeerden .
En de keer daarop was hij weer, met kleine variaties op zijn
aanvankelijke vormen, een mens waaraan neus en ogen ontbraken, had hij een zwarte bril met glazen als theeschoteltjes
op en hield hij in een uit de doden herrezen klauwhand bet
bakje vast, dat in niets door de doorgaande deformatie van zijn
bezitter was beinvloed geworden. Het bleef kalm van koper,
en dankbaarheid om de muntjes die de goedige Wasmoeth erin
wierp deed bet iedere keer in dezelfde overigens meestal niet
hoorbare lofzeggingen oprinkelen .
Wat de meesters van bet bakje betrof, ze gedroegen zich zonder
uitzondering tamelijk stuurs en zeiden, voorzover ze over
spraakorganen beschikten, slechts met raspige tong 'aalmoes
beer', `god lone bet u beer', 'voor een arme invalide beer',
`mismaakt van zijn moeders lijf of aan beer' . Over meer registers
beschikten ze niet . En ze trokken die alleen met merkbare
tegenzin open . Het bakje sprak voor zichzelf meenden ze . Dat
was ook zo. Het deed Wasmoeth plezier bet met behulp van
een toevallige broekzak vol kleingeld voortdurend aan bet lofzeggen to kunnen brengen .
Intussen werd de straat steeds steiler . Met luide kreten werd
hij door de menigte bestegen, waarboven nu niet eerder getoonde vl aggen zich ontrolden en paardezwepen wimpels werden. Een orkaan van feestelijk gedruis stak op, waarin de geleerden, zich aan elkaar vastklampend als bevreesde en vrolijke
kinderen, verdwaald tijdens een schoolreisje, slechts nog via
hun spieren kontakt met elkaar onderhielden .
Horen en zien vergingen bijna . De massa golfde bet dienblad
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op waarop de centrale steenpiek, een alle proporties to buiten
gaande taart, door de stad aan de hemel geoffreerd werd . De
veelkleurige, rafelige meute, als een schuim, stortte zich uit op
de onverzettelijke onderste delen van de taart, zette er de
tanden in . Werd teruggeslingerd door zijn eigen vaart . Golfde
opnieuw aan. Bloedrafels van vlaggen sprongen de lucht in .
Viktorie! Lichamen strekten zich over andere lichamen uit
naar de godssteen. Handen tastten er zich rauw aan . Lippen
zogen er zich tegen vast . Elkaar kwijtgeraakte ledematen en
rompen herenigden zich van vraatzucht en vreugde .
De menigte week terzijde. Stelde zich op . Schreeuwde en bad .
Bekruiste zich . Drukte zich ineen . Kopuleerde. Werd twee massieve viezen wanden waartussen een brede lege kloof viel waarlangs tientallen, honderden struiken, brokken boomstronk, reuzensprinkhanen, monstertuigen razendsnel, zichzelf met zwepen en krukken aansporend tot nog groter haast, zich voortworstelden in de richting van de spitse poortopening, geflankeerd
door twee wachters : een klein min wezentje met een grenenhouten uitdrukkingsloos tronie en tussen zijn tanden een van
entoesiasme op en neer dansende vurige tong, en een varkensachtige bonk bloedrood vlees en spieren die met moeite door
een perkamentstrak vel bijeengehouden werden .
38 . Kerkdienst
Direkt na de pijlsnelle bestorming van het poortgat door de
ontwortelden en hun helpers, werd de kloof door de vlezen zee
dichtgeslagen . Schichtig hinnikende en op hun achterpoten
overeind rijzende paarden, het schuim op de bek. Loeiende,
door hun melkbuidels bezwaarde koeien . Woedend krijsende
varkens . Hoog en als waanzinnig geworden ouden van dagen
mekkerende geiten . Wild kakelende kippen, meegedragen in
korven en in het gedrang daaruit ontsnappend, vloekend vastgegrepen door de zich vallend en zweefduikend naar voren knokkende eigenaars, die in het wilde weg hun korf vol rondfladderend, ea aan anderen toebehorend gevogelte schepten, hem
per ongeluk of ekspres over een toevallig net briesend opduikend hoofd stolpten, waar de korf niet meer of to krijgen
was, wat de opeens tot imker gewordene een roestig mes deed
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trekken en, het openknippend, verblind door pijn, kwaadheid en
gevlochten wilgetenen ermee rondsteken in de ledematen die de
zijne omklemd hielden .
Er vloeide bloed, dat varkens en talrijke broodmagere manke
honden huilen deed van begeerte toen ze de geur ervan in hun
neus kregen . Ze begonnen to happen in wat hen voor de bek
kwam, speciaal als het klein en gevederd was en in minder dan
geen tijd kapotgeknauwd en verorberd kon worden . Het regende stokslagen en schoppen op hun ruggen en koppen van de
zijde der mensen. Het geheel werd zoveel mogelijk in toom
gehouden door de geuniformeerden die zich overal tussen de
opdrommende kolonne bevonden en die als bij toverslag over
lange ijzeren staven beschikten waarmee ze, als waren het dorsvlegels en de mensen graan, aan het pletten sloegen . Dit hield
de losbrekende chaos inderdaad binnen bepaalde perken ofschoon sommige boeren, die vrouw, kind en vee kwijtgeraakt
waren, met hun messen zwaaiend de ordebewaarders onder
moordlustig gebulk to lijf wilden gaan. Ze werden door doodzenuwachtige handwerkslieden, wit wegtrekkende kantoorbedienden en automatisch onzevaders gorgelend kwezelig vrouwvolk daarvan weerhouden .
Met zo'n geweld viel de menigte aan op de voor haar, als geheel, muizekleine poortopening, dat er aardig wat tijd verstreek
voor er inderdaad iemand binnenraakte, eenvoudig doordat hij,
als een sjoelschijf voor het gat gemanipuleerd door de schijveo
achter hem, naar binnen gestoten werd .
Tillemsoger en Wasmoeth, die handig het mankement van de
laatste hadden uitgebuit en zich gedragen hadden als een soort
siamese bremstruik, waren toen reeds in de katedraal en hadden
een gunstig uitzicht biedend plaatsje gevonden, wat terzijde van
de voor het hoogaltaar neergestreken en over en weer tandknersende heestertuin, die leek op een soort doodse hulde aan het
lege altaar, een marmeren rotsblok waarop een bakbeest van
een houten invalidestoel stond, met onder de zitting een kamerpot niet veel kleiner dan een wastobbe van redelijke omvang .
Die invalidenstoel gold het onafgebroken opstijgend gekerm
en gereutel der verward en dolzinnig kruiselingse bewegingen
makende struikgewassen . Zo'n verering voor de stoel, blijkbaar
een belangrijk symbool voor hen, legden ze aan de dag dat er
233

ettelijke zich met hun bewegingen finaal in de knoop werkten
en met in een kruissteek verstrengelde uitsteeksels schokkend
en gillend op de grond krioelden, hetgeen de animo der andere
gewassen merkbaar deed toenemen .
Toen Wasmoeth overeind krabbelde en poogde de takken van
enkele van zijn verwijderde broeders en zusters to ordenen,
werd hij van alle kanten aangevallen, sloegen vrouwelijke heesters hun doornige nagels in hem, werd hij door mannelijke bespuugd en in hun scharen genomen . Mismoedig gaf hij zijn
pogingen tot hulpverlening op. Zo to zien redden de monstergroeisels zich trouwens best.
Ze schenen, ondanks hun plantelijk gekrijt en boosaardig geritsel, uiterst opgewekt to zijn . Hun boze venijnige baldadigheid kende geen grenzen . Ze sloegen elkaar op de schorsige
koppen, rukten elkaar stelten uit, buitelden over elkaar heen
en schreeuwden tussendoor in een onverstaanbare stronktaal
zegening of of vloek of beden om hulp naar het altaar en de
stoel .
`Ik begrijp dit niet, wat willen ze?' kloeg Wasmoeth tegen de
psychikus, die nu op zijn beurt in een klein boekje met trillende hand aantekeningen neerkrabbelde .
'Wat jij ook wilt' zei Tillemsoger, zonder op to zien, als een
verslaggever doorschrijvend .
`Hoe bedoel je, waarde kollega?' vroeg Wasmoeth zenuwachtig .
'Genezing' zei Tillemsoger .
'Werkelijk? Dacht je . , .?' zei Wasmoeth .
'Zeker' zei Tillemsoger, 'en het zou me niets verbazen als . . .'
Hij voltooide zijn zin niet . In een holletje kwamen uit het donker
opzij van het altaar een stuk of wat achteloos latijns gezang
verhaspelende geuniformeerden tevoorschijn, die alle grote
bundels hout op hun gebogen rug torsten . Ze kwakten het hout
in twee hopen, aan weerskanten van het altaar, neer en gingen
er op hun knieen bij liggen. Sloegen vuur . Knetterend en door
hun longen aangeblazen schoot het blijkbaar kurkdroge hout in
brand . De vlammen laaiden op naar de huizenhoge traveeen,
werden daar weerkaatst . Een rosse gloed verlevendigde de holle
ruimte waar het wrakhout, geschrokken, tot rust leek to zullen
komen, zich van elkaar ontdeed, zich op de Stoel koncentreerde, maar toch steeds nog weer slaags raakte onderling .
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De vuurmakers waren op het altaar gesprongen en holden,
kopje duikelend en met duimen de mond, met de wijs- en middelvinger de oogleden openrekkend, elkaar na om de Stoel .
Sommigen gingen zelfs zover dat ze hun gulp openrukten en,
niet langer dan enkele sekonden evenwel, hun geslacht tentoonstelden . Dit had een grimmig en afgunstig gekrijs 'der
struiken tot gevoig . Toen ze voldoende in trance leken snelden
ze schreeuwend weg in het zijwaartse donker, kwaad nageroepen door de heesters, die nog fang niet genoeg leken to hebben van de voorstelling .
De kerk had zich intussen onder de verbijsterde blikken van
de geleerden gevuld met een duizendkoppige menigte, paarden,
koeien, geiten, varkens, schapen en pluimvee meegeteld . Niet
een hield zijn mond . Elk in zijn eigen jargon en naar zijn of
haar aard riep, hinnikte, blies, blafte, blaatte en snebbebekte
dat de katedraal op zijn grondvesten trilde.
Verre van in het godshuis eerbiedig stil to zijn en elkaar met
rust to laten, werd gevloekt en gekankerd op de verraderlijkheid van artsen, die om hun beurs to spekken ziekten uitzaaiden
of het graan was ; op papen die je tot de bedelstaf brachten met
hun geschooi om geld, die je dochter naaiden in de biechtstoel,
je zoon opruiden om voor nop in het Zwarte Werelddeel missiehuizen to gaan bouwen ; op magistraatspersonen die to stom
waren om voor de duivel to dansen ; op wijven zo wellustig dat
ze het sap uit je merg zogen om je dan in de steek to laten voor
de buurman,die het precies zo verging ; op mansvolk dermate
onzindelijk dat het zich maar eens per jaar, zo tegen pasen,
verschoonde en in de regenton kroop ; op de luizen die schurft
kweekten ; op het zenuwwater dat je knieen knarsen deed als
roestige scharnieren ; op mond- en klauwzeer die mens en dier
benarden ; op eksterogen, vetknobbels in de nek, vleesbomen,
verzakkingen, steenpuisten in de bilspleet ; op het gewicht van
pacht, misoogst en inzakkende hoeven . Op de duivelse groeikracht die dit jaar alleen onkruid deed opschieten ; op de kliek
die de prijzen opdreef en de lonen ,laag hield en van de winst
vuiligheid uithaalde in het buitenland ; op de aankoop van kanonnen en komputers ; op faktureermachines ; op de schappen ;
op kernbommen, die het klimaat in de war schopten . Het
was niet eens winter geweest dit jaar! De herfst had bet ook al
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of laten weten! En de zomer was geen zomer! Het was een uitvinding van duivelse geleerden die zelf allang bungalows betrokken hadden aan de noordpool ! De hele wereld ging naar
zijn ouwemoer! De duivel speelde mooi weer met de kloten
van mens, dier en ding! Heiligen kwamen bijna niet meer
voor! In Rome waren ze gek geworden! De hele schepping werd
op zijn kop gezet!
Dit alomvattend koor dat ziekte en ondergang raasde probeerden de heesters niet zonder sukses tegenspel to geven door zo
hard mogelijk en gelijk hun eisen to skanderen, waar, op Tillemsoger en Wasmoeth na, niemand naar luisterde .
`Gratis melk voor onze bloedjes van kinderen, betere huizen,
centrale verwarming, badkuipen in plaats van tonnen, toiletten
in plaats van poepdozen' brulde de menigte .
`Hoof, elke dag vers stro, sappig gras, haver, malse biet, mais,
iedere dag een ouwe helm vol gerst' hinnikte, blaatte, mekkerde, knorde, piepte en kakelde het aanwezige vee, dat door de
mensen met geweld uit de buurt van de heesters gehouden
moest worden . Enkele paarden hadden er niettemin in onbewaakte ogenblikken reeds de tanden in gezet en knaagden
eraan .
'Weg met de belasting' schreeuwde het yolk over het gegil der
heesters heen, 'meer tandartsen, we vergaan van de kiespijn!
Minder auto-ongelukken, we verrekken van de dooien!'
'Nieuwe armen, andere benen' skandeerden de heesters.
'Om de andere dag vlees op tafel' joelde het yolk .
`Vlees aan de botten! Ogen, neuzen, een tong' eisten de heesters.
'Het celibaat afschaffen' zette een verlopen priester in .
'Volkstuintjes, gratis gaarkeukens, meer vrije dagen' overstemde
het yolk hem .
'Slokdarmen, haar, rechte ruggen, geen krukken' troefden de
heesters .
`Geld!'
`Leven !'
'Geluk!'
'Teelballen! Vleesbomen! Zachte sjanker!'
'Cupwedstrijden!'
'Won-de-ren! Won-de-ren!'
Het lawaai werd zo oorverdovend dat niemand zijn eigen stem
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nog horen kon .
'Afschuwelijk' brulde Wasmoeth door de toeter van zijn handen
in het oor van de psychikus, 'dit loopt mis' .
'Blijf bedaard' schreeuwde Tillemsoger, die inderdaad de kalmte zelf was gebleven en zelfs nu nog opgevangen kreten noteerde, die hem immers meer inzicht verschaften in de diepere
roerselen van de eenvoudige volksziel, die zich hier kollektief
in strofe en antistrofe van een totaal ontremde onlustballade
uitsprak .
`Won-de-ren!' juichten nu alle stemmen tezamen .
'Gerst!' hoorde Wasmoeth, die werkelijk begon to geloven dat
hij gek geworden was, in de ruimte boven hem een opgefladderde kip schetteren . Hij volgde met de ogen het dier, dat niet
in staat bleek zich op zijn hoge nivo to handhaven en met klepperende vlerken op de Stoel landde, waar het met kiene kraaloogjes bleef zitten rondkijken, parmantig beurtelings het kopje
naar links en naar rechts draaiend, stormende bijvalsbetuigingen in ontvangst nemend .
De plechtigheid waarom het de menigte begonnen moest zijn
leek inmiddels een aanvang to gaan nemen . Het groepje geuniformeerden dat de tot brandstapels opgelaaide vuren ontstoken had, rukte een machtig uit opengetornde en aaneengenaaide jute zakken vervaardigd gordijn terzijde dat de wand
achter het altaar aan het oog onttrokken had totdusver . De
menigte barstte in woeste jubelkreten los en viel op de knieen .
Zelfs zo waren de mensen nog hoger dan de meeste heesters .
Tussen de flakkerende dubbele brand der vuren stond een voor
een reus vervaardigd kruis, meters hoog, dat er uitzag of
houtworm het van boven tot beneden doorkorven had . Aan het
uiterste topje was een klein model fietswiel vastgemaakt . Over
de velg hing een stevig touw naar beneden, dat aan het ene
eind vastgehouden werd door de bloeddoorlopen dorpelwachter . Aan het andere uiteinde zat een lus . Naast de bloedige
dorpelwachter, die verveelde blikken om zich heen wierp en
wiens gezicht pas toen hij de hen gewaarwerd enigszins opfleurde (zonder het touw los to laten liep hij op het diertje toe
en draaide het de nek om, waarna hij het zover mogelijk wegslingerde tussen de gebeden prevelende, zingende geknielden)
stond de houtkleurige muis, met ogen als boorgaten, en met
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opgestoken knuisten tot stilte manend .
De stilte ontstond, uiterst traag . Toen alleen nog het geschraap
van dierenhoeven op de plavuizen en het geritsel der struiken
to horen waren, piepte hij schel en tot in de verste uithoeken
van de kerk verstaanbaar :
'Genadevader, genade!'
'Genadevader, genade!' bad het yolk, zijn gesels tevoorschijn
halend en zich in een kalm ritueel onharde tikken gevend .
`Harder!' piepte de muis, kennelijk niet op hun stemvolume maar
op het slaan doelend, 'genadevader!'
Het yolk riep en geselde feller .
'Nog harder, hup, hup, hup!' riep de muis .
Het yolk striemde zich en elkaar over hoofd en rug . De heesters rosten elkaar, op spookachtig roerloze wijze op hun plaats
blijvend, of met hun surrogaatledematen .
Toen geseling en genaderoep hun toppunt bereikten, kwam uit
het donker een in een kazuifel van kattevel gehulde vogelachtige gedaante tevoorschijn, die zijn door geen enkel zien vertroebelde blik even op de menigte liet rusten en toen, door de
muis en de reus geholpen, in de Stoel neerzakte.
'Genade, heilige vader! Red ons, bescherm ons! Genade!' brulde
het yolk in golven, angstig stil wordend daarna weer. Het vee
loeide en hinnikte gewoon door, alsof het in brand stond . De
mensen drukten de dieren de kaken opeen . Sloegen. De vogelvader gooide zijn bek open dat de hanelel van zijn huig zichtbaar werd .
'Genade' snavelde hij geruststellend, 'genade, genade, genade,
genade' .
Toen hij het woord, dat de menigte zichtbaar goeddeed, zovaak
had uitgesproken dat het ook tot de meest trage van geest moest
zijn doorgedrongen, legde de muis hem met een handgebaar
het zwijgen op. Haalde de afwezige heilige een uitgeholde kassei uit zijn kazuifel, kuste die een paar keer, drukte hem tegen
zich aan op de plaats waar voor de verstening zijn hart gezeten
had en hield de steen op zoals een kind een drinkbekertje of
bordje, dat bijgevuld wil worden .
De reus knoopte een ruwe leren zak los van zijn koppel en
perste daar een eind bloedige worst uit op de holle steen . Achter zijn hand brabbelde de muis brokstukken latijn, die na een
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paar tellen door de genadevader overgenomen, uitgebreid en
overstemd werden .
'Accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calix sanguinis
mei novi et aeterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum' snavelsprak hij op nogal
zachtmoedige toon . Hij wilde de brokken bloedige substantie
oppikken. De reus was hem to Aug af . De genadevader beroerde met zijn snavel alleen de binnenkant van de kelk. Daarmee
was de kommunie afgelopen . Het geknielde yolk rechtte de rug
en borg de gesels weg. Het gedierte mocht praten . Ons heer
was gegeten en gedronken .
Reeds schoven de eerste heesters op de trappen van het altaar
toe, hesen zich erop, ritselden langs de gestoelde heilige, de
reus en de muis heen en raakten in fel gevecht gewikkeld om
het losse eind van het touw . Een onoverzichtelijke kluwen klemde er zich aan vast, tandknarsend en doorgaand met vechten
in een insektachtig aandoende ontzinde drang . Onder de koude
ogen van Tillemsoger en de uitpuilende, in tranen wegzwemmende van Wasmoeth, hees de reus moeiteloos de hoop taterende kraaiende afval naar boven, tot ze de dwarsbalk konden
grijpen, het touw loslieten en zich op het kruishout vastzetten .
'Genezing' tierden de heesters, 'genezing . Genees ons !'
Het yolk tierde mee, entoesiast de handen opheffend, met gebalde vuisten de eis kracht bijzettend .
`Ik ben genezen!' riep een heester, zijn houten armen en benen
wegwerpend, en liet zich als een vogel naar beneden vallen,
waar de muis en de beul hem opraapten en hem aan den volke
toonden .
'Voila' brulde de reus, 'zo gezond als een kikvors!'
Het monster was inderdaad min of meer mens geworden . Het
stond, op eigen benen, ofschoon uiterst wankel .
'Hij is genezen!' joelde de opdringende menigte .
`Wonder' piepte de muis, `de pastoor is heilig! ledereen wordt
gezond . Hier, de volgende!'
In een hoog tempo vielen de heesters naar beneden, werden
slordig opgevangen door geuniformeerden, beklopt, bekeken
en overeind gezet. Het knarsen van hun door goddelijke tussenkomst vloeibaar gemaakte en rechtgebogen ruggegraten
was duidelijk hoorbaar .
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'Hoera' joelden ze, 'hoera!'
Een stak zegevierend zijn afgevallen bult de lucht in, slingerde
hem met een wijde boog tussen het yolk, dat slaags raakte om
een deeltje van de relikwie in zijn bezit to krijgen . Hij werd
tegen de plavuizen in stukken geslagen, die, door wie ze to pakken kregen, haastig onder de oksels of in de anus geklemd
werden, of, als ze er meer bemachtigd hadden, snel bij opbod
verkocht .
Het touw zwiepte opnieuw naar boven . Keer op keer . Telkens
schudde de wonder barende kruisboom mismaakte genezenen
af. Het hagelde krukken en kunstledematen, glazen ogen, surrogaatschedels en bulten over de opeengedrumde wijdmondige
menigte, die greep wat ze grijpen kon.
De gestoelde heilige was inmiddels in een ronkende slaap gevallen. Zonder hem to wekken werd hij, met Stoel en al, door
geuniformeerde misdienaars weggedragen . De houtvuren
brandden lager.
'Nieuw hout erop' werd geroepen .
De muis stak de armen weer in de lucht.
'Het is genoeg voor vandaag' zei hij, 'teveel wonderen is ook
niks . Dat gaat alleen ten koste van de kwaliteit!'
De overgebleven struiken, die het altaar overkropen en rond
de benen van de reus groeiden, werden roerig . Ze riepen schelle beledigingen naar het kruis en de muis . De reus veegde met
logge beenbewegingen het altaar schoon .
'Morgen komt er weer een dag' zei de muis droogjes . Morrend
kwam het yolk in beweging, leek tot geweld to willen overgaan
maar bedacht zich en schuifelde naar de uitgang . De vuren
doofden. De geuniformeerden trokken het gordijn dicht en
liepen weg. De bloedige reus en de muis stelden zich op bij de
uitgang. De reus nam de meegebrachte giften in natura in ontvangst . Ontstaand gekrakeel van de zijde der gelovigen drukte
hij bot en met schoppen de kop in .
Alle vee was gift. Ook het zieke, dat de eigenaar wilde laten
genezen door de kracht van de heilige vader. `De vader stelt
niks voor, dat is niet eens een vader' zei de reus, 'beesten worden bier niet genezen . Dit is geen gekkenhuis' .
Langs de zijuitgang dreef hij ze naar de aan de kerk grenzende
koncistorieruimten die provisorisch als stal ingericht waren .
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De muis ontf ermde zich over het geld dat de gelovigen meegebracht hadden als bijdrage in de kosten van het Wonder . Wie
niet flink over de brug kwam, wie jets achterhield hoefde niet
op genezing to rekenen, verklaarde hij, bankpapier en munten
in een jute zak stoppend . Ze moesten maar doen als iedereen
en op het kerkplein proberen hun relikwieen to verkopen . Dat
leverde geld genoeg op als je het een beetje slim aanlegde .
De katedraal was leeg . In een nis, tussen de benen van een stelletje hektische heiligen, muisstil, zaten Tillemsoger en Wasmoeth . Toen de reus, die voortdurend met vee in de weer was,
verdween (de muis was al eerder in niets opgelost) kwamen de
geleerden tevoorschijn en scharrelden, om de benen to strekken, wat rond door de kerk . Hun voeten werden allerlei oneffenheden gewaar. Ze bukten zich en tastten bij het licht van
een door Tillemsoger afgestreken lucifer over de vloer . Hij lag
zo bezaaid met allerlei afval als ze niet voor mogelijk gehouden
hadden. Tillemsoger noteerde : braaksel, lorren, uniformknopen, dierlijke en menselijke feces, vogelveren, rolletjes ijzerdraad, zakdoeken, rafelige stukken hout, brokken gips, kinderbrillen, keistenen, bierflesjes, een fietsdynamo, kopspijkers,
kralen, kondooms en losse centen.
Toen de nacht viel was Wasmoeth van uitputting en verbijstering in halve slaap gevallen. Tillemsoger zat naast hem en sperde zijn neusgaten open. Hij vergiste zich . Hij vergiste zich niet .
Er dreef een geur van rottende kadavers door de kerk .
39 .Informatief intermezzo
De katedraal was een echoput vol zacht knarsende, schavende,
pruttelende en ritselende darmgeruchten, vol hoefgeschraap
en gekuch van geheimzinnige verhullende gesprekken met elkaar voerende dieren . In een nameloze droeve traagheid stonden ze elkaar to woord, zinspeelden ze op boosaardig beraamde oeroude aanslagen, vonnissen die nog Been slager had durven voltrekken. Spraken ze met dikke tong en moeilijke tanden
door een dik doek over de voordelen die vleugels gaven boven
benen en hoeven en twistten ze stil en treurziek over de tijd
die het donker nog duren zou, over de smidsen waar ze vroeger
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beslagen waren, over de boerin die hen uit haar hand liet eten,
over de ratten die tussen hun voeten rondsiopen en die niets
goeds to betekenen hadden . Machteloos en van dodelijke moeheid bevangen kauwden en herkauwden de dieren dingen die
ze niet begrijpen konden. Soms gromde even een varken, in
zijn halfslaap gestoken door in zijn binnenste gegroeide fonkelende stukjes steen .
De reakties van Wasmoeth en Tillemsoger op de nachtelijke,
gelaten diergeluiden waren zeer verschillend . Ze spraken niet
met elkaar. Wasmoeth zweeg omdat een oude kindertijdse verrukking hem overvallen had, een gevoel van deel to hebben aan
al dit gefluister en gerochel vol verholen betekenissen, alsof de
buik de werking van het hoofd vervangen had en overtollig gemaakt, en nu, zonder de omweg van woorden, rechtstreeks uit
het ingewand rijzend, dingen gezegd werden die in geen mensenhart opkwamen, die half waken en half slaap waren en die
hem een sensatie gaven van rillende stille hoopvolle geborgenheid in een hol en donker en naar alle zijden grenzenloos en
labyrintisch vertakt bestaan, dat datgene waarin hij anders
rondstrompelde, het bewuste en dagheldere, beneden zijn bewustzijnsdrempel had laten zakken terwijl, tegelijkertijd, iets
in hem naar de oppervlakte gestegen was en hoorde alsof het
voor het eerst oren gekregen had . Een stille gelukkige glimlach
om de mond lag Wasmoeth in het donkey, een Antonius die
door al het verraderlijke, kwellensgerede en onbegrijpelijk
angstaanjagende dat verklaard wilde worden, met rust gelaten
werd en wiens kalme, door zijn harige neusgaten of en aan
vloeiende ademstroom, een woordenloze onophoudelijke stem,
zich mengde met de doffe zachte stemmen der dieren . Heilig,
veilig en tevreden voelde hij zich .
Bij Tillemsoger stonden de zaken anders . Zijn gespannen nadenkende pogingen om het meegemaakte to verwerken, leden
keer op keer schipbreuk door de geluidsoverlast die het in de
aangrenzende ruimten gestalde vee hem aandeed . De abstrakte
gedachtengangen die hij volgde dienden zich to ontwikkelen in
een adekwate ruimte, in een soort luchtledig van de geest, dat
wil zeggen in de kabine van zijn studeerkamer waar hij, vrij en
ongestoord kleurige grillige zeepbellen van hypotesen en teorieen blazend, doorheen zweefde terwijl zijn zitvlak steunde op
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zijn stoel en zijn ellebogen op de rand van zijn buro, die hem
niet in de steek lieten ondanks hun zwaarte, welke de zijne verre
overtrof .
Hij geraakte tot geen enkele sluitende ordening . Het meegemaakte wilde op geen enkele wijze opklaren tot transparantie
in zijn geest . Het bleef bij vluchtige invallen die hij, zich hopeloos ergerend, even later reeds weer vergeten bleek to zijn of
die niet de moeite waard waren. De vaak door hem na een onderzoek gevolgde metode van via vrij associerend pogen verbindingen in schijnbaar geen verband met elkaar vertonende
verschijnselen to ontdekken leverde niets op .
Zijn hersens waren leeg en werden steeds leger . Lucht, ijlte . Hij
gaf de schuld daarvan aan het gemompel en geschuifel der
dieren, dat hem steeds onbehaaglijker aandeed . Tenslotte, zijn
denkpogingen stakend, begon hij om aan de diergeluiden to ontkomen op en neer to lopen door de kerk, waarbij hij herhaaldelijk uitgleed in hopen stinkende vuiligheid, die ook al van de dieren afkomstig waren . Ten einde raad begon hij tot duizend to
tellen, vervolgens tot tweeduizend .
Op een onbepaald uur in de nacht
hij wandelde nog steeds
gemelijk heen en weer, Wasmoeth lag met zuchtende ingewanden in zijn nis, het gedierte kuchte en babbelde luider
naderden knarsende gespijkerde voetstappen en werd in de diepte
van het schip een kleine toorts aangestoken .
'Goed yolk' riep met niet to luide stem de voorman-doodgraver,
'zitten jullie daar? Geef es een seintje!'
Tillemsoger formuleerde een vage groet en wekte zijn kollega,
die traag tot leven kwam .
'Aha. Een ogenblikje hoor' bromde de voorman, 'zo tot je
dienst' .
In de aangroeiende lichtkring van de toorts ontstond een groepje vormloze gebochelde wezens waarvan er een de toorts vasthield en ophief. Ze liepen naar het midden van de kerk waar
een zware brede steen lag . De mannen zetten de baalzakken
die ze op de rug torsten en die hun bochels gevormd hadden
op de grond en schoven met vereende kracht, terwijl de voorman met de toorts bijlichtte, de steen opzij . Er wasemde onmiddellijk een onbeschrijflijk felle lijkenstank op . Tillemsoger floot
opnieuw tussen de tanden, onhoorbaar haast .
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De mannen pakten de baalzakken op, die geen baalzakken
waren maar in vodden geknoopte kadavers, en kwakten ze snel
en efficient in het vierkante vloergat . De geleerden, die toekeken, moesten hun neus dichtknijpen van de stank . De begravers
ondervonden er kennelijk geen enkele hinder van . Toen ze klaar
waren met hun zonderling karweitje, spuugden ze hartgrondig
in de diepte en schoven de steen weer op zijn plaats . Op een
zaclit onverstaanbaar gegeven bevel van de voorman, die er
goed de wind onder had, mompelden de werklieden een afscheidsgroet en verwijderden zich .
'Zo' zei de voorman, 'nou zijn we onder ons . Magus, Tillemsoger en Wasmoeth . Alle drie mooie namen, die het goed zouden doen op een putsteen . Maar laten we het daar niet over
hebben . Laten we het ons makkelijk maken . Ik heb de pest aan
dat geecho' .
Hij ging, de toorts hoog houdend, die flink wat licht verspreidde
zo langzamerhand, voor naar een diepe koraalnis waarin het
licht de wonderlijkste kleurschakeringen wekte, van purper tot
akwamarijn . Hij maakte geen aanstalten om to gaan zitten.
`Rust roest' zei hij met een verontschuldigend grijnsje . De geleerden bleven ook staan, zich enigszins onzeker voelend ; Wasmoeth, ruw gewekt uit zijn diersympatisch gemijmer, zijn gewone verzinkende houding aannemend .
'Waarom wordt dit soort begrafenissen eigenlijk uitgevoerd in
het hoist van de nacht?' vroeg Tillemsoger nieuwsgierig.
Ten gewoonte' zei de voorman schouderophalend, 'waarom gebeurt zoiets snachts? Tj a' .
'Dingen plegen redenen en oorzaken to hebben' zei Tillemsoger.
'Tja' zei de voorman, enigszins onthand . Wat zal ik zeggen .
Mijn geheugen is niet meer wat het geweest is . Ik zou een heleboel overhoop moeten halen voor ik het precies zou kunnen
zeggen . Maar ik geloof dat er nogal eens bezwaren gemaakt
zijn tegen openbare begrafenissen hier . De mensen houden
daar niet van . Dat valt natuurlijk ook wel to begrijpen . Al kost
het ons moeite . Als lijkentuinier moet je er soms moeite voor
doen om je het standpunt van een leek in to denken . De leek
van zijn kant heeft het wat dat betreft makkelijk . Die steekt als
de vogel struis zijn kop in het zand . Die erkent de dooien dood244

gewoon niet . Omdat ie er bang voor is . Of liever, omdat ie weet
dat ie zelf dood moet en prut wordt . Die gedachte, daar durven
ze nooit aan toe komen . Maar gelukkig ook, dat zou ze waarschijnlijk alle eetlust ontnemen . Ze zouwen broodmager worden en voor ons geen enkele lol opleveren . Overdag gebeurt
het werk stiekum, jullie zijn de eersten die ons bezig gezien
hebben, en snachts gebeurt het ook stiekum . Dat is nou eenmaal zo' .
Je praat over je werk op een merkwaardig lichtzinnige manier'
stelde Tillemsoger peinzend vast .
Vat wil je' zei de voorman, 'het is je leven . Je doet je werk
met plezier . Dat het nog lager aangeslagen wordt as dat van
hoer of beul is pijnlijk . Maar het werk zelf houdt ons op de
been . Het is eerlijk handwerk . Niks geen flauwekul erbij, al is
het wel veel meer inspanning gaan kosten dan vroeger. Overdag hak je je een bult en stop je in . Snachts neem je het uitschot op je rik en wandel je ermee naar dit riool . Maar hoop
doet leven, zoals de heren misschien wel weten' .
Hij glimlachte sluw en samenzweerderig.
'Zeker' zei Tillemsoger, 'waarop hoopt een lijkentuinier?'
'Nou komen we an de kern' zei de voorman, 'ik heb mi jn gedachten es over de dingen van vroeger laten gaan en ik moet
zeggen : er is me meer to binnen geschoten dan ik verwacht
had . Maar, kijk, jullie hebben ons bezig gezien met het werk
vanmiddag. Dat vinden we om eerlijk to zijn een beetje vervelend. Ik zou wel es iets willen horen over zwijgen of zo' .
`Als het graf' zei Tillemsoger.
De voorman grinnikte even .
'Kijk' zei hij, `as lijkentuinier zit je vastgebakken aan je grond .
Een goeie tuin, flink hoog geboomte, malse struiken, gezond
kniediep gras, dat zijn dingen daar hou je van . Daar geloof je
in, hoe moet ik het zeggen . Geloof ja, daar heeft het mee to
maken. Je plant de boel netjes op een rijtje, je graaft, je wroet,
je geniet van de geuren van de grond, van het zonnetje en je
bent een gelukkig mens. Je bent zelfstandig, niemand bemoeit
zich met je . Je doet wat je hartje begeert . Kontrole is er niet' .
'Geheime schanddaden met doden?' mompelde Tillemsoger .
`Laat naar je kijken' zei de voorman, 'typisch lekengebazel .
Kletskoek. Maar luister. Ik krijg het nou over ons geval, want
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ik spreek ook namens de jongens . Wij hadden een mooie tuin
en we deden stevig ons best om hem nog mooier to maken . Een
ijzeren hekwerk hield pottekijkers op een afstand . Het etter sijpelde goed door alles heen . De tuin groeide en bloeide . Een
paradijs van een tuin was het . Alles ging gesmeerd . We gooiden
elkaar wel es een schoongevreten schedeltje toe en zo, we haalden wel eens een geintje uit, in het nette hoor, de dooien lachten er zelf het hardst om as je het mij vraagt . Maar er ging zonder dat we het wisten iets mis . Je snapt, zo'n tuin is veel groter
dan wat je ervan ziet as je een blommetje op je dooie gaat zetten . Een goeie tuin, en de onze was goed, drijft onder de
grond verder. De onze spoelde onder heel de stad door. Een
kompleet onderaards moeras hadden de dooien aangelegd . Dat
moeras vrat aan de fundamenten van de stad . Alles werd vochtig en schimmelig . De huizen sodemieterden in elkaar . De
mooie meubeltjes van de mensen werden hoopjes molm . Het
zilveren tafelbestek sloeg zwart aan . Enfin, dat soort dingen .
Ons kon het niet teveel schelen op zich natuurlijk. Wij . . .'
'Jullie beleefden er veel plezier aan zelfs' stelde Tillemsoger
vast, 'het was jullie opzet geweest' .
'Plezier : ja, opzet : nee' zei de voorman, `we vonden het een
tikje link . Onze dooien, zeiden we tegen elkaar, leggen ons
flink in de luren . We keken uit een groen begroeid graf waar
we met jan-en-alleman hutjemutje dooreen inzaten naar boven . Je kon niet eens over de rand kijken . Die bestond uit
bomen, tropische bomen, een soort waringins' .
'Tropische bomen' zei Wasmoeth .
'Tropische bomen ja' zei de voorman, 'niks bijzonders hoor, as
je nagaat dat het klimaat de laatste tijd ook finaal veranderd is .
Het was snikheet maar doordat je in de bomen klom op het
laatst, as de grond to drassig werd onder je voeten, had je er
geen last van . Ons uitgezonderd voelde iedereen zich kiplekker. Die lui snapten er niks van. Ze dachten dat ze vogels geworden waren en hipten heel de dag maar zo'n beet ;e door de
takken'.
'Wat aten jullie' zei Wasmoeth .
`Hersenrag' zei Tillemsoger kalm .
'Ranonkels' zei de voorman verveeld, 'maar laten we het niet
over details krijgen . Mijn tijd is beperkt' .
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'Ranonkels' zei Wasmoeth .
`Vruchten van de bomen . Ze maakten er ook sterke drank van .
Daar werden ze zo geil van as apen . Heel de dag waren ze
bezig op het laatst . Wij, ik en de jongens en nog iemand, de huidige dierenvijand, verveelden ons. De lui voelden verduiveld
goed dat de dooien hen die poets gebakken hadden . Dat wilden
ze niet weten . Of ze wisten het serieus niet. Zulke dingen, daar
kom je nooit achter . Als lijkentuinier heb je niemands vertrouwen'.
'Het onze' zei Wasmoeth, `de stad was overwoekerd door een
bos?T
'Niet overwoekerd . Er was geen stad meer . Geen steen was op
de andere gebleven . Iedereen zat in de hoogte, met een takje
in zijn kiezen to peuteren en to niksen . Beneden liep de pastoorsvogel rond, die met z'n kattevel, die nu genadevader heet .
Hij preekte iets . Hij was krankzinnig geworden van wat er gebeurd was . Hij had een timmerman bij zich, een kindergeselaar. Die is nou hier koster' .
Tat bos, hoe snel groeide dat uit?' informeerde Tillemsoger
kalm.
'Dat weet ik niet goed meer' zei de voorman, 'het kan een week
of ook wel een maand of langer geduurd hebben . De stad veranderde in bos . Onze mooie tuin was oerwoud geworden en
het ellendigste was dat er niks meer to tuinieren viel, want er
ging, gek genoeg, geen sterveling meer dood' .
'Aha, onsterfelijkheidsmanies' zei Tillemsoger, 'vertel es wat
over je laatste werkdag . Hoe verliep die?T
'Tja, gewoon geloof ik' zei de voorman, `we hadden nog niks in
de smiezen. Het was lekker zonnig weer, voorjaar . We hebben
een wat onrustig lijk opgegraven as ik me goed herinner en er
een diepere put voor gemaakt . Er gebeurde niks bijzonders bij .
Ik heb nog even met een oud ventje staan praten . Hij kwam het
graf van zijn vrouw bezoeken . Hij had kijk op ons werk. Ik
praatte wat met hem omdat ik dat merkte . Ik heb daar een orgaan voor, een soort inwendige neus' .
'Ja' zei Tillemsoger, `verder?T
'Nou' zei de voorman, `savonds laat maakte ik nog een rondje
door de tuin . Toen vond ik dat mannetje op het graf van zijn
vrouw' .
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`lets bijzonder aan hem to merken?' vroeg Tillemsoger .
'Tja' zei de voorman, 'hij lag voorover op die aardhoop . Zijn
vrouw was namelijk niet zo lang daarvoor toegestopt en flink
gaan groeien . We hebben er een zooitje grond op gezet om d'r
op d'r plaats to houwen . Hij brabbelde wat toen ik hem wegjoeg omdat de tuin dichtging' .
Vat zei hij?' vroeg Tillemsoger.
`lets over zijn vrouw' zei de voorman, 'zo'n mannetje wil natuurlijk niet inzien dat er van zijn vrouw alleen nog derrie en
botten over zijn . Hij had het er geloof ik over dat ze volgens
hem nog leefde . Hij zei iets over haar boosaardigheid, ze was
daar niets van kwijtgeraakt onder de grond, beweerde ie. Hij
liep algauw als een haas weg . Het was anders echt een heel geschikt baasje'.
Vat gebeurde er met het bos' zei Wasmoeth .
`We werden door een duivels leger aangevallen . Er zaten meer
lijken dan levenden in het bos' .
'Grote genietingen' zei Tillemsoger vlak, 'nieuwe begrafenissen' .
De voorman maakte een hulpeloos gebaar .
`Later pas' zei hij, `nu nog steeds. Alles wat we begraven stamt
uit die tijd. Er is ook een heleboel opgeslokt door de heuvels' .
'Heuvels' zei Wasmoeth .
'Restez tranquille, mon cher' zei Tillemsoger vriendelijk en superieur.
'Heuvels ja' zei de voorman, 'moeilijk om uit to leggen boor .
Jullie als geleerden zullen het wel beter weten dan ik . Ik heb
alleen verstand van grafzerken als puntje bij paaltje komt . Het
bos werd steen . De steen welde op uit de grond en daalde neer
uit de hemel . Net vogelstront was het eerst . Maar het werd redelijk hard!'
Hij betastte met zijn vrije hand de kronkelig doorgleufde niswand .
'Het wordt tijd dat ik opstap' zei hij, 'morgen moet ik alweer
vroeg uit de veren' .
'Bedankt voor je inlichtingen' zei Tillemsoger.
`Tot ziens, beste Magus' zei Wasmoeth met trillende stem .
De voorman blies de toorts uit en schuifelde weg. De gesprekken der dieren ontaardden in beuzelpraat . Het werd langzaam
alweer licht . De geleerden gingen op de steengrond liggen, om
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to slapen . De slaap ging Tillemsogers oogleden voorbij .
`Wasmoeth?' zei Tillemsoger . Er kwam geen antwoord .
'Wasmoeth?!'
'Niet ipso facto uitgesloten van bestaansrecht' hakkelde dichtbij
en dromend het donker, 'onbekende zijnsvormen misschien,
en . . .
'M'n beste Wasmoeth' zei Tillemsoger slapjes .
`Via een chromosomengarnituur-mutatie, polyploidie' prevelde
het donker, 'een overdosering aan radio-aktieve stralen, insekticiden, amerikaanse onderzoekers die vreemde resultaten bereikten met bepaalde leliesoorten '
'Maar m'n beste Wasmoeth . Je bent toch niet gek geworden?'
riep Tillemsoger uit, met de vuist op de grond slaand .
'Niet van hout' kreunde het donker, 'geen bestaande houtsoort
althans . Het is van steen . De bodem bestaat niet uit aarde . De
bodem is ook van steen . De stad is uit een steen opgebouwd .
Het is geen stad . Het is eerder een gebergte dat als twee druppels water lijkt op een stad' .
Het donker schreeuwde bijna .
'Onzin' zei Tillemsoger zo kalm mogelijk, je bent door de
nogal zonderlinge belevenissen van deze dag overstuur geraakt .
Slaap . Ik ga ook slapen.'
Het lukte hem niet de slaap to vatten . Wasmoeth redeneerde
hakkelig, met zichzelf in tweestrijd, verder. Tillemsoger streek
een lucifer of en boog zich over hem heen . Wasmoeth sliep,
met open ogen in het donker starend, zacht brabbelend, grondeloos kalm en afwezig .

40 . Genadevader dekt zijn voeten

De geleerden hadden onderdak gevonden in het stadhuis, bewoond door horden toegestroomd yolk, zieken en gezonden,
f atsoenlijke burgermensen en gespuis, groten en kleinen, gelovigen en ongodisten, monsters en mensen, nieuwsgaarders van
professie en van nature . Het was er dag en nacht een heidens
kabaal . ledereen liep in en uit . Spuugde op de gladde marmervloeren, plaste tegen de wanden en vloekte op het gebrek aan
meubilair . Als stoelen en tafels dienden meegesleepte kisten,
korven en kratten waarin men zijn kostbaarste bezittingen ver249

voerd had . In alle kamers werden vuurtjes gestookt van keihard
hout, dat, eenmaal ontvlamd, dagenlang bleef gloeien en met
enig geblaas zo weer aan to wakkeren was .
Op ongeregelde tijdstippen dreunde, omstuwd door een schare
van helpers de vleeshouwersknecht naar binnen, stoof door alle
zalen, gangen en kamers, van de nok tot in de grond, brak kisten open en betrapte pluimvee, dat de eigenaars verborgen gehouden hadden. Hij sloeg hen de krijsend vleugelslaande dieren, ze bij de poten rondzwiepend, in het gezicht en brulde de
mensen toe dat ze onder een hoedje speelden met het Oerbeest .
Dat hij, in hun eigen belang, aan het verslaan was . 'Genade'
galmden de doodsbenauwde delinkwenten, hun zwepen reeds
tevoorschijn halend .
Ze hoefden zich niet to slaan . De vleeshouwersknecht was door
zijn macht en sukses grootmoedig geworden . Het genadegeroep
volstond. Met minachtend geknor blies hij met zijn bende de aftocht . Als demonen stampten ze door de smook en de walm die
door het gebouw dreef en veroorzaakt werd door de alom in
leven gehouden vuurtjes .
Er werd in de zalen, vol door het verhaal van de wonderen van
huis en haard weggedrevenen, gevochten om het minste . Onafgebroken werden zakmessen, tandestokers, naalden het voorwerp van hoogoplaaiende twisten . Individu vocht tegen individu,
familie tegen familie, zaal tegen zaal, verdieping tegen verdieping. Zo'n gevecht kon een uur of een halve dag duren . Het
eind kwam steeds doordat iemand binnenviel met nieuws omtrent een genezing of een pas aangekondigde nieuwe seancetijd
of doordat Trevalje, een vaag personage geworden, stadsomroeper nu, een boodschap door zijn megafoon toeterend de
katedraal verliet en het plein overstekend, langs het stadhuis, de
stad inging. De mensen waren dan hun ruzies direkt vergeten .
Er bleef geen enkele heugenis aan .
Daar ze elkaar altijd, ongezien en principieel, gewantrouwd
hadden nam hun wederzijds wantrouwen niet eens toe . Ze klopten elkaar op de schouder, wisselden knipogen uit . De krises
kwamen duidelijk voort uit de spanning en de onzekerheid waarin ze verkeerden ten aanzien van hun kansen op genezing van
honderd-en-66n kwalen en duizenderlei muizenissen en kopzorgen, die, evenals de lichaamsgebreken, verergerden door het on250

ophoudelijk geredekavel erover, door de steeds weer gereleveerde meest intieme details, door het afwegen van kansen op herstel .
Allen, ook bankroetiers en duivemelkers, achtten zich ziek en
wilden genezen worden . Genadevader was op ieder lip als een
balsum . Aleeen over de meegebrachte middelen ter genezing
hield eenieder angstvallig zijn mond . Minder kapitaalkrachtigen
inspekteerden bij nacht de bezittingen, zelfs de strozakken, van
hun met meer middelen gezegende lotgenoten . Diefstallen
deden zich aan de lopende band voor . Geen mens kwam uit
de kleren . Voeringen en geheime lichaamsholten bewaarden
gouden munten en sieraden, die als nog geneeskrachtiger beschouwd werden dan de buitgemaakte of aangekochte onderdelen van reeds op mirakuleuze wijze genezenen .
Tillemsoger had kans gezien voor zich en de bioloog een hoekplaats to bemachtigen in een kleine kamer parterre . Het ging
niet goed met Wasmoeth . Snachts in zijn slaap gewaagde hij van
dieren die hun hersens in hun ingewanden droegen en hem
lief hadden . Overdag maakte hij toespelingen op zijn mankement, dat hem hevig dwars ging zitten . Hij stond amper nog op .
Bij de vleesverdelingen die eenmaal per dag plaatsvonden (geuniformeerden slingerden in iedere zaal een half paard of
driekwart koe, die men onmiddellijk met zakmessen en scharen to lijf ging, na twintig minuten waren alleen nog wat botten
over, waar honden mee afmarcheerden) bemachtigde Tillemsoger twee porties . Wasmoeth liet de zijne onaangeroerd . Over
hout of steen repte hij met geen woord . Wanneer Tillemsoger
erover begon, toegeeflijk gestemd, draaide de bioloog gekweld
het hoofd naar de muur . Hij trok zich stilzwijgend terug in zijn
door geen schaar aangeraakte snel toenemende baard, die de
kleine geleerde weldra bijna geheel aan het oog onttrok . Al Tillemsogers pogingen om Wasmoeths indolentie to doorbreken.
schampten of op diens harig pantser .
Gemelijk gestemd, nog steeds niet veel wijzer geworden, ging
Tillemsoger zijn eigen gang, de bioloog achterlatend in zijn
braambos .
Zijn schreden richtten zich naar de kosterskluis, een stenen afdak tegen de voet van de kerkkolos . Hij trof de koster in zijn
kot, aan de binnenkant een miniatuur timmermanswerkplaats .
Op de vloer lag een dikke laag schavelingen en houtvijlsel . De
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tafel, op schragen, was een werkbank die vol lag met houtbeitels, schaven in allerlei maten en soorten, drevels, schroeven,
spijkers en waterpassen . Tegen de wanden, aan haken, hing
nog meer gerief, ook gesels en paardezwepen, kinderkleertjes,
kind erbrilletj es met kapotte glazen, verder enkele bosjes aan
een spijker gestoken bruinverkleurde nota's .
De koster was een geselhandvat aan het verfraaien met snijwerk . Hij hief Aug het hoofd op toen Tillemsoger zich door
de smalle deurspleet wrong en, het hoofd stotend tegen de ]age
zol Bering, naar binnen stevende .
Ten goede dag' zei Tillemsoger.
'Ook zo voor mijn part' bromde de koster .
Tillemsoger schraapte zijn keel . De koster werkte verder alsof
zijn bezoeker lucht was.
`Ik wil de pastoor spreken' zei Tillemsoger toen hij vond dat de
stilte intens genoeg geworden was .
`Hehehe' zei de koster, `goof maar in de zak en we zullen zien .
Wanneer het goud in de zak klinkt, de bult al half van de rug of
springy .
Ten niet onaardig rijm' zei Tillemsoger, 'het komt me vaag bekend voor' .
'Het geloof verrolt bergen, op wielen van rijksdaalders' zei de
koster .
'Ongetwijfeld' zei Tillemsoger, 'waar kan ik de pastoor vinden?'
Hij voegde zekerheidshalve daaraan toe : `Ik ben gezond, van
lichaam en geest' .
'Aha, meneer is van de krant . Eerst de zak eren!'
Ik ben psychikus' zei Tillemsoger, 'ik stel een onderzoek in
naar wat bier voorgevallen is . Daar heb ik de pastoor voor
nodig' .
Eigener beweging haalde hij zijn portefeuille tevoorschijn en
liet onder loerende blikken van de koster enkele bankbiljetten
in de zak fladderen die in cen hoek stond en half gevuld was
met muntstukken en papiertjes . De koster grinnikte kort .
'Het is ons een eer een geleerde to mogen ontvangen . Wat heb
je op je lever, meester?'
Ik moet de pastoor spreken' .
'Genadevader is in gesprek' .
Breng me bij hem. Het is belangrijk' .
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'Onmogelijk. Hij bidt'.
Tillemsoger offerde nieuwe bankbiljetten .
'Het gaat niet, hij slaapt op het ogenblik' zei de koster stuurs,
'hij kan je toch niks vertellen . Hij heeft alleen verstand van god' .
Tillemsoger achtte de tijd gekomen om op to treden . Hij pakte
de piepende koster onverhoeds in de dubbele nelson en zei op
een toon van onontkoombaar gezag :
`Doe wat ik zeg . Breng me bij hem'.
`Los!' piepte de koster, 'deugniet, dief! Jk ken je soort . Je hebt
het op de zak voorzien! Help, roof!'
Tillemsoger drukte hem voorzichtig de keel toe . De koster werd
verwonderlijk snel blauw . De psychikus liet los . Hij hield niet
van fysiek krachtsvertoon, soms was het noodzakelijk .
'Het kan niet' zei de koster, 'hij dekt zijn voeten, daar doet ie
uren over . Hij heeft last van hardlijvigheid, niks aan to doen' .
Vat maakt het uit' zei Tillemsoger, 'dan zul jij me van dienst
moeten zijn' .
`Eerst de zak eren' .
Jk waarschuw je'.
Lange stilte .
Vat wil meneer weten?T
'Zo mag ik het horen' prees Tillemsoger, `begin maar bij het begin. Laten we ons de tijd ervoor gunnen . Tussen haakjes : mijn
naam is Tillemsoger . Professor Tillemsoger' .
De koster legde de zweepsteel weg en ging op een in beslag
genomen vouwstoeltje zitten . Tillemsoger zette zich op de tafelrand en stak een sigaret op . Een van zijn laatste.
De koster weidde, steeds weer in hoekig timmermansidioom
vervallend, uit over doodzondige geboomten die opgeschoten
waren, spuwende duivelsvogels op takken, verboden vruchten,
hemelse druipgesteenten, monsterwingerds, ratteplagen, heilige
reliekschrijnen opgedoken uit het niets, een kruis dat niemand
minder dan hijzelf gekonstrueerd had en met grote kunstvaardigheid versierd, over pastoorsvogels, genadevaders, gewelddadig tot het heiligdom doorgedrongen vleeshouwersknechts en
grotten vol pestende kinderen die met zachtheid gekastijd dienden to worden.
Hij eindigde zijn betoog met een opmerking over een satanisch
oud mannetje in opdracht waarvan hij de Stoel nog gemaakt had
253

indertijd en dat na de dood van zijn vrouw genadevader door
list had willen laten verongelukken .
`Stop' zei Tillemsoger, 'wat deed die vrouw op die stoel?'
'Zitten' zei de koster, die een soort plezier leek gekregen to
hebben in het oprakelen van zijn onsamenhangende herinneringen .
`De pot' zei Tillemsoger .
De koster grijnsde .
'Da's waar ook . Pissen en poepen' zei hij, . zich op de houten
dijen klappend . Ik heb d'r nog gekist . Het was een reuzin . Ze
was verlamd of zo, metersbreed geworden . Zat altijd voor het
raam' .
'Waar is het mannetje gebleven?T
'Zoek geraakt, levend ter helle gevaren' .
'Onmogelijk. Een mens verdwijnt niet zomaar . Een mens laat
een spoor na'.
'Hij niet' .
De koster lachte nog steeds, 'niet dat ik weet tenminste . Hij kon
niks . Hij wilde dat ik zijn huis volspijkerde met panlatten . Daar
liet hij smerig onkruid tegen groeien . Je brak er je nek over .
Die planten waren zondig . Planten zijn dat trouwens altijd' .
Hij verloor zich in bespiegelingen over timmerhout, netjes verzaagde pl anken en balken, die, doordat ze sap en hars verloren
hadden, als rein beschouwd dienden to worden . Tot slot eiste
hij een nieuwe verering van de zak .
Tillemsoger betaalde, glimlachend .

41 . Wandelwegen

Terwiji in een schokkend ritme de katedraal zich volzoog met
vlees van dieren en mensen en de mensen uitbraakte, terwijl de
zon een steeds krachtlozer cirkel werd, kapten groepen mannelijke stedelingen met gloednieuwe bijlen en piossen aan de steenachtige bebossing rond de stad . Ze waren gekleed in velerlei
kombinaties : uniformbroeken en boerenkielen, oude kostuums
en militaire koppels . Hun werk vorderde slecht . Ze hieven hun
breektuigen zonder felheid, zetten ze vaak aan de voet, en bleven, op hun gereedschappen leunend, staan, om zich heen kijkend, de tijd schattend die het vellen van de bosresten nog
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vergen zou, gezapige gesprekjes met elkaar voerend, weddenschappen afsluitend, klagend over het vervelende ondankbare
karwei .
Ze konden die steenhouten rommel net zo goed laten staan . Er
zat toch geen greintje groei meer in . Er kon een speelterrein
van gemaakt worden voor hun kinderen . Thuis liepen die hun
moeder maar voor de voeten . Ze verveelden zich . Op straat
konden ze door de drukte amper komen . Ze liepen daar to zeer
het risiko onder de voet gelopen to worden of overreden .
Bovendien was er, door de wondergenezingen, veel slecht yolk
ter plaatse, dat zich niet ontzag kinderen en vrouwen overlast
aan to doen. De overal rondsluipende bedelaars, blinden, doofstommen en verminkten, die hun gebreken droegen of het gulden onderscheidingstekens waren, werden een plaag waartegen
iets gedaan moest worden . Het neerhalen van het stenen Hout
was zinloos . Het was onbekend wie de opdracht ertoe gegeven
had . Niemand herinnerde zich dat . De rooiers waren kort van
memorie als alle mensen in de stad .
Wanneer Tillemsoger, overal rondspeurend naar een kiem, een
wortel, een kern, hen vroeg naar de opdrachtgever haalden ze
onverschillig de schouders op of verwezen vaag naar het niet to
pas komen van bossen vlakbij een stad, of naar genadevader,
die, dat wist een kind toch, alle hout vervloekt had . Hij zou zijn
redenen daarvoor wel hebben . Zij, de rooiers, waren daar niet
van op de hoogte . Zij waren maar eenvoudige, werklieden in de
wijngaard, zeiden ze meesmuilend . Denken hoefden zij niet
to doen: in de kerk werd voor hen gedacht . Ze hoefden evenmin hun hersens to gebruiken om to denken als hun keel om
ons heer door to slikken . De kerk was een uitkomst, in alle opzichten .
Tillemsoger glimlachte fijntjes bij het horen van zulke opmerkingen . Hij was erin geslaagd op een door geen koster of misdienaar bewaakt ogenblik tot genadevader door to dringen, die
onder luid darmgepruttel in de Stoel zat, op het altaar, een
versteende ineengedoken vogelgod . Quetzalcoati, afstotend
vreemd, geheel gekoncentreerd op zijn inwendige onderbuikse
verrichtingen, doods, voor niets aandacht hebbend, de psychikus die hem aansprak niet eens opmerkend . Toen tenslotte tot
hem doordrong dat iemand het woord tot hem richtte, hem
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vragen stelde, trok hij zijn oogvliezen enkele millimeters vaneen
en opende zijn snavel .
`Op deze petra gemeente Is . Gebouwd' luidde zijn uitsluitsel .
Op Tillemsogers aandringen voegde hij daar ter verduidelijking nog aan toe : 'bloeder martelaren . Zader kerk' .
Genadevader was, zacht gezegd, de kluts wat kwijtgeraakt . Dat
dit nets van zijn heiligheid en wonderkracht hoefde of to doen,
stond voor Tillemsoger vast . Sommige verschijnselen schenen
zich niet anders to manifesteren dan in een atinosfeer van korruptie, zwakzinnigheid, zelotisme en stank. Juist die m aakten
het moeilijk, zo niet onmogelijk, om tot de kern van deze verschijnselen, tot hun achtergronden door to dringen .
Tillemsoger vroeg zich of of hij, waar de raadsels zich ophoopten, erin slagen zou iets afdoende to ontraadselen . Misschien
was de oplossing van Wasmoeth nog het akseptabelst . Tillemsoger was Wasmoeth daarom zowel sympatiek gaan vinden als
hem gaan haten. De ene keer scheen het hem toe dat Wasmoeth op l of f e wijze, zich beroepend op zijn misvorming, de
weg van de minste weerstand gekozen had . De andere keer gaf
hij hem in stilte gelijk . Hij kwam er niet uit, maar van opgeven
wilde hij niet weten . Nog steeds net.
Wasmoeth had zich geheel laten gaan . Hij sprak niet meer maar
brabbelde in zichzelf. Zijn mond was vochtig van speeksel . Hij
scheen zeer vergenoegd . Hij was alleen nog haar met een oude
gedeukte vilthoed da-aroverheen en leek als twee druppels water
op de overal rondkruipende struiken, waarmee hij zich verbroederd had. Tillemsoger had hem in feite uit het oog verloren. Hij woonde nog steeds in het stadhuis, afgestompt door
het lawaai om hem heen, dag en nacht . Wasmoeth bracht zijn
nachten elders door, waarschijnlijk in gezelschap van medestruikgewassen, brabbelend, knabbelziek, kiftend, gelukkig . Bij
de geneeskrachtige plechtigheden in de katedraal, die bijna
iedere dag op steeds verschillende uren plaatsvonden ze volgden waarschijnlijk de stoelgangstijd van genadevader
bemerkte
Tillemsoger hem meerdere malen in de voorste gelederen der
knolgewassen, waarvan hij zich alleen door zijn vlammende
beukrode kleur onderscheidde.
Tillemsoger begreep dat een gesprek reeds onmogelijk zou geweest zijn . De vermonstering, die uit alle macht naar genezing
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streefde, was daarvoor to ver gevorderd .
De psychikus kon niet kiezen en hij realiseerde zich dat daar
de moeilijkheid zat . Kiezen hield reeds de alles verhaspelende
fout in . Je moest niet kiezen maar gekozen worden. En dat was,
hoe je het keerde of draaide, een kwestie van genade. Hinkend
op tweeerlei gedachten, die door hun gelijkheid in gewicht iedere
mismaaktheid ophieven of verhulden, hield hij zich in evenwicht . Babbelde met huismoeders, sprak met werklieden die
plafonds aanbrachten in het stadhuis, met misdienaars en lijkentuiniers, die zich steeds verder in hun bosresten terugtrokken
en allang niet meer iedere nacht doden in de katedraal teraarde bestelden.
Tillemsoger had begrepen dat zij de enigen waren die zich niet
bij de evident in korte tijd grondig veranderde situatie hadden
kunnen en willen aanpassen . Hun beroep had hun dat blijkbaar onmogelijk gemaakt. Ze zwoeren immers bij de dood en
de doden, niet bij het leven en de levenden . Ze waren fanatici,
maar niet meer dan de overige stadsbewoners en niet meer dan
de horden inwijkelingen die zich vast kwamen klampen aan
een kakstoel, een debiele godheid, bloedworst waar ze nets van
smaken mochten, een kruis plus fietswiel waarmee zieken gezond getoverd werden .
Tillemsoger raakte, het gevoel hebbend slechts door een vlies
gescheiden to zijn van een onmiddellijk, kompleet inzicht, zeer
vermoeid . Moe stond hij smorgens op, moe legde hij zich
savonds neer. De tijd daartussen zwierf hij door de stad, het
grote probleem van zich afschuivend zolang als mogelijk was,
aandachtig de door geen bloem getooide dode steenmassa's in
zich opnemend waarin, door nauwe rechte en kronkelende gleuven, mensen krioelden die zonder uitzondering deel leken to
hebben aan iets waar hij alleen buiten stond .
Hij schakelde ieder bewust denken en overleggen uit . Het kostte moeite, maar hij maakte vorderingen in de gedachteloosheid .
Soms besefte hij opeens er niet de flauwste notie van to hebben waar en hoe hij het voorafgaande deel van de dag had
doorgebracht . Lets als geluk werd in hem aangesneden . Hij
proefde het, voorzichtig. De stad was een grauwe bloembak
waar zorgvuldig de aarde uit weggekrabd was . In de bloembak
groeide niets . Geen bloem kreeg een kans. Mos was onmogelijk
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onder de schuifelende talloze voeten . Niets zo onvruchtbaar als
steen .
De psychikus werd waarnemer . Werkeloos, bij niets betrokken,
de handen in de zakken van zijn verfomfaaide flanellen pak,
sloeg hij allerhande werkzaamheden gade .
Er kwam heel wat kijken bij het onderhoud en de bevoorrading
van een stad . Stukken slecht aangebracht plaveisel werden uitgebroken. Een vuurrode vrachtwagen kiepte okergeel vochtig
zand. Stratenmakers, stukken autoband om hun knieen gebonden, tikten de stenen daarin vast . Ook onder het zand zat
steen : de bodem van de bloembak . De katedraalkloaak was de
enige opening naar beneden, een anus, naar de aarde, het donker, de luchtbellen, gassen en vochten die daar kiemden en
geformeerd werden . Hoe hadden de lijkentuiniers dat begrepen?
Hij stond stil op een straathoek . Een blinde met een harmonika zat op een witgeschilderde keukenstoel . Aan zijn voeten lag
een langharige hijgende herdershond . Naast het dier stond een
koperen bakje . Tillemsoger wierp er een paar muntstukken in
en luisterde naar de muziek van de blinde . Steeds hetzelfde
hartbrekende wijsje, droef en banaal tegelijk . In de schaduw
wachtten reeds kinderen die, hij wist het, als hij zijn hielen gelicht had de munten uit het bakje zouden graaien, de hond afleidend met een brokje vlees .
Een eindje verder bood een jongen met een pet schreeuwend
kranten to koop aan . Op de voorpagina stonden foto's van de
gerestaureerde katedraal en van de generaal die bij de hulpaktie
om het leven kwam. R.I .P . luidde het onderschrift .
Hij kocht een kraut en liep lezend verder . In grote koppen
werd de redding van de stad gebracht, het ontzaglijk herstelwerk afgeschilderd, dat snel vorderde, de bezeten ijver en de
geestkracht der bewoners, die er alles voor over hadden om
hun stad weer to doen worden wat hij geweest was . Ze slaagden
daar voortreffelijk in . De beroemde historische gebouwen waren gelukkig gespaard gebleven, ofschoon ze schade opgelopen
hadden. Die was inmiddels hersteld . Het moreel der stedelingen
was onovertrefbaar. De laatste tijd was een grote toeloop van
mensen uit omliggend gebied waargenomen. Met pak en zak,
kind en kraai trokken ze naar de hernieuwde stad, die hen alien
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onder zijn vleugelen nam. De pastoor van de wereldvermaarde
katedraal stond in het middelpunt van de belangstelling . Zijn
niet aflatende ijver en stuwkracht tijdens en na de ramp hadden
de stad volgens velen gered . Hulde! Hij was werkelijk een held,
en meer dan dat. Hij stond bij de bevolking zelfs in een geur
van heiligheid . Bij iedere dienst was de kerk stampvol zieken en
invaliden . Naar verluidde vond een aanzienlijk gedeelte serieuze baat bij het bijwonen van speciale missen, to hunnen behoeve opgedragen . Werd het wellicht tijd dat Rome een onderzoek instelde, dat misschien in een proces kon resulteren en in
de heiligverklaring, nog tijdens zijn leven (hij scheen zeer
zwak), van de nederige en zwijgzame geestelijke?
Tillemsoger verfrommelde glimlachend de krant en wierp hem
weg. De lucht boven de stad grensde aan het onmetelijke . Werd
daarvan afgesloten evenwel door het gegons van motoren . In
kolonnen reden vrachtwagens door de straten, die levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen, meubels aanvoerden en uitlaadden . Tillemsoger keek toe, liet zich gewillig wegdringen
van zijn plaats door kortaangebonden arbeiders en rodekruisbeambten . De levensmiddelen waren alle ingeblikt, ONBEPERKT HOUDBAAR vermeldden hun etiketten . De kleding,
die toebehoord had aan domineesvrouwen, leraren, uit hun
krachten gegroeide schoolkinderen, was fantasieloos, chemisch
gereinigd en voor eenieder draagbaar . De gebruiksvoorwerpen
waren wat hun naam aangaf . De meubels waren tafels als alle
tafels, stoelen wier identiekheid ondanks alles verrassend was .
Bijna met blijdschap, met heimwee, dacht Tillemsoger aan het
hoogaltaar: geen tafel, een stuk gesteente, vierkant afgekapt, en
aan de Stoel : een oerding, grotesk en oppermachtig naast de
uitgeladen uniforme afval . Oeroude sentimenten en aversies
waarmee hij Been raad wist kwamen in Tillemsoger overeind .
Hij liep een herberg met kakelbont beschilderde wanden en
een fonkelnieuwe metalen tapkast binnen . Hij ging niet zitten .
Voor het eerst sinds zijn studententijd leunde hij tegen de toog
en bestelde een glas wijn.
`Ik schenk alleen bier' zei de kastelein .
Tillemsoger bestelde bier en kreeg een flesje plus een kroes
vol schuim .
`En dat in een stad die kort geleden nog een grote wingerd was'
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zei hij droogjes. De man keek langs hem heen, door het raam .
Hij scheen iets to zien dat hem boeide . Hij trok zijn gezicht in
een grimas en giechelde, hoofdschuddend .
'Moet je dat zien, dat ze dat toelaten' zei hij .
Tillemsoger draaide zich om .
Er passeerde door de stille straat een vreemd groepje. Een
naakte zo goed als zwarthuidige man, omslierd door een tabberd
van zwarte tot op zijn niet lopende maar schrijdende voeten
reikende baardharen. Zijn diepe ogen onder een smal benig
voorhoofd waren grotten waarin bet water van zijn ogen fonkelde. Hij werd gevolgd door een eveneens naakte, ongelooflijke zwangere waggelende vrouw, die met haar handen haar
buik ophield en vriendelijk lachte naar een jongen van een
jaar of twaalf, gekleed in een versleten jasje van een soldatenuniform . Op zijn zij hing een kokervormige houten trommel .
In zijn handen hield hij, gereed om to slaan, de stokken. Onder
zijn verwarde witte haar lachte zijn hele gezicht een open roekeloze lach naar bet licht .
'Schelmentuig' zei de kastelein, 'zigeuners. Ze moesten ze'.
Tillemsoger rekende of en wandelde naar de katedraal, die
hem, net als iedereen, steeds weer langs vele wegen naar zich
toe trok. Op bet plein kondigde de omroeper, een marktschreeuwer met een megafoon, een speciale veeplechtigheid
aan . Geuniformeerden duwden op bet plein rondhangenden
naar binnen en haalden hun zakken binnenstebuiten .
Vermoeid schoof Tillemsoger naar binnen .

42 . Worstelperk

Op bet eerste gezicht leek de katedraal in een veilinghal voor
vee veranderd . Pas op bet tweede bespeurde men dat bet een
arena geworden was .
`Ave Caesar, morituri to salutant' prevelde Tillemsoger, de atmosfeer van bet amfiteater in zich opnemend, door de duidelijke lijkenstank afgeschrokken noch opgewonden rakend, zo
koel mogelijk observerend .
Hij stak een sigaret op, zijn laatste . Een buurman gaf hem gedienstig vuur uit een splinternieuwe aansteker, een stukje speelgoed dat hij onnodig herhaaldelijk met welbehagen en trots
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open en dicht knipte.
Het hele schip der kerk was door langs de pilaren gespannen
touwen afgesloten van de rest . De achterzijde van het worstelperk werd begrensd door het altaar met de stoel, leeg nu . De
zijbeuken waren voor de binnenstromende toeschouwers gereserveerd . Geuniformeerden, opvallend zo langzamerhand
reeds door hun dracht, waren in de weer met ijzeren staven en
bussels bout. De hoger dan bij enige godsdienstige plechtigheid
oplaaiende vuren deden het yolk dicht bij het altaar achteruit
deinzen en tegen de touwen aandrummen . De geuniformeerden porden ze met hun staven terug.
Het hele huizenhoge hoekige amfiteater, gebouwd in de stijl
van een gotische kerk, was bekleed met een bloedrood rimpelend vlies . Als spermatozoiden in de baarmoeder was men
bijeen, aangegrepen door iets als ruimtevrees aanvankelijk,
ondanks het feit dat men als haringen in een ton opeenstond
en fel kibbelde over het tijdstip waarop de voorstelling een
aanvang zou nemen . Velen hadden, blijkbaar een langdurig
programma verwachtend, eetwaren meegenomen, die hier,
wellicht ook om de zenuwslopende spanning van het wachten
to doen luwen, gekonsumeerd werden .
Moeders droegen hun door de drukte verbijsterde en schreiende kinderen op de arm . De groteren klampten zich vast aan
hun rokken of waren door de vader op de schouder genomen,
zodat ze, verbaasd, met betraande gezichten, over de menigte
heenkeken en opnieuw schrokken als ze hun blik naar boven
keerden en de flakkerende brand weerkaatst zagen in het
schemerige, in f acetten verdeelde spiegeldak van het amf iteater .
De veel meer dan manshoge heiligen langs de wanden en in
de zuilen hadden voor deze gelegenheid hun huik naar de
wind gehangen en een mantel van bloed aangetrokken' die rimpelde als water over hun stokstijve lijven .
Het wortelperk was leeg . Het gat in het midden ervan was met
de steen afgesloten . De uniformen kontroleerden nogmaals
de strakheidsgraad der touwen en verdwenen rennend in het
donker, links van de jute tempelvoorhang, die als koulissen in
een schouwburg door onzichtbare handen opzij geschoven
werd naar rechts en een bloedige rosse reus onthulde, gewapend met een mes ter lengte van een flinke sabel en min261

stens een hand breed . Hem in het oog krijgend begonnen de
toeschouwers entoesiast to schreeuwen.
Vrouwen gilden hysterisch, kinderen mekkerden en blaften .
Alle mannen staken hun gebalde linkervuist omhoog . De reus
kwam met logge wadende schreden verder het altaar op . Hij
was, op een vernuftig rond zijn onderlijf geknoopte vuurrode
doek na, naakt . Over zijn kabeldikke loom kronkelende spierbundels glom zijn anders schilferende huid van het vetbad dat
hij genomen had . Met slappe spieren en nonchalant dankende
gebaren nam hij het applaus en de diep uit de keel van het
yolk opstijgende toejuichingen in ontvangst en maakte zijn
spieren een beetje los, draaide zijn polsen, spalkte zijn muil
demonstratief open en nam een halve vechthouding aan .
Potverdrie, wat een vent toch, zeiden de neerzakkende vuisten
der mannen tegen elkaar. Een geweldenaar . Een onoverwinnelijk wapen . Een onkwetsbare. Een nog hogere god dan genadevader . Genadevader? Weg met 'm . Geen woord daarover nu .
Een ouwe zak op een stoel was ie . Leve de Stoel! De slachterskoning op de Stoel! Ole, ga zitten, sire, neem plaats! Waar
voor ons geld!
Wat een man, zeiden de spieren der vrouwen zachter en trillender in hun opgetogenheid tegen elkaar. De aantrekkelijksten onder hen, die wel eens door de bloedkoning geplet waren,
zwollen en werden rood van vreugde bij de herinnering daaraan . Wat een man, een beest, dat in bed huishield als op een
slachtveld . Een volkomen voldoening gevende woedende godheid, waarnaast alle andere penisdragers in het niet vielen en
muggen werden die met hun mikroskopische angels amper een
lichte vleug van pijn in hen vermochten to wekken .
Zij die hem niet van dichtbij meegemaakt hadden trachtten niet
minder hevig naar zijn veelomvattend lijf dat zijn bulderende
kracht losjes verborg nog, dat nog niet ontbrand was in de wellust die voor zijn bewonderaars meer dan amusant was, die hun
eigen onmacht en zwakheid als een storm, een rood vuur wegveegde, uitdreef, die hen volpompte met bloed, dat ze onmiddellijk weer aan de reus afstonden, zodat hij steeds machtiger
en onoverwinnelijker werd. Zijn gebulder gaf hen pas een stem .
Uit grondeloze erkentelijkheid voor de stem die hij hen toestond to voeren, deden ze hem die stem kado, zodat zijn stem
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orkaankracht kreeg . Wederzijds, in een geheimzinnige wisselwerking, laadden ze elkaar op, voedden ze elkaar met bloed
en kracht waarover speciaal de vrouwen zich achteraf wel eens
zorgen maakten . Waarom ze zich tegenover hun kinderen, die
onbeslagen spiegels, schaamden in stilte. De andere helft van de
energie en de angst waarover ze beschikten richtten ze daarom
zoveel mogelijk op genadevader, wiens trouwste aanhangsters
ze werden .
Met vrouwen was alles to ondernemen en tot een goed einde
to brengen . Hun onuitputtelijk geduld, geestdrift en vermogen
tot medelijden en mimicry maakten het mogelijk hen voor
iedere rammelende of koninklijke kar to spannen . Maar, besefte Tillemsoger, bevreemd deze en dergelijke gedachten ontwikkelend, wanneer ze eenmaal die kar voortsleepten was een
kracht in werking gekomen waarop geen enkele kontrole meer
kon worden uitgeoefend . Zijn scherpe blik peilde onmiddellijk
met hoeveel meer hysterie en geloof, geestdrift, de vrouwen
opgingen in de glimmende bloedreus, die met trage trotse gebaren, bijna uitsluitend aandacht demonstrerend voor zijn eigen
lichaam en voor het bliksemende wapen dat hij droeg,
dan
de mannen, die wel zijn kracht en spierstrengen bewonderden
maar minder deel aan hem hadden . In een gillende orgie verenigden de vrouwen zich eenvoudig met hem, iets wat zo gewoon voor hen was of zo weinig tot hen doordrong, dat ze er de
babies niet voor van de arm namen . Dat tekende hun grootheid,
kracht en na1viteit.
Inmiddels was de reus, na even in de Stoel gezeten to hebben
een staaltje van majesteitsschennis dat eksplosies van instemming ten gevolge had van zijn sokkel gestapt en draafde een
paar keer met donderende voeten het worstelperk langs, waarbij het publiek de gelegenheid kreeg zijn vetgeur op to snuiven,
de scherpte van zijn mes to bewonderen en zijn onbedwingbare
Spieren to aanbidden .
Op een kort gebrul en een handgebaar van de koning werd
een luik links van de voorhang, door het donkey onzichtbaar gehouden, opengeklapt en door een tiental uniformen een geblinddoekte knaap van een stier over het altaar en de trappen
geduwd, getrokken, geslagen en gestoken met de aan het uiteinde licht gevorkte scherpe staven.
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Met stijve klossende poten strompelde de gigant het worstelperk binnen, richtte brullend van woede en pijn de kop op,
waar de blinddoek door een helper, die snel wegsprong, van
verwijderd werd . Over de grotendeels witte huid van het dier
biggelden straaltjes bloed . Het stond een ogenblik doodstil, beduusd van de ruimte, de rode walm en de toejuichingen, die
niet hem maar de koning golden .
Het dier draaide de kop heen en weer, kreeg de vijand in het
oog en ondernam, de zware horens buigend, een bliksemsnelle
stormloop. De slachterskoning had dit aan zien komen . Hij bukte zich en ving, een wild geknor uitstotend, het dier op bij de
kromme uitsteeksels . Zijn knuisten rukten de kop eenvoudig opzij en deden het dier met voile vaart zijdelings wegschieten in
de touwen. Woedend keerde de stier zich om en vond de vijand
voor zich, die zijn lendenlap recht trok en loerend met uitgebreide armen, als ter omhelzing, naderbijkwam . Het mes zat
tussen zijn tanden geklemd .
Weer werd de stier bij de horens gevat en dit keer bijna ter aarde geworpen. In een paroksisme van bloeddorst en roekeloze
vechtlust sprong de koning het dier op de rug en galoppeerde
er even op door het worstelperk. Vergeefs met de poten slaand,
schoppend, poogde de stier zijn belager of to schudden . De
koning steeg met groot vertoon van overmacht of en hield het
beest het mes voor de kop . Sprong snel achterwaarts en zwaaide het wapen naar de tribunes . De toejuichingen kenden geen
einde .
Toen kwam een lijf-aan-lijf-gevecht, waarbij de geweidenaar
zijn mes voor de helft in de haisslagader van de stier stiet, die
op zijn poten gegrondvest als een rots onbeweeglijk staan bleef .
De koning liet het bloed over zijn handen gutsen, boog zich en
liet het op zijn schouders spetteren . Smeerde er zich van top
tot teen mee in . Maakte zijn handen hol en dronk ervan . Met
een dreunende doffe smak viel de stier om, de poten stijf opzij
in een purperen plas bloed dat de koning, die nu geen enkele
aandacht voor zijn publiek meer had, haastig opslurpte . Daarna,
gelaafd, ontdeed hij het dier van de grote glorieuze geslachtstekens.
Waggelend, scharlaken, kwam hij overeind en zwaaide de trofeetros boven zijn hoofd, zich beurtelings naar de ene en naar
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de andere tribune kerend, vanwaar muntstukken en sieraden
in het strijdperk geworpen werden, waar gebukte uniformen ze
haastig opraapten en wegstaken . Zijn stem was een met die van
het yolk. Een op de vernietiging van alle leven zinspelende tornado. Met zijn mes en zijn vingers rukte hij de pelsjas los van
het kadaver, begon grote hompen vlees los to snijden . Als lillende robijnen kwakte hij ze op een hoop . In strengen snokte
hij de ingewanden naar buiten en slingerde ze van zich af . In
een wilde begeerte en woede groef hij in bloedende holten,
haalde lappen maag voor de dag die aan kleurige kledingstukken deden denken . Een krans van paarse en witte organen om
zijn hals kwam hij overeind, redeloos beschonken, met gezwollen bloedige tong pogend to spreken . Zijn stem werd onherkenbaar in zijn gapende muil . Een misvormd dierlijk geknor steeg
op, dat het yolk sidderen deed van ontzag en vreugde .
Tegen het half ontvleesd karkas schoppend, ribben stuktrappend, scharrelde hij rond . Reeds werd opnieuw het luik opengeslagen . Een tweede eksemplaar stoof de arena binnen en
werd in een handomdraai overweldigd en afgemaakt . Met zijn
vuisten bonkte de koning, zijn mes wegwerpend, het dier tegen
de grond . Reet het open . Een bloedfontein spoot op en bevochtigde het dichtstbijzijnde yolk .
In een ontzinde schemertoestand hanteerde, wijdbeens geplant,
de slager het mes, steeds dronkener en gewelddadiger wordend .
In het begin nog een gedementeerde gladiator was hij nu reeds
een loutere slachter geworden . Zonder omhaal greep en stak hij
toe . Dronk van het zich spreidende bloed . Spoog het uit . Sloeg
lappen vet die de steekkracht verminderden van zijn mes,
klemde het vaster in zijn glibberige vuist en hief het hoog op .
Langzaam verloor, met hem, het opeengedromde yolk zijn
stem . De vuren flakkerden . Kregen nieuw hout to vreten . Een
bloedige warme damp vulde de ruimte. Het worstelperk was
bevloerd met geelwitte romige botten, met bloed en brokken
vlees, welke door zich als duivels werende uniformen op hun
vorken geprikt werden, op hopen gegooid die heuvels werden
en door andere uniformen beklommen werden, in kleine
moten en stukken gekapt, elkaar toegeworpen en weggezeuld,
het donkey uit waaruit een tegenstroom van levend vlees tevoorschijn bleef vloeien .
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Alle dierlijke stadia werden door de verwoed in beweging zijnde slachter als hoyden genomen . Op het laatst kroop hij op vier
poten over de vleesbrij en greep geiten, schapen en kippen die
bij hoyden het perk binnengejaagd werden. Hij brak ze met
zijn handen de rugwervels, knakte hun poten alsof het twijgjes
waren . Sneed verder nog ongekwetste dieren de uiers open en
waste zijn handen in de losspringende melk . Kippen beet hij de
kop af . Veren stoven alsof het zelf vogels waren in het rond,
kleefden zich vast in zijn druipende huid, vlogen zijn muil
binnen . Hij spuugde ze niet eens meer uit .
Kruipend trok hij zich tenslotte uit het slachtperk terug, krabbelde de altaartrappen op en liet zich zwaar neervallen in de
Stoel . Hij was doodop, stomdronken . In hijgende windvlagen
ging zijn adem . Zijn van ekstase in zijn kop weggezonken oogjes flikkerden onheilspellend . Breeduit, de logge poten wijd uit
elkaar, bleef hij zitten uitblazen .
Het yolk juichte zijn koning toe . De touwen begaven het. Men
klom eroverheen. Men kuste zijn dampende voeten . Men omhelsde zijn bewegingloze handkussens die op de Stoelleuningen
lagen, de palmen naar boven gekeerd . Men doopte zijn zakdoek in het van hem afvloeiende bloed . Men aanbad hem . Gevechten braken uit om hem to mogen aanraken . Uniformen
moesten op het yolk inslaan met hun staven om ze tot rede to
brengen, om personen die van de verwarring van de kroning
gebruik maakten om een vergeten stukje vlees achterover to
drukken, tot andere gedachten to brengen . Het bloed was priveeigendom van de koning, het vlees behoorde toe aan de gemeenschap . Haken of dus .
De koning zat met een druipnatte verzadigde glimlach om zijn
muil doodstil in de Stoel . Hij had geen toespraken nodig . Zijn
lichaam sprak voor zichzelf . Ik roei uit en houd in leven, zei
het, ik ben jullie heerser, jullie zijn mijn yolk, mijn getrouwe
getuigen .
Het yolk erkende dat . Het yolk smachtte naar zijn bezitter.
Het yolk dompelde zijn handen in het bloed waarvan de arenavloer dreef. Het yolk was zelf doodmoe en dronken van genot .
Deze bij het patriarchaat zwerende stad bezit dus twee vaders,
dacht Tillemsoger, zich naar de uitgang van het abattoir begevend en de bloedplassen zoveel als doenlijk was ontwijkend .
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Een genade- en een ongenadevader . Een Vogel en een Varken .
En ze worden door dezelfde gelovigen gelijkelijk aanbeden.
Niet dat dit hem verbaasde .
Hij kende zijn pappenheimers, Tillemsoger .

43 . 2 m 2 paradijs
Wat de stad ook naar zich toe graaide : geen bloemen, geen
groen, geen planten naar het scheen . In geen vensterbank
ademde een geranium of begonia . Plantsoenen waren er niet .
Aan tuinarchitektuur liet geen herenhuis in een buitenwijk zich
iets gelegen liggen . De steenhouten barriere, op verschillende
plaatsen doorbroken door wegen, had niets met groei to maken .
Geen jurk of bloese was bedrukt met bloemmotieven . Zelfs
geen kunstbloem werd door Tillemsoger waargenomen, die
heel de dag in touw was en als een spion het reilen en zeilen
van de stad met zijn ogen fotografeerde en de negatieven opborg in de donkere kamer van zijn hersens. De ramen waren
zwart, beroete glasplaten voorzover ze reeds van ruiten voorzien waren. De kleren waren effen, zwart of grijs, ook die der
vrouwen. Wit kwam niet voor tenzij in de vorm van minieme
lintjes of strikjes . De hele stad spreidde een uiterste aan zonder
meer puriteinse eenvoud ten toon . Alle van bloemen en vrolijkheid afgeleide kleuren waren uitgebannen . Alle aangevloeide
sieraden waren ingenomen door de dienaren van de katedraal .
Hun glinstering was gedoofd in het donkerr van de jute zakken
waarin ze bewaard werden . Evenzo was het de gouden en zilveren muntstukken vergaan waarvan men immers nieuwe
sieraden had kunnen snijden en smeden . Reeds eerder waren
op die manier grote ongelukken gebeurd . De munten rustten,
door jute bijeengehouden, in het donker van de kerkkrochten .
In ruil ervoor hadden de stedelingen een soort bonnen gekregen, bestempeld met een tweekoppige adelaar, tegen inlevering waarvan ze zich het allernoodzakelijkste konden aanschaf fen .
Bloemen hoorden daar niet bij . Tillemsoger had trouwens ontdekt dat Been vrouw die haar huis aan het inrichten was, ernaar vroeg in de reeds vrij talrijke heropende winkels . Dit trof
de waarnemer op een onplezierige manier . Het wilde er niet
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goed bij hem in dat geen vrouw of man behoefte scheen to gevoelen aan de zachte kleurige wezens die zo onopvallend en
rustig met hun geurenzieke zinnelijke aanwezigheid woon-,
werk- en slaapkamer, ja welke door mensen bevolkte ruimte
niet, vermochten op to fleuren en sfeer to geven .
Hij schreef, al zeldener denkend in de termen van zijn vroegere voertaal overigens, deze desinteresse toe aan een vorm van
bewustzijnsversmalling, vermoedelijk voortvloeiend uit de duistere dingen die in een verleden dat hem ontging, moesten hebben plaatsgevonden . En die, naar hij ontdekt had, zelfs op de
namen der kinderen hun invloed hadden doen gelden .
Daar de stad zich begon to wapenen tegen het straatschennend
gespuis, de vele bedelaars en ongure individuen die zonder
uitzondering op allerlei soorten 'genezing' uit waren, diende
iedereen een beroep to hebben . Voortdurend patrouilleerden
zwartgeverfde uniformen met blinkend opgepoetste knekelknopen en hoge embleemloze petten door de straten, deden ze
invallen in herbergen, arresteerden misontduikers en verbaliseerden lieden die, liedjes als 'genevertje, genevertje' zingend
over straat trokken, arm in arm . Wie niet, door handvaardigheid of paspoort kon aantonen tot bijvoorbeeld het metselaarsof winkeliers- of gepensioneerden- of bediendengilde to behoren werd de toegang tot de stad ontzegd en met geweld verwijderd . De gouden tijd der journalisten was afgelopen . Ze
hadden genoeg leugens de wereld ingeblazen en werden stuk
voor stuk opgespoord en uitgewezen. Onderwijzers en artsen
daarentegen werden in watten van beleefheid en welwillendheid gelegd . De scholen en ziekenhuizen werden in ijltempo
heringeri cht en eisten personeel .
Tillemsoger, wiens paspoort als beroep medikus vermeldde,
werd met onderscheiding behandeld door de agenten . Hij kon,
in tegenstelling tot vele andere inwijkelingen, die gewantrouwd
werden als sensatiejagers en schuim, gaan en staan waar hij
wilde, kreeg dispensatie van kerkbezoek zonder dat hij erom
gevraagd had, moest zich enkel ter beschikking houden van de
overheid die hem op een dag nodig zou hebben . Van de agenten die een nogal benauwende macht kregen of zich daarvan
meester maakten hadden sommigen hem nu reeds nodig .
Beleefd attendeerden ze hem op het feit dat hun zoontje of
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dochtertje niet geheel in orde was . Of hij ze wellicht eens wilde
onderzoeken . Tillemsoger had daar geen enkel bezwaar tegen .
In de vale schaars gemeubelde vertrekken der politiewoningen, slechts door krantefoto's van de wederopgebouwde katedraal, het tot hotel herschapen stadhuis en door bidprentjes
verlucht, beklopte hij de zieken, hield zijn wijsvinger op hun
polsslagader, keek hen in hun keelgat en liet ze 'aaah' zeggen .
Hij liet ze zich geheel uitkleden, betuurde de proporties van
hun magere lijven van enige meters afstand, deed ze bukken
en spiedde hen tot ongerustheid der moeders in de aars .
Ze mankeerden niets . Maar ze leden bijna alle aan nerveuze
aandoeningen die hen de nagels tot in het vlees deden afknagen .
Sommige vertoonden verschijnselen die op hooikoorts wezen :
jeukende huid, hoofdpijn, ge7irriteerde slijmvliezen . Hij vroeg
de kinderen naar hun voornaam . Wanneer een moeder dan
tussenbeide wilde komen legde hij haar kaim het zwijgen op
met de verklaring dat deze en dergelijke vragen deel uitmaakten van zijn onderzoek . Verschillende keren kreeg hij, vooral
bij de kleineren, vreemde namen to horen . Namen als : Zweverik, Bloedbuikje, Klimrank, die de moeders onmiddellijk in
zenuwachtig lachen deden uitbarsten en verklaren dat het kind
in kwestie maar wat fantaseerde. Natuurlijk begreep de dokter
dat het in werkelijkheid Sibbe of Romiaan of Willemijntje heette .
`What's in a name' zei Tillemsoger dan, 'niets immers, het zijn
maar afspraken'. Het kind moest goede voeding hebben . Veel
vruchten . Sinaasappels . Pruimen . Bananen . Ananassen. Pompelmoezen . Groentes . Di e bevatten velerlei versterkende vitaminen . Vooral spinazie was uitstekend . De kinderen kenden
Popeye de Zeeman toch? Nou dan! De kinderen kenden
Popeye niet maar de door Tillemsoger in geuren en kleuren afgeschilderde vruchten sloegen aan . De pitten moest je bewaren,
zei Tillemsoger. Zo kreeg je, als je ze plantte, zelf sinaasappelbomen en dus ook sinaasappels . Tuinieren was leuk werk, echt
iets voor kinderen, zei hij .
Glimlachend nam hij afscheid van de verbouwereerde rode
moeders, die totnogtoe alleen brood, vlees en naar blik smakende konserven op tafel gebracht hadden . Ze vonden de dokter
een rare, een beetje een schuinsmarcheerder . De kinderen
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mochten hem we] . Ze noemden hem 'oom' en als hij ze later op
straat tegenkwam lachten en zwaaiden ze Aug naar hem . Hij
knipoogde vriendelijk, in zijn zak naar sigaretten tastend. Hij
had er geen meer. Er waren er ook geen to krijgen . Niemand
had er aan gedacht rookartikelen in to voeren .
Tillemsogers raad werd niet opgevolgd . De kinderen kregen
duidelijk geen sinaasappels to eten . Ze bleven glansloos, mager .
Sinaasappels waren evenmin to krijgen als tabak of pijpen .
Niemand vroeg ernaar, ondanks de lofzang op vruchten en
verse groentes die Tillemsoger zovaak hij de kans kreeg aanhief . De bloembak bevatte aarde noch groei . Daar scheen een
ondoorgrondelijk taboe op to rusten waar alleen Tillemsoger
zich niets van aantrok . Hij ging door met een zekere geestdriftige koppigheid, die wat overdone aandeed, sinaasappels en
grapefruits to prediken als onontbeerlijk voor het menselijk
organisme . Zoals ook bloemen en planten dat waren voor de
geest der stedelingen .
Er moesten bomen geplant, beweerde hij, het werd hoog tijd
dat daar wat aan gedaan werd . Straks was het to laat . Een groeiloze stad was een doodkist . Van onder af, via de kinderen en
de huismoeders, probeerde hij zijn invloed to doen gelden ten
bate van de reflorisatie . Zelfs een zinsnede uit het Ave, die
allen kenden, gebruikte hij daarbij als argument . De 'vrucht
van uw schoot' was niet zomaar een beeld, een uitwendige
fraaiigheid . Het goddelijk kind werd hier met opzet gezien als
een vrucht, als iets dat groeide in de moederschoot, als iets appetijtelijks en gezonds, dat door de natuur gevormd werd . Maar
ondanks deze al gauw tot vrij bizar-teologische gedachten voerende verklaringen van de arts Tillemsoger werd geen vrucht
verorberd, geen stekje geplant . De verveelde zonnebloem was
de enige plant, ontastbaar, niet to eten, even onwezenlijk als de
vruchten en de planten die hij zieken en gezonden voortoverde .
Maar op een dag vond Tillemsoger sporen van groei . In nauwe,
altijd zonloos blijvende slecht geplaveide kronkelstegen groeide
mos op de stenen en daartussen zelfs magere grassprieten. Ze
hadden het hete schotelwater dat huisvrouwen in deze achterbuurten niet ver van de katedraal verwijderd overigens
op straat plachten to gooien, weerstaan en gedijden kaim, door
slechts weinig voeten geplet en zich daarna oprichtend zonder
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al teveel moeite .
De bloembak was dus niet geheel leeg aan groei . Stofdeeltjes in
de atmosfeer hadden zich op de stenen verdicht tot aarde .
Zaden waren door niemand gezien neergedwarreld en waren
aan het werk gegaan .
Het verwonderde Tillemsoger dat hij dit niet eerder gemerkt
had . Hoopvol gestemd, fluitend, de handen in de zakken als altijd, een onverschillige welgezinde toerist, volgde hij het spoor
zover mogelijk . En ontdekte zelfs kleine kruiden, minieme
bloempjes die in steennaden en op hopen afval kiemden . Moederkruid, melkoog, muntsoorten waren erbij en ettelijke andere,
waarvan hij de namen niet kende en die hem vaag en met iets
als schaamte Wasmoeth in herinnering brachten, die hij geheel
uit het oog verloren had . Was hij dood, genezen, mens, struik?
Hij had in sterke mate het gevoel dat deze nederige flora zich
reeds lange tijd manifesteerde, spleetjes gemaakt had en zich
vastgezet. Dat het hem alleen niet opgevallen was, als had hij
steeds met het verkeerde paar ogen gekeken en nu, per ongeluk, het goede, dat van verbazing, opgezet.
Hij vond die dag nog veel meer hoopgevende tekenen, die als
een dun nauwelijks opvallend maar toch zeer substantieel spoor
door de stad gespreid waren. Hij vond, omringd door een stelletje rotsachtig ruwe en onbewerkte huizen zelfs een kompleet
kruidentuintje van een paar meter in het vierkant, met eromheen een scheef hekwerkje van panlatten. Het tuintje scheen
toe to behoren aan, of tegen vandalen beschermd to worden
door, het zonderlinge drietal dat hij als zigeuners en rapalje
had horen kenschetsen . Het leken hem in werkelijkheid doodonschuldige vriendelijke en een tikje schuwe mensen .
Ze zaten op de stenen drempel van hun krothuis, of grothuis,
of hoe je het noemen wilde. Het had in ieder geval geen deur .
De ingang was laag en pikzwart . Ramen waren nergens to bekennen. Om het tuintje, Tillemsoger vergat hoe hij er terechtgekomen was, rezen hoge lepreuze zonloze muren omhoog,
die de lucht tot een vierkant gat reduceerden . Toch was er genoeg licht naar beneden gevallen om het tuintje to laten gedijen.
Ten goede dag' groette Tillemsoger uit de grond van zijn hart
het drietal, waarvan de vrouw hem vriendelijk en lacherig en
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afwachtend toeknikte. De jongen had de trommel aan zijn voeten gezet en wreef erover met de gekruiste trommelstokken,
die hij in een hand hield . In de andere had hij een knalrode tomaat, een trommelslag in kleur, waarin hij begerig de hagelwitte tanden zette . Hij was, zag Tillemsoger in een oogopslag,
kerngezond, volmaakt fit . Zijn lijf was lenig en soepel . De
broodmagere man in de baard, een ijl en doorzichtig kleed dat
om hem heen hing en lag, mompelde iets wat ook al niet onvriendelijk bedoeld kon zijn .
Ten goede dag ja' zei de vrouw, met moeite pogend overeind
to komen .
'Doet u geen moeite' zei Tillemsoger vriendelijk, 'blijft u rustig
zitten . In uw toestand moet men het zich zo gemakkelijk mogelijk maken' .
`U praat of u er verstand van hebt' zei de vrouw lacherig, behaagziek haar ogen luifelend en kijkend in zichzelf naar wat
daar rijpte.
`Ik heb er inderdaad verstand van' gaf Tillemsoger toe .
'Wat toevallig' zei de vrouw vrolijk, 'dan moest u me es onderzoeken . Er is niets bijzonders aan de hand hoor . De weeen zijn
niet om over to spreken . Maar het gaat wel Lang duren voor het
komt' .
`Ik zal u met plezier onderzoeken' verklaarde Tillemsoger . Hij
knielde neer voor de vrouw, die zonder enige gene met wijd
gespreide dijen waarover haar blauwdooraderde strakke buik
puilde, bleef zitten . Terwijl Tillemsoger haar buik voorzichtig
betastte en, zijn oor ertegen leggend eraan luisterde, overhandigde de trommelslager haar de tomaathelft die was overgebleven . De vrouw nam hem aan en of f reerde hem Tillemsoger, die hem, hoewel nog niet geheel klaar met zijn onderzoek, dankbaar aksepteerde en in zijn mond stopte .
De geluiden in de buik van de vrouw, het zacht zich verplaatsen van lichaamssappen, het kraken van vocht, het geknabbel
van het kind aan de koek waarin het ingebouwd lag, waren duidelijk hoorbaar of en toe. Als het kind door een plotse nijd bevangen zacht trappelde en met de vuistjes sloeg in het donkey
van zijn kluis, bolde de buikwand van de moeder merkbaar op .
`Alles dik in orde' verklaarde Tillemsoger, tevreden de fijngekauwde tomaathelft doorslikkend . 'Het ligt prachtig . Met het
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hoofd loodrecht naar beneden. U hebt een prachtig breed bekken . Dat is heel mooi . U krijgt een knaap van een baby . Let
maar es op' .
'Ja' zei de vrouw, 'hij is groot he? Het lijkt wel een reus . Als
ie schopt val ik soms haast voorover . Maar hij doet me geen
pijn . Het geeft eerder een prettig gevoel . Heel prettig vind ik
het . We noemen hem Ranonkel, naar zijn vader' .
'Mag ik u alvast gelukwensen?' zei Tillemsoger hoofs tegen de
etagere man in de baard, `u bent toch de verwekker?'
'Hij is de vader, maar hij is niet de verwekker' zei de vrouw, 'het
is een beetje moeilijk om u dat uit to leggen . Maar het is zo' .
Hoopvol keek ze naar de magere man in de baard, wiens kalme
diepliggende ogen het tuintje liefkoosden .
'Het zaad heeft nooit een verwekker nodig gehad' zei hij, 'het
zoekt zich op zijn gemak een gerieflijke moeder . Het wordt
door haar gedragen . De verwekker bestaat niet . Die heeft altijd
geslapen. Dat is alles . Het is simpel' .
Een soort onbevlekte ontvangenis' zei Tillemsoger .
De vrouw aarzelde, keek naar de man.
`1k weet niet of je dat zo zeggen mag' zei ze .
'Zeg het zo' zei de man, `de woorden der lippen kunnen de
waarheid niet bevatten. Ze liegen gestadig . Binnen in hun leugen is niettemin waarheid . Zoals in het moederlijf de vrucht .
De vrucht is waarheid . De waarheid groeit zo hard dat hij ons
to buiten treedt. We kunnen hem niet bijhouden . Net als het
bosbeekje dat zich een weg naar beneden zoekt. Verbaast zijn
grillige loop niet eenieder? Het bosbeekje kent geen verbazing .
Het zoekt de laagste plaatsen en gaat daarbij slim iedere kiezelsteen die het niet verplaatsen kan uit de weg . Daarom leeft het
eeuwig' .
De vrouw hing aan zijn lippen . De trommelslager streelde met
zijn bruine hand de afhangende hand van de vrouw en luisterde
ook naar de man, duidelijk pogend goed in zich op to nemen
wat hij zei .
`U bent met z'n drietjes een oase in de steenwoestijn' zei Tillemsoger, 'ik bedoel dit heus niet als een kompliment . Het is
zo . U verbaast me' .
De vrouw lachte, een diepe gorgelende lach die haar volle
ronde borsten trillen deed en waarbij ze haar hoofd achterover
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wierp naar het wak in de lucht .
`Wij verbazen ons zelf zei ze, ophoudend met lachen, 'wij zijn
gelukkig'.
'Dat zie ik' zei Tillemsoger, `hoe gelukt u dat?ff
'Dat kan ik niet goed uitleggen' zei de vrouw, 'wij zijn gelukkig . Het kind komt . Wij bidden' .
`Tot wie bidt u?' vroeg Tillemsoger .
De vrouw keek naar de man, die nadenkend knikte en overeind kwam .
`U mag het meemaken als u er belangstelling voor hebt' zei de
vrouw, 'ik zag u er al naar kijken . U komt net op het goeie
ogenblik. U hebt geluk!'
Ze kwam overeind, de trommelaar ook .
`U hoeft niks to zeggen' zei de vrouw, 'als het u niet bevalt .
Misschien begrijpt u het niet. Maar we vinden u aardig' .
Tillemsoger maakte een kleine buiging .
De vrouw en de jongen, ook Tillemsoger, schaarden zich om
het heininkje . De man vulde binnen een emmer water en kwam
daarmee naar buiten . Hij opende het hekje en zette voorzichtig,
zorgend niets van de groei to pletten, de emmer neer . Holde
zijn handen en sprenkelde in een dopend plechtig gebaar water
uit over de varens, kaktusplantjes, geraniums en grashalmen die
het tuintje bevatte . Tillemsoger ontdekte er zelfs een tomaatplant in, opgebonden aan een stok en vol nog groene knikkerkleine vruchtjes . Er waren ook paddestoelen en gele minuskule komkommertjes (lie hun ranken over de varens en grassen trokken .
Midden in het tuintje stond een plant die groter was dan de
andere . Hij had de varenbladen waardoor hij omgeven was geweest zacht opzijgebogen en zo zich ruimte geschapen . Het was
een vreemd groeisel . Het leek op een met de benen in de grond
gegroeid mensje, een mannetje met scheef geelgroen kopje en
slappe afhangende armpjes, waarvan de handen kleine scherpe
speerpuntvormige ranken waren . Het plantemannetje had zelfs
ogen, scherpe diepe kuiltjes in zijn bolrond kopje, twee to grote
kromme oren en een mondspleet die iets als vrolijke minachting uitdrukte . Niettemin leek het mannetje, een piepklein tuiniertje, dat nauwelijks boven zijn kruiden uitstak, de aanwezigen met een zekere guitigheid die in zijn ogen en in zijn hele
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houding verborgen zat op to nemen .
De man, geknield, wierp water. De vrouw en de jongen knielden eveneens . Tillemsoger volgde hun voorbeeld . De eredienst
droeg een simpel en weldadig voorkristelijk karakter .
'Bescherm ons, zegen ons, Ranonkel' zong de man zacht, 'dek
ons onder je ranken . Dat wij opschieten en groeien mogen in
jou die groeit en bloeit in deze tuin die je Huis is . Houd ons
wakker en levend, laat ons slapen en sterven, maak je kind
sterk en geef het een Oog als de zon, een Hart als de waterbeken in de heimelijke bossen . Bescherm ons en doe ons gedijen, o Ranonkel' .
`O Ranonkel' zongen de vrouw, de jongen en ook Tillemsoger,
die net als zij naar het mannetje keek, dat van top tot teen bevochtigd werd door de zegenende hand van de man die de
regen nabootste welke nog steeds niet gekomen was .
De plechtigheid was afgelopen . Ze gingen terug naar de grot .
'Je moet bij ons blijven' zei de vrouw, 'wij hebben hier alles .
Je ziet dat we gelukkig zijn . We vinden je aardig' .
`Ik wil hier graag blijven' zei Tillemsoger, 'ik vind jullie ook
geschikt . En je moet een dokter hebben als je je kind krijgt' .
De man in de baard legde Tillemsoger de hand op het hoofd .
Je bent ingewijd . Je hoort bij ons' zei hij .
De kleine trommelslager sloeg van blijdschap zachte roffels op
zijn trom .
Dit is dus het paradijs, dacht Tillemsoger met grote kalmte en
overlopend van dankbaarheid dat hij dit mocht meemaken .
44 . De nieuwe orde gevestigd

De inwijkelingen gingen voor het grootste deel op in de stadsbevolking . Het kleinste deel blies de aftocht . Dat had het wel
gezien . Ze waren geld, vee en sieraden kwijt . Men had ze bij
de neus gehad . De genezingen vielen bij nader inzien tegen .
Blinden waren allesbehalve ziende geworden . Lammen waren
nog even lam als vroeger . Doofstommen nog dover en stommer . De astmalijders hoestten hun hart uit hun lijf en gaven
soms bloed op. De struikgewassen waren monstermensen gebleven .
Met heimwee dachten ze allen terug aan hun kruidendokters,
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thuis . Ze hadden verkeerd gegokt en waren alles kwijt .
De blijvers bezichtigden de vele leegstaande huizen en betrokken dat wat hun vrouw het aardigste vond . Ze waren genezen
van al hun kwalen maar reeds deden nieuwe zich gelden waarvoor ze geregeld in groten getale naar de geneeskrachtige genadevader stevenden, die in zijn geneeskrachtige Stoel zat, op
het geneeskrachtig altaar, voor de geneeskrachtige voorhang,
die nu niet meer van jute was maar van paars fluweel met gouden stiksels en franjes, bij het geneeskrachtig kruis en het geneeskrachtig koord en het fietswiel, in de geneeskrachtige katedraal waar de geneeskrachtige wijn gedronken werd en de
geneeskrachtige ouwel genuttigd . Met de bloedworst was het
afgelopen. Wonderen gebeurden alleen nog op speciaal verzoek en hingen of van het kwantum geloof der belanghebbenden en hun f amil ieleden .
De journalisten, voorzover nog aanwezig, geloofden het wel
zo langzamerhand en pakten hun schrijfgerei in . Alleen wat
toeristen bleven de stad doorkruisen, boterhamzakjes over de
rug : de stad was schreeuwend duur . Op hun buik hingen fototoestellen en filmkamer a's die steen en been inblikten als herinneringen voor thuis .
Alleen zo nu en dan gaf de vleeskoning nog een demonstratie .
De onafgebroken ekstatische dronkenschap had hem sterk aan
kracht - -fin wildheid doen inboeten . De nierstenen sneden als
lancetten in zijn lijf en deden hem niet zelden tijdens de voorstelling krimpen van pijn . Het was geen gezicht, vonden zijn
bewonderaars . Zo'n koning konden ze missen als kiespijn . De
zondigheid van zijn levenswandel was iedereen bekend . Toen
het abattoir gerepareerd was trok hij zich daar gekrenkt en vol
verzwegen woede maar zonder onwil in terug . Hij had daar
meer ruimte en een betere akkomodatie voor zijn werk . Die
waren ook wat waard . Hij miste de toeschouwers en spoorde
gedurig iedereen aan eens een kijkje to komen nemen in zijn
nieuwe omgeving. Zij die kwamen kregen een varkensblaas
bloed toegestopt en grote verhalen to horen .
Op het kerkplein hingen Trevalje en enkele van zijn vroegere
kornuiten rond . Hij onderscheidde zich in niets van hen . Droeg
hetzelfde zwartgeverfde uniform dat ter onderscheiding van
dat der politie geen koperen knopen maar blikken knopen had
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en waar geen pet bij hoorde . Ze wisselden mopjes uit, zeverden
over het eeuwigdurende eendere weer, zeiden in plat dialekt
tegen elkaar 'ik wou dat het begost to reigenen', lachten en
probeerden langswandelende toeristen to strikken .
Er waren er niet veel die zich lieten gidsen door de leden van
het verlopen uitziende groepje . Een uitzondering was een prelaat uit de Stad van de H . Bouwvallen, die op een dag in de
stad arriveerde om een onderzoek in to stellen naar genadevaders wonderdadigheid. De tonronde op een bejaarde plattelandsvrouw of een paddestoel lijkende monnik logeerde in het
tot hotel geworden stadhuis . Hij had daar de duurste suite betrokken en schommelde, door Trevalje begeleid, een week lang
traag door de stad, zonder al to veel belangstelling luisterend
naar Trevaljes onophoudelijk ijverig gedaas over ruines waaruit
de stad opgetrokken was, over duivelse legerbenden, snoevende
dierendoders wier populariteit godzijdank sterk teruggelopen
was, over geen daglicht verdragende lijkschenners en allerlei
ander gespuis .
Trevalje ging zo op in zijn eksplikaties en uitweidingen dat zijn
aanwijzende linkerhand niet wist wat zijn rechter deed . Gedurig, om de paar straten, ontdekte de prelaat een holle armlastige hand onder zijn neus . Nogal gehinderd als hij werd door
zijn lichaamsomvang vergde het vrij veel tijd voor de monnik
zijn beurs, die aan een koord onder zijn pij bungelde, tevoorschijn gehaald had en de gids een muntstuk geoffreerd. Dat
bracht deze ertoe in het vervolg de prelaat zijn moeizame bewegingen to besparen. Voortdurend voelde de geestelijke zich
onder de rok gegrepen naar de beurs, die elke dag bijgevuld
werd . Het gebeurde dat de gids, niet van monnikenkennis gespeend, voor de grap het kleine harde geslacht van de geestelijke even betastte en het met de nagels tikjes gaf. Om dit feit,
door hem beschroomd op prijs gesteld, liet de prelaat zich de
voortdurende afpersing welgevallen . Tenslotte was hij niet voor
zijn plezier uit de Stad van de H . Bouwvallen vertrokken . Lets
mocht daar best tegenover staan. Het verblijf in deze half barbaarse stad, die in menig opzicht aan de vroege, nog maar half
gekerstende middeleeuwen deed denken, was zwaar genoeg .
Wat genadevader betrof, die hij verschillende bezoeken bracht,
hinkte de prelaat op twee gedachten . Aan de ene kant, meende
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hij, was bet geboden halt to houden voor bet mirakel, dat zich
ongetwijfeld voorgedaan had . Aan de andere kant waren hij en
de Vader in de Stad van de H . Bouwvallen als de dood voor
kritiek van buitenaf . Er waren allang teveel heiligen, de kalender kon ze niet eens bergen . Dit had hun waarde sterk doen
dalen . De koster, een soort dagelijkse beschermengel en faktotum van genadevader, had de prelaat overigens verschillende
overtuigende bewijzen van de wonderdadigheid van zijn chef
laten zien . Drie door hem vervaardigde reliekschrijnen bevatten de gebeenten van drie uit de grond opgerezen martelaars .
Er was een heilige, uit de hemel neergedaalde kelksteen . Er
waren geselwerktuigen waarmee genadevader zich zo gekastijd
had dat bet bloed niet meer to stelpen geweest was, volgens de
koster . Er waren vele overblijfselen van bochels, kunstogen en
-ledematen.
De prelaat, wie bet niet gelukt was een geregeld gesprek to
voeren met genadevader, had meerdere wonderdiensten bijgewoond, waar, ofschoon ze merkwaardige en zelfs onkristelijk to
noemen elementen in zich hadden, een grote bekoring van uitging. Voor genadevaders heiligheid kon voorts pleiten dat hij
er zelf met geen woord over repte en de indruk scheen to hebnen reeds bij zijn leven bet nieuwe Jeruzalem to zijn binnengegaan, een waan die een grote ontroerende mate van godgelijkvormigheid inhield . Tot voorzichtigheid maanden de fanatieke pleitredenen ten gunste van heiligheid, geselingen en dergelijke van de zijde van de koster. Diens rol l de man sprak
weinig daarover, kwam niet goed vast to staan .
De prelaat overlegde al deze dingen en borg ze op in zijn herderlijk hart, terwiji hij door de stad geleid werd door de gids
Trevalje, die bet geld steeds meer uit de kruisstreek van de
geestelijke moest plukken .
Toen de prelaat, nagewuifd door een grote schare gelovigen
met aan bet hoofd de grimmig kijkende geselzwaaiende koster,
de terugreis aanvaardde (zijn beloften waren vaag, veel hoop
gevend en weinig zeggend gebleven . De Allerheiligste Stoel
trok zich de zaak ten zeerste aan . Men zou ervan horen) waren
ook de meeste toeristen en dagjesmensen verdwenen .
In de over de stad neerstrijkende stilte was helder bet krakende
geluid to horen dat gepaard ging met bet afbreken van bet res278

terende steenhouten geboomte, dat nog in plukken . als resten
van een groot verdedigingswerk, de stad omgaf . Het stenen
Hout, de steep want het leek in niets nog op bout was
door geen timmerman to gebruiken . Met bulldozers werd het
tegen de grond gereden, vergruisd tot flinke blokken . Men
transporteerde de stenen naar een plaats net buiten de stad, die
al gauw de Tronkberg genoemd werd .
Die naam was het enige wat nog aan het voormalig Hout herinnerde . Het was een vrij hoge glooiende heuvel, vol gaten en
kieren . Er zetten zich mossen en klaprozen op vast, die een
soort kalme invasie begonnen waren en door iedereen gehaat
werden . Men sneed dit en ander onkruid overal zoveel mogelijk de pas af. Toch bleef het plaatsen vinden die niet goed bereikbaar waren : dakgoten, platte daken . Men kneep een oogje
toe en hield beter bereikbare plaatsen brandschoon . Met dit
werk belastten zich vooral huismoeders en ouden van dagen,
die een grimmige afkeer van alle gewassen bleven ten toonspreiden . De rest was lakser. De rommel op de Tronkberg
werd ongemoeid gelaten . Het werd een luilekkerland voor
kruiden, die evenwel niet vermochten in de loop van de tijd de
heuvel to bedekken . Hij bleef een grauwe, wittige, van holten
doorschoten hoop stenen, die op gebroken boomstammen en
reusachtige, in moten gehakte takkenknoken leken .
Magus en zijn lijkentuiniers waren ondergedoken, onzichtbaar
geworden, opgeslokt door de anonieme hoop der stedelingen .
Er werd niet over hen gepraat . Het lekte uit dat ze leefden en
op een nieuwe tuin vlasten. Hun duistere harten popelden nog
steeds, of alweer, van verlangen aan hun luguber werk to gaan .
Niemand eigenlijk nam hen dat kwalijk . Het leven kon niet
zonder de dood, die meer dan ooit werd verafschuwd. Geruchten over ongelukken enfbedden
stern gingen de halve stad rond.
Er moest een nieuwe turn komen, werd duidelijk . De liken
konden niet boven de aarde blijven staan . De grafkelders van
de katedraal begonnen vol to raken . De stadsbouwmeester stelde
een plan op . Het gemeentebestuur, dat een nieuw, aan de eisen
van de tijd aangepast gebouw betrokken had, was unaniem van
mening dat het een goed plan was . Alle leden stemden ervoor,
op een paar aanhangers van de krematiegedachte na . Er werd
van ver goede gewijde aarde aangevoerd voor de tuin . Onder
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leiding van de reeds weer uit de donkerte naar het daglicht gerezen Magus werd met het afpalen van de tuin en met het storten van de grond begonnen . Om de dodenakker verrees een
hoog betonnen hekwerk . Boven de toegangspoort kwam een
strakke brede steen waarin in gotische letters de woorden Memento Mori ingebeiteld waren . Bezoekers werden er door de
allerlei wetenswaardigheden afraffelende Trevaije of zijn kornuiten op gewezen dat die spreuk vroeger anders geluid had .
`Memento Putrefieri stond er toen op' zei Trevalje, of zeiden
zijn kornuiten, 'dit is tekenend voor de ruwheid der zeden die
onze kristelijke beschaving in lang verviogen tijden nog niet geheel had kunnen overwinnen' . De bezoekers verbaasden zich
vluchtig over die oude tekst, die trouwens ook als sterk staaltje
in hun folders vermeld stond .
De koster Scherpende sloop door de kerk en klemde verse
kaarsen in standaards, vulde de wijwaterbak bij en schikte boeketten anjers en theerozen rond het altaar . Luisterde aan de
pastoriedeur of genadevader, nooit riep die man om hulp, niet
in ingewandsmoeilijkheden raakte, ondersteunde hem bij het
zich moeizaam en pijnlijk ontlasten en gaf hem glazen water
met lakseermiddeltjes erin . De putsteen was vastgemetseld intussen . De resterende stank werd door wierook verwijderd . In
zijn vrije tijd legde de koster een kollektie gesels aan die hij
ophing in de kerk, rond het kruis, in een wijde boog, als een
boeket gedroogde riethalmen . Het fietswiel had hij weggehaald .
Het was opgeborgen in zijn kluis, met vele andere bijzonderheden, stukken van bochels, kunstgebitten en gipsen arm- en
beendelen . Als zijn vingers jeuk kregen pakte hij een mes en
sneed heiligenbeeldjes uit de gipsbrokken . Ze werden op een tafel achter in de kerk gezet . Ze kostten f 2,50 per stuk .
De meeste bleven er staan . Voor de rest knutselde hij aan een
klein formaat boomstam die dwars door zijn kluis lag en die
bijna geheel vulde . Het moest een mariabeeld worden .
Zijn woede om het uitblijven van de heiligverklaring, waarop
hij al zijn zinnen gezet had, luwde . Hij ging met genadevader
om als een rusthuisverpleegster met een bejaarde en vaak lastige patient . Naar zijn timmermanswerkplaats verlangde hij
slechts zelden en dan niet zonder vleugen van stille wrok terug.
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De zwangere vrouw die nog steeds niet gebaard had, hoewel
haar borsten reeds liepen de kleine trommelslager, Mabelis
die zich Mabelis Ranonkel noemde, en Tillemsoger verzorgden de Tuin, die Teed aan to weinig zonlicht after all .
De planten werden voortdurend gekweld door verbruining van
blad en stengels . Het Ranonkelmannetje kwijnde, hing scheef
en machteloos, geelgroen blijvend evenwel, langzamer dan de
rest verbruinend . Het begietingsritueel vond dagelijks voortgang . De kleine trommelslager haalde emmers koemest uit het
abattoir. Om beurten zaten Mabelis, de zwangere vrouw en Tillemsoger op hun hurken of geknield bij het hekje . Ze zaten
er uren aan een stuk . Zacht pratend tegen het Ranonkelmannetje, pogend het een hart onder de riem to steken, pogend het
met hun taal uit de grond to trekken als het ware . Het luisterde
niet naar hun bezweringen maar ging kalm door met zich in
zichzelf terugtrekken, met inkrimpen en verdwergen, alsof het
alles genoeg gezien had en genoeg van alles begon to krijgen .
Op het laatst was het maar zo groot meer als een knolraap . Het
oog staarde . Langs de lage hoek van de mondspleet droop
slijm, dikke speekseldruppels . Een stroop .
Het bezwijmde, kalm en traag, iedere dag iets verder . Zijn aanbidders prevelden, spraken het vergeefs moed in . De trommelslager roffelde zacht op zijn trom . Het mocht niet baten . De
tuin verschraalde. Was op den duur alleen nog een gammel
hekwerkje waarbinnen een paar kromme gekloofde plantjes
to taai waren om of to sterven en to zwak om to herleven, en
dat door in hoeken en gaten van brandgangen spelende
kinderen beklommen werd en geschonden wanneer de bewakers van het heiligdommetje zich even in hun krothuis teruggetrokken hadden .
Het was of de Tuin en zij niet meer bestonden . De naam Mabelis was iedereen vergeten . Alleen een vrouw in een roestbruine
wijde mantel, een zonderlinge, herinnerde zich hem .
Ze trok door de straten of en toe als ze het op haar heupen
kreeg en schreeuwde verwensingen en vloekte op iets onhelders . Ze had het dan over gekken en verdoemden en vuiligheid
die ergens uitgehaald werd . Ze zwaaide haar knokige armen
en trok haar mantel om zich heen . Ze was zeer lelijk . Een karikatuur van een vrouw, met felle roofzuchtige ogen, een haak281

neus en dood, geprepareerd vel . Groot, schonkig, trilziek en
vol bleek venijn in plaats van bloed .
Ze schold ook op een vrouw, die haar haar man, een zot, had afgetroggeld . Ze was zwanger, toen al, dat wijf . En van wie was ze
zwanger?! Ah! Dat wist ze zelf niet eens! Honderd mannen
hadden haar genaaid in de groene bossen . Ze kende hun naam
niet eens . Een hoer was ze! Haar kind was van de duivel . Hoeren waxen vervloekt, daar ging alleen de duivel overheen . Ze
moest gestenigd worden . Het kind dat ze moest krijgen was een
hoerekind . Het kon niet geboren worden. Haar eerste, die met
de trommel, had ook geen vader . Het waxen heidenen . Ze geloofden in planten . God en zijn heiligen hadden ze afgezworen .
Ze waren verdoemd en moesten nog verder verdoemd worden .
'Verdoemd!' schreeuwde ze vurig naar wie het horen wilde,
haar roestbruine mantel om zich heenslaand en verder lopend,
een andere straat in, een hoek om, stilstaand en opnieuw uitschreeuwend wat haar dwarszat .
Voorbijgangers luisterden naar haar. Kinderen maakten lange
neuzen in haar richting . Ze dreigde ze to zullen meenemen en
aan alle duivels uit de hel over to geven . De kinderen vluchtten, gierend van het lachcn . Ze schreeuwden snel en schril,
een aftelrijmpje : `Fine van Snippen Nat de vlooien wippen' .
Waarom ze zo genoemd werd wist niemand . Het was niet haar
naam . What's in a name? Men liet haar ongemoeid . Ze leefde van
liefdadigheid van buren die dit vergeefs poogden to verhalen
op kerk en overheid . 'Zotte Fine' werd ze door de volksmond gedoopt . Vuurspuwend rende ze langs de straten op sommige dagen . Voor de rest had niemand
last van haar . Helaas was ze niet zwakzinnig
genoeg voor het gesticht . Ze verlevendigde
het straatbeeld, vonden esteten . In een
oude kinderwagen zamelde ze
vodden in waarvan ze kinderkieren maakte . Ze moest
ze poppen aantrekken. Men had haar
haar kinderen
of genomen
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Deel IV
De 1 Mei-viering

45 . Carpe diem

Tillemsoger was voor het eerst na lange tijd op weg naar de
katedraal . Hij had zin gekregen om daar weer eens poolshoogte
to gaan nemen. Er was in het verleden altijd wel het een of
ander to doen geweest en hij zag niet in waarom dat thans niet
nag steeds, of alweer, het geval zou zijn . Je hoefde niet bepaald
kerks gezind to zijn om to erkennen dat de katedraal veel
merkwaardigs en veel interessants om zich heen verzameld
en in zijn binnenste geherbergd had .
Zonder overdrijving kon je zeggen, waar de meeste mensen nog
steeds aan godsdienst deden, dat een katedraal een kultuurcentrum bij uitstek was. En hoeveel meer gold dat voor deze katedraal, waar niet alleen huwelijken ingezegend werden, kinderen gedoopt en dodenmissen opgedragen, maar waar ook vleeshouwersknechts hun spieren staalden, algemene geselingen verricht werden, waar gevogelte op tropische wijze rondfladderde,
koeien en paarden hun staarten tilden en aan heesterwezens
vraten, waar de vloer vol afval lag, het altaar gekapt was uit
een stuk steen, waar genadevaders luidruchtig pruttelend en persend vuurrood aangelopen boven in hun houten troon ingebouwde kannibaalse kamerpotten gaarstoomden die, per pijpleiding, in rechtstreekse verbinding stonden met de kloaken
welke op hun beurt weer kontakt onderhielden met de onderwerelden waar op misschien dat zogezegd 'levend ter helle gevaren' oude mannetje en de lijkentuiniers na, geen sterveling
een flauwe notie van had .
Nog steeds zonder overdrijving kon je zeggen dat deze katedraal meer was dan het monument dat uit de vier windstreken
toeristen aantrok, dat het meer was dan het kulturele, rekreatieve en penitentiaire centrum . Dan godshuis . Dat het tegelijk
beurs en depot van voorhehoedmiddelen was, w .c ., werkplaats,
abattoir, winkel, opslagruimte voor kunstledematen, stenenbeeldenmuseum, stalling voor vee, diergaarde, speelwei voor kinderen, cirkustent en eksperimenteel-psychiatrische inrichting .
De katedraal kortom was een alles overkoepelend, alle gebieden des levens en zelfs de dood omvattend, op alle vragen
zijn zwijgend daverend antwoord gevend natuurstenen instituut
dat zijn stenen vleugels uitbreidde over de hele stad, over alle
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inwoners . Van de kleinste tot de grootste deed de katedraal op
hen zijn invloed gelden . Vlak na hun geboorte werden zij reeds
ter kennismaking erheen gedragen. Reeds in de hersens van
zuigelingen nam zijn beeld, dat van een niet to verwrikken eenheid, gestalte aan . In de loop der j aren kristalliseerde dat beeld
verder uit. In ieders hoofd stond, rechtop, in miniatuur, de
katedraal : een onverwoestbaar symbool, een fallos van graniet, een archetype dat alle andere overheerste en overtrof . Nog
na hun dood werden de stedelingen gekonfronteerd met het
origineel, waarvan hun hersens de beeltenis reeds aan het verdonkeremanen waren .
Door deze ontzagwekkende invloed op zovele gebieden, om
niet to zeggen op alle, waren zaken als geloofsafval praktisch
niet mogelijk . Wanneer men niet meer in een in de hoogste
hemelen zetelende godheid geloofde ging men toch altijd nog
in verband met genadevaders wonderdadigheid ter kerke . Als
de wonderdadigheid onaantrekkelijk werd of in diskrediet
raakte bezocht men met zijn kinderen de katedraal om de geestelijke zijn behoeften to zien doen. Wie daar geen interesse
voor had op den duur hield van gevechten met dieren, had iets
to koop aan to bieden, zocht een bedgenoot . Wie in het geheel
niets wilde of in de zin had liep naar de katedraal eenvoudig
omdat er altijd wel iets onvoorziens gebeurde, dat de dagelijkse
sleur doorbrak, stof tot praten gaf . Wie niet praten konden
gingen uiteraard sowieso naar de kerk, diskrediet of niet, om
genezing to vinden van hun gebrek . De keten was zonder einde,
eraan ontkomen niet mogelijk .
Dit alles overdenkend terwijl hij het heiligdommetje begoot en
meeprevelde met de kleine klan, terwijl hij de nog steeds zwangere vrouw onderzocht, of naar de zachte roffels van de kleine
trommelsiager luisterde, had Tillemsoger begrepen dat zijn
vroegere standpunt jegens kerken in het algemeen en jegens de
Kerk in het bijzonder, korrektie behoefde . Het was een al to
star standpunt geweest . Zo star in feite dat hij, niet zonder enige
met leedvermaak vermengde tevredenheid, voor degeneratie en
aanstaande ondergang had aangezien wat, naar hij nu begon
to begrijpen, niets anders was dan een zo weidse pluriformiteit
dat reeds daaruit duidelijk werd dat de Kerk beter floreerde
dan hij wellicht ooit gedaan had .
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Ritualen, liturgieen, prevelementen zijn voor verandering vatbaar . Ze kunnen verdwijnen . Andere vormen kunnen ervoor in
de plaats komen. Soms dragen ze sporen van de vroegere, zijn
ze grotendeels vereenvoudiging of uitbreiding daarvan, aksentueringen van onderdelen uit dat oude . Soms lijken ze in niets
op wat eraan voorafging en zijn ze nieuw, spontane geboorten . Achter het altaar (dat niet lijkt op een altaar maar er
niettemin een is en blijft) staat opeens een kruis dat is samengesteld uit twee rijk versierde totempalen . Bovenaan is een fietswiel gemonteerd dat als katrol dienst doet. Via een touw hijst
een vleeshouwersknecht die zich koning noemt monstermensen
omhoog. Genezen, maar niet minder onmenselijk storten ze
naar beneden . Hun kunstbotten gooien ze weg . Ze breken. Er
wordt vliegensvlug handelgedreven in relikwieen. Schuine
moppen worden getapt . Men vecht en vrijt . De vleeshouwersknecht steekt de dieren dood aan wier vlees de stad behoefte
heeft . Lijkentuiniers, duistere dodenknagers, deponeren bij
nacht tientallen anonieme mensenkadavers in de kloaakmond .
De Kerk laat het allemaal toe. De Kerk wil niet anders zijn
dan wat zijn bezoekers van hem maken . Hij past zich aan. Hij
is soepel, rekbaar, van elastiek . Er is in de Kerk een stille ur.
wuchsigkeit, alsof hij gaan groeien is, uit de grond opgerezen,
op de plaats waar een druppel gestold zaad, hard als een stukje
bergkristal en tegelijk week als stroop, is neergekomen . In zijn
aanpassingsvermogen en grillige veelomvattendheid doet de
Kerk aan een brok vegetatie denken, aan een natuurlijk gevormd organisme, aan een geweldige gekorven en getande
stenen plant veel meer dan aan een gebouw dat met handen
gewrocht werd, steer voor steen opgestapeld .
De Kerk, was Tillemsoger gaan begrijpen, was geen konstruktie van sektariers, van ongevaarlijke fantasten en paranoialijders die zich daarin afzonderen met elkaar . De Kerk was er op
een of andere manier al geweest voordat deze fantasten en geesteszieken er waren, die er om naar het leek toevallige redenen als eersten beslag op gelegd hadden .
De Kerk was een kosmos, die alles tot zich toeliet, die alles absorbeerde, de vreemdsoortigste mengelingen van heilige en fekalische elementen begunstigde, voortbracht ; die geen onderscheid kende tussen heilig en profaan, tussen gewijd en godslas287

terlijk en puur heidens . In een woord gezegd : de Kerk, de Katedraal, was leven, waaraan je deel had ook al kwam je er
nooit, dat je inademde zoals je zuurstof en stikstof inademt . Dat
je aanbad ook al knielde je nooit . Waarop om zo to zeggen al je
gedachten gericht waren, al meende je de Kerk to haten .
Toen Tillemsogers denken zover gekomen was liep het hem uit
de hand . In hem rees het vermoeden van een kapitale fout die
begaan was door Mabelis en de zijnen . Zij hadden de Katedraal
de rug toegekeerd en zich _daarmee afgesneden van het leven,
van de levensbron zelf . Hun bedoelingen waren zonder enige
twijfel zuiver geweest . Ze waren dat nog . Maar ze vergisten
zich . Ze hadden alles gezet niet op het leven maar op iets dat
aan het doodgaan was, dat doodging . Op de dood . Op een plant
die afstierf. Die wellicht van origine en in essentie evenzeer als
het katedraalorganisme leven betekende en over de mogelijkheid beschikt had tot een ongehoorde groei . Maar uiteindelijk
niet over het vermogen daartoe of over aarde die diep genoeg
was . Die wellicht wormen aangevreten en doodgeknaagd hadden . Die wie weet door de urine van katten vernield was in
zijn kwetsbare wortels .
Waarin de ranonkelplant geresulteerd zou hebben wanneer hij
de kans gekregen had, of die kans had kunnen grijpen, was
spekulatief, duister . De stad had een tijdperk achter de rug
dat door een wonderbaarlijke woekergroei gekenmerkt scheen
to zijn geweest .' De mededelingen daarover bleven tweeslachtig
en onzeker. De plantbewaarders spraken niet over het verleden. Het bleef een gesloten en verzegeld boek grotendeels .
Tillemsoger vermoedde dat in die groei de ranonkel de hand
gehad had .
Mabelis en de zwangere vrouw waren bezig lege hulzen to
worden, die weinig waarheid meer bevatten ofschoon Mabelis'
mond daar nog steeds van repte . Een zekere starheid van oog
en stijfheid van hun ledematen en spieren, traag reaktievermogen, begon het meest opvallend aan hen to worden . Met de
kleine trommelslager stonden de zaken anders . Hij leefde minder voor de plant en in mystiek kontakt daarmee dan de twee
volwassenen . Tillemsoger betwijfelde zelfs of hij zich in feite
voor de plantelijke godheid interesseerde . Of die hem niet koud
liet . Dat was in elk geval zo als hij op zijn trommel sloeg . Het
288

was duidelijk dat die hem alles om hem heen vergeten deed .
Al trommelend op de kleine binnenplaats, waarvan de helft in
beslag genomen werd door doodgaande kruiden, had de kleine
trommelslager deel aan een bestaan dat hij verder amper kende
maar waar iets in hem, dat wat hem trommelen deed, vurig naar
verlangde . Zijn glanzende lichte ogen zochten dan die van
Tillemsoger . Ze stonden onderzoekend, vrank en wijd als de
ogen van iemand die lang over ijsblauw water en in een lege
verte geblikt heeft . De kleine trommelslager was van top tot
teen vol ]even . Klom langs roestige gootpijpen en haalde vogelnesten uit . Toonde Tillemsoger de groengespikkelde eieren,
lachend, zorgeloos en toch met iets in zijn gezicht dat op gestadig vroegrijp nadenken wees. Hij had iets van een kleine
wilde heilige, van een soldaat ook, die zich, voorlopig, alleen
voor de ritmen die hij aan zijn trommel vermocht to ontlokken interesseerde .
Soms, om hem heen, op de binnenplaats, dansten kinderen bij
de klanken van zijn trommel tot ze erbij neervielen, lachend,
doodmoe en met halve schrik in hun trekken wanneer ze opstonden, verdwenen . Dan ging de kleine trommelslager naar
binnen, zwijgend, met in zijn ogen die lichte zorgeloze en toch
wonderlijk nadenkende blik, die Tillemsoger niet kon duiden .
Tillemsoger was er niet zeker van hoelang hij precies in het paradijs vertoefd had . Hij had niet geprobeerd dat na to gaan . In
het paradijs hield de tijd op . Het kon evengoed een half jaar als
veel langer of korter zijn geweest . Hij had genoeg gekregen van
het paradijs . Het was maar een armzalig oord welbeschouwd,
waar je je wassen moest in dezelfde gegalvaniseerde emmer
waarin de kleine trommelslager mest haalde uit het abattoir . Het
rook er naar kattepis en afval van eetwaren . Met starre oogballen zat Mabelis op zijn gekruiste benen voor het hekwerkje
van kapotte latten . De zwangere vrouw probeerde vergeefs hem
op to monteren, zijn aandacht to trekken . Dat wat ze in haar
buik had maakte haar trekken wezenloos zo langzamerhand .
Ze lachte nog steeds, met gulzig open mond . De blauwe tatoeeringen op haar dijen en lijf waren gegroeid, leken veel op
spataderen . Ze was niet meer de wilde weke schoonheid die tevoren nog in haar gesmeuld had .
Toen Tillemsogers gedachten zich zover van het paradijs ver2 89

wijderd hadden dat hij een onbehaaglijk gevoel van onrust en
gespletenheid in zich bespeurde, verliet hij de binnenplaats
waar hij vlak tevoren nog een beetje had zitten zonnen in het
stille warme licht.
Hij droeg nog steeds zijn oude flanellen pak, een verzameling
haveloze bijeengeregen lappen intussen, die hem eruit deden
zien als een nogal verlopen en onguur individu, naar hij met
tevredenheid konstateerde in de manshoge spiegelruiten die
hij passeerde . Vrolijk rinkelden evenwel in al zijn jaszakken
muntstukken die blijkbaar van hem verlost wensten to worden
nu ze de winkelstraten in het nikkelen, koperen en zilveren
oog kregen . Dwars door zijn kledingraggen heen tikten ze hem
voortdurend tegen de huid, tegen zijn dijen, zijn borst, om hem
attent to maken op velerlei in etalages gegijzelde voorwerpen
waartegen ze uitgewisseld wensten to worden. Ze hadden lang
genoeg in hun stoffige donker bekneld gezeten, tegen elkaar
geplet gelegen . Eruit wilden ze, over toonbanken rollen met
een vaart dat ze eraf vlogen en opgeraapt moest worden . Door
wijsvingers en duimen wilden ze glijden die hen nog nooit eerder of lang geleden reeds, in een vorig leven, betast hadden .
Kalm aan maar! riep Tillemsoger zacht de popelende stukjes
metaal toe, die nu ook gesteund werden door een stiff jachtig
geknisper en geritsel in zijn borstzak . Dat waren de weinige
bankbiljetten waarvan hij de bezitter was . Eruit wilden ze, ook
zij . Opengevouwen, achteloos haastig betast, tegen het zonlicht
gehouden desnoods en in de waarde erkend die ze hadden, even
gegarandeerd zeker als de wet hun namaker strafte met een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren . Het kostte Tillemsoger moeite de weerspanningen binnensgewaads to houden . Andere voorbijgangers hadden daar naar hij bemerkte eveneens
last mee . Hun hand op hun achterzak haastten ze zich langs
hem heen, op weg naar hun werk of daarvandaan komend,
rinkelend als met bellen behangen karnavalsgangers, waar ze
overigens weinig op leken in hun sombere zwarte pakken, met
hun paraplu's en plechtstatige hoedjes .
Een keer zag een geldstuk ondanks de voorzorgen van zijn eigenaar kans deze to ontglippen en, door de man ongemerkt, op
de straatstenen to springen en daar razend van vreugde even in
een kleine cirkel rond to rennen, pal voor Tillemsogers voeten .
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Tillemsoger bukte zich en raapte de zilveren munt op . Hij wilde hem teruggeven aan zijn rechtmatige eigenaar maar deze
had zo'n haast gehad dat hij reeds in geen velden of wegen
meer to bekennen viel . Teneinde, je wist nooit of niet iemand je
gadesloeg, niet de indruk to wekken een dief to zijn, deed Tillemsoger de munt, onder fel protest van zijn eigen metalen,
kado aan een passerende jonge moeder-met-kinderwagen .
`Voor uw baby' zei Tillemsoger hoofs glimlachend, 'omdat het
zulk mooi weer is'.
Hij boog zich over de wagen en bekeek vluchtig de rose gebalde
vuistjes die iets lichtblauws onthulden, dat een rammelend geluid maakte . Voor de rest hield de baby zich schuil onder zijn
witwollen dekentje .
`Erg aardig van u' zei de jonge moeder, een beetje verlegen en
daardoor zo aantrekkelijk wordend dat Tillemsoger wel in haar
had willen bijten, 'maar ik kan het niet aannemen . Is het niet
een beetje vreemd dat u me zomaar op straat een rijksdaalder
wilt geven?T
'Maar mevrouwtje' zei Tillemsoger, verbaasd over zichzelf,
over zijn wonderlijke manier van doen, 'er gebeuren dingen in
de wereld die zo ontzettend veel vreemder zijn . Denk toch eens
aan dingen als paring, bevruchting enzo, die zelfs bij planten
naar een vriend mij vroeger vaak vertelde voorkomen. Als je
daar toch bij stilstaat! En dan veel van die vreemde dingen
zijn in het geheel niet plezierig of zelfs maar leuk om to zien!'
'Da's waar' zei de jonge moeder, `erg vriendelijk van u om me
daarop attent to maken . Vooruit dan maar, neemt u me mijn bedenkingen niet kwalijk' .
'Zo'n aardige jonge vrouw als u? Geen sprake van!' zei Tillemsoger en overhandigde haar met .een buiginkje het zilveren
muntstuk, dat de jonge moeder, diep kleurend maar toch merkbaar verheugd, in haar handtasje borg .
Het tasje was maar een paar tellen open maar toch lang genoeg om Tillemsoger de zachte lila parfumgeur die eruit op
wolkte in zijn neusgaten to doen krijgen . Het duizelde hem
een ogenblik . Zijn geld stopte met rinkelen, hield de adem in .
Toen de duizeling over was schoot de eigenaar van het geld
met een paar sprongen, tussen auto's en karren door, de straat
over. Met een geweld en een kracht dat het hem ontstelde was
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voor het eerst na lange tijd de man, de minnaar in hem wakkergeworden. Verscheurd door lichamelijke begeerte, denkend
aan alle vrouwen die zijn pad ooit gekruist hadden, beende hij
weg.
De jonge moeder-met-kinderwagen keek hem verbouwereerd,
glimlachend na . Een zonderling, maar wel een aardige man,
vond ze . Misschien werd haar spruit wel miljonair later . Een
rijksdaalder krijgen, op een mei, en van een bedelaar, terwiji
de zon schijnt en spinnen webben spannen in de voortuintjes,
was vast en zeker een ongelooflijk gunstig voorteken .
Kalm jullie, stilte daar onderdeks! bezwoer Tillemsoger de
wilde tinkelaars en ritselwezens in zijn kleding . Als een haas
sloeg hij straathoeken om . Er was heel wat verbeterd aan de
stad tijdens zijn paradijsperiode . Hij betuurde straatnaambordjes vol onbekende opschriften . Groensteeg, Oude Kerks Keldermarkt, Zolderstraat, Heilig Bloedstraat, Elleboog, Koeiekouter . Men had zelfs parkeermeters en lantarenpalen in de
grond geslagen . Over de straten gespannen, van dakrand tot
dakrand, hingen felgekleurde spandoeken met allerlei opschriften die het over kortingen en lente-uitverkopen hadden . Uit
vele open ramen staken bloedrode vlaggen die vrolijk rimpelden in de stille bries die door de straten blies . Alle ramen
waren bezet met vroegtijdig in bloei geschoten vurige geraniums
en begonia's, devoot of brutaal het hoofd dicht naar het vensterglas neigend als om beter to zien wat er op straat voorviel .
Voor driekwart verborgen achter hun bloembezit speurden glom oude mannen en vrouwen van allerlei slag bijna even intens als hun troeteldieren naar buiten . Ze hadden hun tandenloze mond naar binnen gezogen en keken met een soort helse
verbaasde boosheid naar wat hun neus voorbij ging . Tillemsoger, die altijd een zwak voor oude mensen gehad had, in wie
hij de wijsheid en het evenwicht van de gerijpte leeftijd eerde,
kon niet nalaten in het voorbijgaan de vrouwen onder hen
kushandjes toe to werpen en de mannen vrolijke opmonterende
knipogen . Maar de gezichten kwamen niet uit de plooi. Straalden een koudbloedige vijandschap uit, die Tillemsoger onprettig aandeed, hem bijna een vluchtige rilling over de rug deed
lopen.
Gelukkig werden de gevels in de grotere straten door etalages
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in beslag genomen . Half of geheel opgetuigd, in allerlei stadia
van voorjaarsonttakeling, schoof de inhoud Tillemsoger voorbij,
die het gevoel had of, min of meer to zijner ere, ter gelegenheid
van zijn weerkeer in de kloppende boezem van de stad, allerlei
feestelijkheden georganiseerd werden, waarvoor reeds vele
voorbereidingen getroffen waren . De straten waren hier en
daar met touwen afgezet bijvoorbeeld . Met wielerwedstrijden,
zakloopfestijnen, koekhappen en een grote processie wilde,
naar felgekleurde affiches op ramen en deuren meedeelden,
de stad hem een plezier doen. Met speciale aanbiedingen. Met
goedkope restauranten, met lager dan laag geprijsde hespen,
met in tonnen to grabbel staande hengels, met aan winkelpuien
bengelend aapjes in koperen kooien die gekke gezichten naar
hem trokken . Met spiernaakte of schaars geklede modepoppen,
die, zonder uitzondering van de vrouwelijke kunne, Tillemsogers
ogen rond en zijn vel gespannen maakten van de goede vooruitzichten die het leven hem bood en die in geval van nood tegen
afgifte van rinkelende en ritselende bezittingen gerealiseerd
konden worden .
Dit was een geval van nood! Maar geen nood! zei Tillemsoger,
uit volle borst de prille lucht inademend, waarin voelbaar de
aroma's van jonge geurige vrouwedieren verwerkt waren, van
opengegane bloemgeurdozen .
Over de trottoirs reden draaiorgels, op alle straathoeken en
andere strategische punten hielden ze stil . Tanige armen toebehorend aan mismaakten en invaliden van allerlei grootte,
postuursoort en leeftijd zwengelden aan het wiel . De straten
daverden van de monotone dwingende zoete hopsaheisa-muziek . Het gerinkel van fel geschudde centebakjes overstemde
het gerinkel in Tillemsogers plunje . De stad leefde zich uit .
Hondjes holden elkaar blaffend achterna om het pierement,
besnuffelden elkaar vliegensvlug en tilden een poot op tegen
een pilaarhoge zwarte broekspijp . Het in de broekspijp verborgen been schopte naar ze . Vrouwen lachten en lieten hun rode
natte tong zien .
Straatverkopers brachten hun politieke en religieuze waar aan
de man, schreeuwden slagzinnen als 'meer mans met Marx!',
`Jesus voor sochtends, savonds en snachts!', 'sinaasappelen, wat
een wijn, wat een sap!' of, ter aanprijzing van bloemen en pot29 3

planten 'haal de Hortus in huis!' Zo hard en door elkaar riepen
de venters dat hun kreten elkaar vernietigden, de losgeslagen
woorden ervan zich met elkaar verenigden op de lucht . `Jesus,
wat een wijn, wat een sap!' hoorde Tillemsoger, en `met Marx
de Hortus in huis!'
Puur voor de aardigheid kocht hij een politiek traktaat, een
brochure vol wederkomst-en-wolkenverwachting, een paar mandarijntjes, die hij bij de metalen onderbracht, en een bos witte
anjers waar zijn hoofd en schouders bijna geheel onder schuilgingen . Snel en heet beende hij verder de straten langs . Die
stegen en daalden, beurtelings de katedraalkolos aan het oog
onttrokken en het daaraan teruggaven. Een machtige, aarde en
hemel met elkaar verenigende berg welks ingebouwd klokkespel gonzend en dreunend begon to beieren toen Tillemsoger
de grootste drukte gehad had en via een smalle steeg, Hellepoort genaamd, de Oude Kerks Keldermarkt opliep, pal achter
de katedraal, die de Oude Kerks Kelderiiiiarkt aan een zijde geheel afsloot met zijn bochtige stijve gesteenten en gebrandschilderde ramen waartegen het zonlicht gouden en blauwe vonken
sloeg.
De andere drie zijden van de Oude Kerks Keldermarkt, die zijn
naam waarschijnlijk aan zijn ingezonken ligging ten opzichte
van de rest van de stad to danken had, werden gevormd door
smalle hoge huizen met slordig geverfde en afbladderende
groene en witte stolpgevels . leder huis had een hoge zandstenen
stoep met roestige ., ijzeren leuningen erom waarover talloze
vuile kinderen kopjeduikelden, hun naakt of amper bekleed
achterste naar Tillemsoger toegekeerd . De deuren stonden overal open en onthulden, evenals de lege gordijnloze ramen, alom
jonge, schaars en fleurig geklede vrouwen . Nergens was tot
Tillemsogers genoegen een man to bekennen . Alleen in een
pothuis, vlak boven het plaveisel, naast een der stoepen, zag hij
een roodbebaard individu, dat hem kalm toegrijnsde en dat bezig was met het repareren van een hooggehakte witte damesschoen . Tillemsoger had het idee de schoenlapper ooit eerder
gezien to hebben maar hij had geen zin om zich to herinneren
wanneer .
Herhaaldelijk wandelde hij, door een op springen staande inwendige veer gedreven, zich met moeite in bedwang houdend,
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de drie door vrouwen bevolkte zijden van de Oude Kerks Keldermarkt rond . Zijn geld scheen to gevoelen dat de bevrijding
aanstaande was . Het rinkelde amper meer maar toch nog zo
luid dat het de aandacht trok van alle vrouwen en meisjes die
hij kon ontdekken . Het ritselen nam toe . Gekamoefleerd door
de kolossale bos anjers bekeek Tillemsoger alles wat niet meer
of minder naar hij meende dan een god zijn ogen aanbood .
Het was moeilijk een keus to maken uit de veelheid van erotische priesteressen. Hij aarzelde tussen helderblauwe minirokken en korte paarse zijden nachthemden, tussen torenhoge
korenblonde kapsels en lange gitzwarte, tussen blauwe ogen als
stukken lome zee en zwarte, tussen uitdagend beschilderde brutale gezichten en devoot jonkvrouwelijke waarvan slechts de
lippen even met een vleugje rood aangezet waren . Tussen typistes en hofdames uit het gevolg van Lodewijk de Grote, mollige
huismoeders en polynesische import .
Tenslotte bepaalde hij zijn keus op een langharige zwarte hoer
met een breed lachend blank gebit, borsten die bevrijd wilden
uit haar gekrompen kinderlijke kniejurk, met voorts sterke gebronsde benen en op blote roodnagelige gespierde ochtendvoeten, die in sterke mate zijn hartstocht wekten . Toen hij achter haar door de donkere veelbelovende gang liep kon hij zich
niet meer inhouden . Zorgend de bos anjers niet teveel to pletten legde hij onverhoeds zijn arm om haar hals en drukte zich
tegen de weelderige beweeglijke billen van de hoer aan. Ze
draaide haar hoofd naar hem toe en kuste hem traag op zijn
neus .
'Weet je dat jij de eerste bent vandaag, schat?' zei ze met een
wat schorre zingende stem, `en je rinkelt van top tot teen . Dat
belooft een goede dag!'
Tillemsogers handen bevoelden gretig de gevangen gehouden
vormen, die onmiddellijk ingeruild dienden to worden . Zonder
wroeging liet zijn geld zich overhevelen in de portefeuille van
de hoer, waar het op slag zijn mond hield . Tillemsoger deed dat
niet . Zijn mond stond niet stil .
`Ik ben ook maar een mens' zei hij verontschuldigend, terwijl
hij haar borsten afroomde met zijn lippen . `Ik heb nog nooit zo
naar een vrouw verlangd als vandaag'.
Daar de hoer hem aardig vond, tegelijk onbedreven en behen29 5

dig, plat in de mond en toch beschaafd, stond ze hem toe haar
to bezitten op al de manieren waar hij in de gauwigheid op kon
komen en die hun beider anatomie mogelijk maakten . Zijn
techniek had niet onder de lange tijd van onthouding geleden,
vond hij . Reeds bijna afscheid nemend kon hij niet nalaten haar
onder de rok to grijpen, die het sappig harig geheim dat daar
zat verborg.
'Ga weg, je rinkelt niet meer' zei de hoer bestraffend . Hij rinkelde inderdaad niet meer . Het was doodstil in zijn kleren . Desondanks overhandigde hij haar met een hoofs gebaar de anjers .
'Jammer dat ik ze niet voor het raam kan zetten' zei de hoer,
`maar die bos zou de klanten alle uitzicht benemen . Biecht es
op, voor wie heb je ze eigenlijk gekocht? Voor de begrafenis
van je vrouw sours, om op haar graf to zetten?'
`Voor jou, m'n liefde' zei Tillemsoger, 'alleen voor jou . Omdat
het vandaag een mei blijkt to zijn . Wie had dat gedacht' .
'Maak dat de kat wijs' zei de hoer, 'moeder de vrouw is jarig,
meneer neemt een snipperdag en gaat hup naar de hoeren . Ik
ken dat' .
Ze lachte niet zonder sympatie en een zekere joviale vertrouwelijkheid .
`Ik zal ze in de achterkamer in een vaas zetten . Kom je nog
es een keer Tangs?T
'Natuurlijk' zei Tillemsoger, 'vanzelfsprekend . Als ik nog eens
in de stad moet zijn' .
De anjers in haar hand deed de hoer hem uitgeleide tot op de
stoep . Hij was uitgeraasd, kalm, en zette koers naar de katedraal, vervuld van lome tevredenheid, alsof hij een belangrijk
werk tot een goed einde gebracht en zeer veel goeds verricht
had, aan anderen en ook aan zichzelf.
46. Rechtvaardige rechters

Het was koel en schemerig in de katedraal als in een diepzeegrot . De diepzeegrot rook naar wierook . De wierook kamoefleerde een vage, Tillemsoger bekend voorkomende stank . Met
verbazing bekeek hij, zich het tweet van zijn voorhoofd vegend
dat de hitte daaruit geperst had, het smakeloze op een tafel uitgestalde assortiment heiligenbeeld jes, gesneden uit stukken gips.
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Een tegen de wand geprikt stuk karton meldde in bitse hanepoten dat de beeldjes, ongeacht grootte of importantie van de
afgebeelde heilige, per stuk f 2,50 kostten. Dit bedrag kon om
administratieve romslomp to vermijden, bij aankoop voldaan
worden wanneer men to biecht kwam . Het aangekochte werd
dan tegelijk overgedragen .
Zich over de tafel buigend ontdekte Tillemsoger dat het niet
mogelijk was de beeldjes zo mee to nemen . Ze waren alle via
een door een gat in hun voetstuk gehaald kettinkje aan bouten
in de tafel vastgelegd . Zelfs wanneer je gewapend was met
een kombinatietang leek het, door de zeer dikke kettingschakels, uitgesloten je meester to maken van een der beeldjes . Het
enige wat je kon doen was het voetstuk met een hard voorwerp
vernielen of tijdens de biecht tot aankoop overgaan . Een en
ander was zo afdoende geregeld dat Tillemsoger direkt door
had wie het brein achter de beeldjes moest zijn . De muis was
dus nog steeds de machthebber achter de schermen in de katedraal . Gezien de wending die zijn gedachten genomen hadden
kwam dit Tillemsoger in het geheel niet als abnormaal of bizar
voor . Een kerk die wist wat zakendoen was kon een gezonde
kerk genoemd worden .
Onwillekeurig draaide Tillemsoger, nog steeds bij het klinket
staande waardoor hij binnengeglipt was, zijn hoofd naar het altaargesteente . Wat hij daar waarnam deed hem intuitief en
ogenblikkelijk wegduiken achter een pilaar . Toen hij even met
bonzend hart in die kwetsbare positie gestaan had verborg hij
zich Aug en zonder gerucht in een nis achter een groep ;e heiligen en loerde tussen hun stenen ellebogen en benen door naar
het altaar.
De hoge en brede, vooraan in terrassen aflopende steen, die
qua vorm enigszins aan de Tafelberg deed denken, werd voor
het grootste gedeelte in beslag genomen door een lompe en
schrikwekkend degelijk, ja onvernietigbaar uitziende Stoel die
met goudverf bestreken was en uitgerust met paars fluwelen
kussens . Van deze versierselen viel echter niet veel to zien
doordat de Stoel bezet gehouden werd door een pinguin wiens
vormen geheel opgelost waren in zijn vet, dat alles aan hem afgerond had en als speciaal voor een leven in de diepzee van
de katedraal geschikt gemaakt . Uit zijn barbaarse nachtzwarte
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doffe vederdos staken twee vormloze witte vleugelstompjes
naar voren, die hij, of die iemand anders voor hem, op de solide
Stoelleuning gelegd had, waar ze of en toe een trage poging tot
vliegen ondernamen . De pinguin zelf had aan deze bewegingen
geen deel . Onmachtig streken de vleugelstompjes na een paar
tellen weer neer. De kromsnavelige kop omhooggeheven zat
hij zacht schokkend in de Stoel, de door zijn verengewaad onzichtbaar gehouden poten wijd uit elkaar .
Hij zei geen woord. Maar of en toe loosde hij, in plaats van taal,
een diepe zwaartillende ingewandszucht in antwoord op wat om
hem heen to berde gebracht werd . Hij werd door een drietal
zonderlinge gedaanten gezelschap gehouden . Dit drietal, dat
plaats genomen had om een tafel van normale afmetingen die
echter amper tot de knieen van de pinguin reikte, was in een
felle diskussie gewikkeld, waarbij vuisten met kracht op het
tafelblad geslagen werden en de stemmen voortdurend uitschoten, bijna oversloegen van woede en opgewondenheid .
De vuisten en stemmen behoorden toe aan een wezen dat zijn
bijna volmaakte evenbeeld vond in een uitgehongerd, door slapeloosheid geteisterd, woestuitziend varken van meer dan normale proporties, aan een muis die zich zojuist een pad gevreten
had door een zak meel en die in zichtbaar hysterisch opgeruimde stemming verkeerde en aan een minder makkelijk plaatsbaar want veel minder op een bepaalde diersoort lijkend wezen
van menselijke origine, een vrouw naar uit kleinigheden aan haar
bouw en uit de roodbruine lappemantel die om haar schouders
fladderde viel of to leiden .
Hoewel dit laatste wezen naast haar veel dierachtiger, grommende en piepende, slechts voor de grap en vanwege de gewichtigheid van de plechtigheid, in kleren gestoken tafelgenoten en naast de onvergelijkelijke pinguin, enigszins uit de toon
viel, was ze duidelijk gewaagd aan hen wat ontzindheid van houding, gelaatsuitdrukking en stemgeluid betrof . Doordat ze meer
dan de anderen op een mens leek, hoe mislukt uitgevallen ook,
waren deze kenmerken bij haar zelfs onrustbarender en spookachtiger. Haar stem snerpte als een trekzaag die over een
eikestomp gehaald wordt. Geen ogenblik zat ze stil . Steeds
weer sprong ze overeind, marcheerde scheefschouderig om de
Stoel heen, vloekte en spuwde, zich daarna bukkend om haar
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speeksel op to zuigen van de heilige altaargrond . Aan blijkbaar
de grootst mogelijke opwinding ten prooi, handenwringend,
een rond langstelig voorwerp van onder haar mantel rukkend
dat een koekepan bleek to zijn en daarmee om zich heen
zwaaiend, sloeg ze allerlei onsamenhangende taal uit, die voortdurend door de verwoed met een hamer op de tafel bonkende
muis afgedamd moest worden. Die hij rekapituleerde, indikte,
verwrong. Het gehamer en de schrille piepstem werden overstemd door de ronkende snurkstem van het varken, dat zich
verwoed overal krabde en korte dreigementen schreeuwde.
Het gegil en getier, dat Tillemsoger, die zich achterlangs allerlei heilige gesteenteformaties naar voren begaf, aan een entoesiast door krankzinnigen opgevoerde dierfabel deed denken,
liet de pinguin siberisch . Met geheven kop blikte hij in het niets .
Tussen twee series hamerslagen door tilde de muis rap het
verenpak dat over de pinguinpoten hing op, stak zijn snuit eronder en haalde het weer tevoorschijn . Tillemsoger, vlak bij
het altaar nu, kreeg de pestilente geur in de neusgaten die van
de pinguin uitwasemde zodra de muis de voorhang optrok. Het
drietal lette niet in het minst op de stank . Naar het door de pinguinpers geproduceerde gesteun en gezucht ' luisterden ze evenwel met grote ofschoon duidelijk gespeelde aandacht en zodra
het zich, door enige onmachtige vlieggebaren begeleid, aankondigde . Onmiddellijk daarna hervatten ze hun hysterische monoloog, dialoog of wat het was, waarvan Tillemsoger nu ook de
tekst woordelijk verstaan kon . Wat zich voltrok was een rechtsgeding. De ondervraagtechniek en de rechterlijke onpartijdigheid waren verbazingwekkend . De Stoel, een voor vele doeleinden geschikt prachtstuk, fungeerde thans als rechterstoel . De
rechter was to hoog om zich persoonlijk in de kwestie to mengen. Hij had twee vervangers. Ze maakten ervan wat ze konden .
Je bent grof besodemieterd' piepte de muis, 'ze hebben gebruik
van je gemaakt. Je bent onschuldig!'
`Ploerten zijn het!' knorde het varken.
`En waarom droeg ik de mantel?!' gilde het wijf met scheve
bek. Alles aan haar was, naar Tillemsoger bemerkte, scheef en
maakte een indruk van bouwvalligheid, als een door zijn fundamenten zakkend huis . Haar ogen staarden naar de meest on299

verwachte kanten maar geen ogenblik recht voor zich uit . Haar
ene schouder stak bijna boven haar door ordeloos grauw haar
omsliert hoofd uit, de andere hing sterk af . Zelfs haar voorhoofd maakte een indruk van scheefheid . Die scheefheid drukte op een of andere manier een geweldige wraakgierigheid uit .
`Precies . En waarom droeg je de mantel!' zei het varken met
dreigend en snuivend maar toch slecht uit de verf komend
vertoon van medelijden .
Het wijf barstte in een helle schaterlach uit .
`Ik was de Koningin van het Woud' schreeuwde ze, 'daarom
gaven ze me de mantel . Ze smeerden hem in met bloed van de
zuigelingen die ze eerst leeggeslurpt hadden . Ze gunden me
mijn kinderen niet. In mijn baarmoeder propten ze stenen .
Daardoor kon ik geen nieuwe kinderen meer krijgen . Dat wisten ze . Overal hingen dode uniformen . En ze naaiden zich zelf
als honden aan elkaar vast . Het geil droop van de takken . Hars
noemden ze dat . Ranonkeldrank was het!'
'Zeg op, de waarheid' brulde het varken, 'wij zijn eerlijke rechters . Wij willen bewijzen . Genade kennen wij niet. Wij willen
nou eindelijk wel es bloed zien!'
'Wij zijn onbevooroordeeld' piepte de muis, de pinguin onder
de veren plukkend, waar wellicht iets begon los to komen . Tenminste hij liet de kop iets voorover komen en kreunde luider
en luider . De kerk daverde van zijn geknal alsof een elektromotor gestart werd .
'Zo is het . Zij alleen had daar geen donder mee to maken!'
brandde het varken los, `de hel hebben ze verdiend . Etters zijn
let . Ik ken ze' .
Het wijf wierp zich op de grond, voor de tafel en hief smekend, met verwrongen gezicht, de handen op naar de pinguin .
'Genadevader' gilde ze, 'ze hebben me gedwongen . Ik zag heel
de tijd hun vurige horens door hun schedelkap steken . Ze bedrijven ontucht met planten . Hun mond rot weg van de godslasteringen en de leugens die ze uitslaan . Ze hebben trommels
waarmee ze hun afgod uit de grond toveren . Dat wijf is door
duizend duivels bezeten . In haar buik wroeten die . Ze vrat
vruchten als een beest . Honger hadden die duivels!'
'Genoeg' schreeuwde het varken, hitsig de duivels overstemmend, 'wat willen we nog? Is dit voldoende bewijs of niet soms!
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Wat is trouwens bewijs nou voor iets! Bloed wil ik proeven!'
'Bewijs hoort er bij' piepte de muis opgewonden, 'alles is nu bewezen . Laten we Aug het sein geven . Pastoor, de zegen!'
De pinguin was ineengezakt op zijn Stoel . Ofschoon hij sliep
hief hij de vleugelstompjes op en legde ze direkt daarna weer
op de kussens der Stoelleuningen terug .
'Absolvo to en de zak eren' snaterde hij afwezig .
Het wijf lag snikkend en tierend na haar biecht op de grond .
Uit haar lappemantel rolden geldstukken . De muis raapte ze
op en borg ze in zijn zak. Ze leek aan een toeval ten prooi . Het
schuim vloog haar rond de mond . Het varken raapte hair op,
zette haar ruw overeind en joeg haar met een klap op haar
schonkige vleesloze achterste de kerk uit .
Je bent begenadigd, ga heen en zondig niet meer' riep hij haar
nonchalant na .
De muis leegde intussen, nadat hij hem langs onder weggehaald
en zolang een dweil op de grond gelegd had, de kamerpot die
onder de Stoel gehangen had . Hij was meer dan halfvol naar
Tillemsoger verbijsterd en met dichtgeknepen neus konstateerde toen de muis rakelings langs hem heen liep naar het toilet.
Toen Tillemsoger, vervuld van tegenstrijdige gedachten en gevoelens, sluipenderwijs de kerk verliet, stond reeds een met een
rood bepluimde hoge hoed uitgedoste roodneuzige stadsomroeper, de megafoon aan de mond, op het plein en riep op tot
de processie . Een en ander was klaarblijkelijk uitstekend voorbereid . Uit stegen kwam yolk met vlaggen en vaandels zwaaiend
tevoorschijn dat opgewekt naar de katedraal marcheerde en
daar halt hield. Ze leken op het megafoonsein gewacht to hebben . Aan het hoofd van de stoet liep, zwaaiend met haar koekepan, de krankzinnige biechtelinge .
Haastig schoot Tillemsoger de Groensteeg in, rukte het religieuze traktaatje dat hij gekocht had uit zijn zak en tevens een
sinaasappel, die hij, Aug voortlopend, hollend bijna, en met het
traktaatje wapperend als met een witte vlag, met schil en al verorberde .
Opeens voelde hij zich bij de arm gegrepen en riep een stem in
zijn oor:
'Pluk de morgenstond het goud uit de mond! Waar heb jij gezeten maat?'
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`He?' zei Tillemsoger, om tijd to winnen niet opkijkend, niets
anders verwachtend of iemand had hem herkend . Degene die
hem staande gehouden had lachte . Het was de voorman der
lijkentuiniers, in een nieuwe met vele knopen bezette gronderige werkplunje. De voorman boog zich, Tillemsogers elleboog
vasthoudend, vertrouwelijk en vol geheimzinnigdoenerij naar
hem toe.
'Je kunt mij vertrouwen maat' zei hij, zijn pruim van de linker
naar de rechter mondkant manipulerend, 'ik mag jou wel' .
`Ik heb haast' zei Tillemsoger .
`Laten we ergens effe wat drinken' zei de voorman, Tillemsoger reeds meetronend .
Ze schoven een donkere tapperij vol kleine wrakke en lege
tafeltjes binnen waar een sterke stank van verschaald bier en
kots hing. De voorman bestelde twee glaasjes wijn . Een slonzige madonna van een jaar of veertien patste ze voor hen neer
en verdween.
`En vertel nou es, waar heb jij nou uitgehangen, meneer Tillemsoger?' informeerde de voorman grinnikend en zijn glas
optillend tegen het vale licht .
`Ik heb een tijdje in het paradijs gewoond' zei Tillemsoger, `tot
het me ging vervelen. Ik kom nou net uit de kerk . Er is veel
veranderd. Ik heb daar iets geks meegemaakt' .
De voorman fronste de wenkbrauwen .
'Toch geen poep aan de knikker?' zei hij enigszins bezorgd .
'Er werd een soort rechtszitting gehouden' fluisterde Tillemsoger. De voorman barstte in lachen uit .
'Ze bedenken daar steeds wat anders . Ze hebben niks anders to
doen . Genadevader schijt en de muis haalt de pot onder hem
vandaan . Dat kun je toch geen rechtszitting noemen' .
'Toch wel' zei Tillemsoger, 'het varken was er ook . De stad is
er erg op vooruitgegaan . Ik vrees dat zijn aanwezigheid in de
kerk niet gewoon meer is' .
'Ach' zei de voorman vaag en mistroostig, 'ben je uit de stad
geweest?'
'Er was nog iemand' zei Tillemsoger.
`Wie?T
'Een dol wijf met een koekepan, ze kreeg een toeval' .
'Zotte Fine . Biecht es op . Waar heb je in de tijd dat ik je ner302

gens meer zag gezeten? Heb je iets met dat gekke stelletje to
maken gehad?'
Tillemsoger knikte .
`Heel aardige mensen' zei hij, 'ofschoon, ik moet nu toegeven :
ze vergissen zich . Ze zien dingen in het verkeerde licht' .
'Ze hadden een plant' zei de voorman, met zijn duimnagel in
het tafelblad krassend, grillige kronkellijntjes makend die een
onhandig treurwilgachtig boompje voorstelden .
'Hij is zowat dood . Ze houden er de wacht bij'.
`Je moest maar een tijdje bij mij in de Tuin onderduiken' zei
de voorman, `de jonges zwijgen als het graf. Dat is garanti . Een
prachtig ploegje . Ik geef je een werkmanspak, een pet en
niemand maakt je wat . Je weet dat het 1 mei is vandaag' .
'Uitgesloten . Ik wil ze waarschuwen . Daarna verdwijn ik uit de
stad' .
De voorman legde wat geldstukjes op het tafelblad . Buiten
drukten ze elkaar de hand .
Ten peluwtje van mollig mos' tong de voorman zacht, alleen
voor Tillemsoger hoorbaar .
Tillemsoger schudde het hoofd . Tillemsoger was reeds de hoek
om . Tillemsoger holde .
47. Zon
Midden over straat, absoluut geen notitie nemend van de
auto's die luide toeterkoncerten aanhieven, freewheelden veelkeurige troepjes wielrenners, de arm om elkaars hals geslagen,
een hand losjes op het stuur en druk met elkaar zich onderhoudend, met traag armgebaar of en toe yolk groetend dat op
de trottoirs stond en zwaaide en luisterde naar de buikstem
die uit op alle straathoeken opgehangen luidsprekers knalde,
die onderdook in euforische bloembossen van muziek en weer
daaruit tevoorschijn sprong, ongedeerd . Wat de stem meedeelde
hield het midden tussen een politieke propagandaboodschap,
een passiepreek en een oproep aan de bevolking om deze dag
tot een onvergetelijke feestdag to maken . Komt alien naar de
katedraal, vanwaar de processie start die de feestelijkheden
opent! schreeuwden de luidsprekers uit een keel en lichtten vervolgens attentie ! attentie ! pas gearriveerde koereurs in
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omtrent de diverse kafe's waar ze op vertoon van hun licentie
rugnummers konden verkrijgen . Toont heden uw ware gezicht! Weest uw overheden onderdanig!' Even later barstte de
stem los in een lofzang op make up, zeeppoeders en merken
autoglans. Alles uitwissende muziek daarna weer .
Terwijl Tillemsoger holde als een haas gaf hij zijn ogen goed
de kost . Hij kon zich niet van de indruk ontdoen dat de roes en
de verwarring die heel de stad beheersten ten dele een niet
spontaan maar van bovenaf uitgelokt karakter droeg, dat in
belangrijke mate bepaald werd door de duizendvoudige luidsprekerstem, die zijn naam alle eer aandeed en tot in de verste
hoeken en gaten van de stad to horen was, opriep, dreigde
en toespelingen maakte, meelopers voor de processie wierf,
reklameteksten uitbraakte, door muziekvlagen onderschept
werd en daaruit weer onverzwakt tevoorschijn steeg .
Het begon snikheet to worden . Voor deze ene keer vielen een
mei op de kalender en het meteorologisch begin van de lente
op overstelpende wijze samen . Hoog boven de schreeuwende
vlaggende vaandelzwaaiende geraniumbloedige stad was, een
kosmische bloemknop van licht, de zon opengebarsten en goot
verzengende, stralen schietende hitte naar beneden die de
beelden dansen deed voor Tillemsogers ooglenzen, die de hele
stad verwrong, de straten kromtrok, de ballonnetjes die aan de
pols van kooplieden ontbotten nog gespannener maakte dan ze
al waren . Die Tillemsogers voddekleren doorweekte van zweet,
als glassnijders in de vensterruiten kraste, in de plantsoenen
het groen uit de grond vloekte, de mensen inoliede, hen opeens overtollig geworden kledingstukken deed afwerpen, de
stad geselde, aanspoorde, demagogisch opzweepte tot vrolijke
zomerse raddraaierijen en baldadigheden, alle ramen openrukte, alle kantoren en werkplaatsen vrijaf gaf, de bladeren van
de zojuist ontloken potbloemen aandeed met slapte, ouden van
dagen met plotselinge hersenzwakte en geheugenverlies, het
ruggemerg week maakte, angeliek geuniformeerde muziekkorpsen op de been bracht, zwakzinnigen uit hun krochten
haalde en ze voorop marcheren deed, dansen, zich aan heel de
stad tentoonstellen in hun uitgelaten bezeten zijn van muziek,
van ritmen en roffels, die het bloed dansen deden waar het niet
langer gaan kon, horden bedelaars, sneltekenaars, fanaten en
3 04

lolbroeken met gezichten van papiermache de straat op dreef,
alle ogen verniste, alle lippen beparelde met zilverig speeksel,
volksmeiden en dames oorbellen aanschroefde, de stad geuren
deed naar friet, bier en tabaksrook, de misdienaars voor aan de
zich ordenende worm die, beginnend in de katedraal, als
een brugloze rivier de stad in tweeen deelde
bekleedde met
fijn linnen, hen kromboog onder het gewicht van een reusachtige gekorven tweetakkige boomstam waarvan het ondereind ondanks al hun inspanning steeds weer over de straatstenen beukte en schuurde, die een zon als nog niet eerder
zich vertoond had, alsof de schepping een nieuwe fase was ingegaan vandaag een pinguin met troon en al optilde tot
boven de gevels, hem wiebelend in beweging hield, een drietal
witgekalkte duivehokken met geraamten van martelaren erin
op gigantische stelten gezet had en ze zo, op eigen gelegenheid,
liet voortschommelen achter de nog hoger tronende pinguin,
deze zijn potsierlijke vleugelstomp ;es deed uitslaan in zegenende gebaren over de hele stad, een muis de lucht ingooide en
gillen deed van pret, een varken en een scheef roodgemanteld
waanzinnig vrouwspersoon dat een Maagdmoeder voorstelde
de charleston liet dansen op een hoog opgeheven door vele
hoofden en handen geschraagd tafelblad, de beenspieren der in
deuropeningen van kroegen zittende wielrenners krachtig masseerde, ze inwreef met onoverwinnelijk makend vet, de hoofden van alien op hol bracht, hun tongen los maakte, hun ke' .en
raspig, hun trekken verfomfaaide, hun gezichten herleidde tot
uitstalkasten van een plastisch chirurg, het klokkespel in de
katedraaltoren aanvuurde, alles voortbracht, martelde, doorlichtte, verblindde en die, loskomend uit zijn sidderende bewegingloosheid, aan een eerst trage en dan steeds dolzinniger
rondtollende beweging begon, die rondwentelde als een van
hitte vloeibaar, gasvormig geworden reuzenrad van vlammen
dat alleen van scheppen en vernietiging wist, dat nooit iets
anders in de zin gehad had en nu bandeloos, ontketend, aan
het werk was geslagen . Een werk waarvoor Tillemsoger, als
de dood zo bang, vluchtte .
Een ontredderde apokalyptische schim die ooit hersenkijker
en afgodendienaar geweest was en die leeggeblazen werd door
de adem van het Licht, sprong hij het weinige stomende schim3 05

melige donker in dat nog ter beschikking stond . Struikelde hij
over stenen, rende door ruineuze stegen, liet zich door uitbultende muurbrokken opzijdringen, klom over schuttingen die
vol onleesbare taal stonden, holde door een labyrint van brandgangen, trappen op en af, rukte een wrak in zijn hengsels hangend poortje open en stormde een binnenplaats op die, een
vakuum, in de steenhopen was uitgespaard .
`Vlucht' schreeuwde hij, zijn armen beschermend boven zijn
hoofd, 'verraad . Het uur is geslagen . De plant wordt uitgerukt
en in het vuur geworpen. De troon trekt als een hemellichaam
boven de stad langs . Ik heb alles afgeluisterd . Vlucht!'
Om het vervallen hekwerkje zaten Mabelis en de zwangere
vrouw, geknield . Geen straaltje zon viel op hun gezichten . Ze
waren in diepe schaduw gehuld, bijna onzichtbaar .
'Vlucht' drong Tillemsoger aan, 'het is afgelopen . Hou op met
die waanzin, want dat is het nu, horen jullie : waanzin!'
Wild sprong hij op het heiligdommetje toe en wilde de dorre
kruiden, waartussen het zieltogend plantemannetje hing, het
kopje gebogen, met zijn voeten vertrappen, uitdoven als een
nasmeulend vuurtje . Wilde hij de wrakke wering afbreken,
vernielen . Pas toen leek zijn aanwezigheid tot het geknielde
tweetal door to dringen. Langzaam hieven ze het hoofd op. Hun
ogen waren gesloten . Traag gingen die van de vrouw open . Ze
keek Tillemsoger aan, volmaakt kalm . Verheugd haast, en zonder veel herkenning.
'Er kan ons niets overkomen' zei ze, 'laat ons met rust . Het
kind zal op tijd geboren worden . Wij bidden' .
Je kind is dood' riep Tillemsoger, 'ik ben arts . Ik hoor niks
meer als ik mijn oor tegen je buik leg . Het is doodgegaan . Alles hier is doodgegaan . Jullie gaan ook dood . En gauw . Straks
al . Vlucht' .
De vrouw glimlachte . Ze stond op en liep op Tillemsoger toe .
Ze legde haar hand op zijn arm .
'Wij blijven hier' zei ze, in haar stem een toon die hangen bleef
tussen medelijden en verwijt, 'het is bijna volbracht' .
Ze knielde naast Mabelis neer, die het hoofd reeds weer had
laten zakken en wiens lippen voortprevelden alsof er niets
had plaatsgevonden.
Tillemsoger aarzelde, hij wist dat hij niet veel meer bereiken
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kon .
`De jongen dan' zei hij, 'geef hem mij mee' .
De zwangere vrouw glimlachte en keerde haar blik naar het
deurgat .
'Ranko slaapt' zei ze, 'laat hem slapen . We zijn je dankbaar . Je
hield van ons . Je kunt afscheid van hem nemen maar laat hem
slapen'.
Tillemsoger schoof het krothuis binnen . In het donkey zich
bukkend zag hij de kleine trommelslager op de grond liggen.
Zijn trommel stond naast hem. Hij sliep inderdaad . Regelmatig in de diepe rust van een gezonde uitputtende slaap ging
zijn adem . Zijn lange witte haar lag losjes over zijn voorhoofd .
Een paar keer vertrok zijn mond alsof hij dromend iets wilde
zeggen . Maar het bleef bij een onbestemd zuchten . Als hij een
geheim had verried het zich nu zijn ogen gesloten waren in
niets.
'Vaarwel' zei Tillemsoger, met zijn ogen de binnenplaats, de
twee geknielde figuren, het hekwerkje, de bruine kruidenwirwar, het deurgat waaruit hij tevoorschijn gekropen was opnemend.
De vrouw bad reeds weer met Mabelis mee. Het monotone
spreekritme was sneller geworden, gehaaster dan kort tevoren .
'Ranonkel zegen ons, Ranonkel bescherm ons, Ranonkel behoed ons' baden ze en wiegden op trance-achtige wijze met het
hoofd .
Met bonkend achterhoofd, verblind door de zon in zijn hersens, holde Tillemsoger door de bouwvallige op instorten
staande wijk die om het heiligdommetje lag heengestrooid . Een
verlaten oeroud middelpunt van leven waar nu bijna niemand
meer to zien was. De vensters waren gebroken of zaten vol
spinrag. Uit dakkapellen groeiden doornstruiken . De holgeslepen steeggeulen lagen vol rommel . Ratten schoten vlak voor
Tillemsogers geschrokken voeten weg in open zinkputten of
staarden hem, zonder zich to verroeren, strak en stil aan .
In de aangrenzende wijk stond alles op stelten . Een zee deinde
en drong de menigte door de straten . Er werd met stenen naar
straatlampen gemikt en naar etalageramen . De meeste winkels
hadden hun houten of stalen luiken laten zakken, zich blind
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geinaakt . Hij werd ongemoeid gelaten . Bereikte de stadsrand,
wuivend dun geboomte. Volgde een eindweegs de autoweg die
een wig sloeg in de lege gladde verte waar de lucht de wereld
begrensde .
Ondanks de drukte, de files traag voortschuivende auto's vol
mensen en handelswaar, nam niemand hem mee. Vergeefs
hield hij, en onwennig, zijn duim op. Hij ging in het magere
gras liggen van de berm . Er groeiden paardebloemen, weinige .
Hij probeerde ze uit to blazen . Het lukte niet. Ze hadden nog
geen pluizen gevormd .
Ik weet niets van de natuur af, dacht Tillemsoger, als ik schoenlapper geworden was woonde ik nu met een ouderwetse rode
baard aan mijn gezicht geplakt in een pothuis, onder de
hoeren . Misschien ben ik wel ongemerkt waanzinnig geworden .
Hopelijk ben ik nog ergens voor to gebruiken . Wat een dag .
En geen cent meer op zak. Wat een lawaai daarginds, wat een
waanzin. Ik ben gelukkig een gezond lichaam . Als je dynamiet
hebt kun je een kerk opblazen. Als je een schop bezit lijken
wegmoffelen . Met een duim alleen valt niet to liften .
'Stilte' beval hij, 'stilte s .v .p.'
'Stilte godverdomme!' tierde hij, 'stilte . Stilte . STILTE!'
Voorbijrijdende automobilisten toeterden naar de vogelverschrikker in de berm en legden een wijsvinger tegen het voorhoofd, vlak boven hun neuswortel .

48. Gevangenneming

Een hels kabaal, trompetgeschetter, ketelmuziek, door de lucht
vliegende scherpe stenen en vuil, jankende honden . Het dreunend gebeier van de kerkklokken, die de levende gewichten
waardoor ze in beweging gebracht waren reeds lang baldadig
optrokken en lieten neervallen, die van geen ophouden meer
wisten en wier gelui boven alles uit to horen was voor wie nog
oren had . Uit de ingewanden der processiegangers zich losscheurende door hun mond amper gemoduleerde kreten .
Spreekkoren.
'Gele verraders' .
'Duivelsgebroed' .
'Sla dood' .
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'Kap af .
`Weg met de stadverpesters' .
'Hoera voor genadevader' .
'Hoera voor de Stoel' .
'Hoera voor de Heilige Geraamten' .
'Hoera voor Zotte Fine' .
`Weg met de duivel en zijn hout' .
`Leve onze rechtvaardige rechters' .
`Leve de katedraal'.
`Leve ons en onze gezinnen' .
De meeste gezichten hadden in starre lach vertrokken maskers
opgezet, zich baarden en snorren aangemeten . De menigte bestond uit laagvoorhoofdige mexikaanse bandieten met kirgiezenjukbeenderen, uit blauwbaarden, beschonken roofmoordenaars, louche bedelaars, veedieven met lasso's, rinkelend over
hun hele lijf met belletjes behangen narren die arm in arm
voorthosten, zingend achter hun bordpapieren mombakkesen .
Men was gekleed in wijde blauwe boerenkielen met rode halsdoeken, in slobberige uniformen . De talrijke kinderen, die zich
in de dieren uit hun favoriete televisieprogramma's hadden
veranderd, en blaatten en mekkerden zo hard ze konden, waren uitgedost in hun kommuniepakjes, met strikjes onder de
kin of in het haar. Ze zwaaiden met stokjes, mikten met katapulten op alle glas dat gepasseerd werd en sleepten aan eindjes
touw lege konserveblikken achter zich aan.
De pinguin, het varken, de muis en Zotte Fine, aan de spits
van de processie, hadden de mooiste maskers van allemaal : hun
eigen gezicht . Het was bij alle vier, door toejuichingen en woede, van nog groter ekspressiviteit dan gewoonlijk . Doordat ze
zich hoger bevonden dan de rest van de processie hadden ze
meer last van de hitte . Het zweet stroomde hen dan ook behalve de muis, die droog bleef als gort van de tronies . De
trekken van de pinguin waren reeds halfversmolten . Alleen de
snavel hield, haakser dan ooit, stand tussen zijn uitpuilende
blauwbevliesde oogballen. Onophoudelijk maakte hij, teneinde
zich koelte toe to wuiven wellicht, misschien ook bij wijze van
zegengroet of om de bijvalsstormen enigszins to reguleren, met
de vleugelstompjes waaierende beweginkjes om zich heen,
waarbij zijn dorre keellellen in wilde wappering geraakten . De
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huid van het varken, anders grijswit van schurft onder zijn dunne beharing, werd door een roze bloedglans verlicht, alsof hij
gepoogd had zich met een staalborstel van zijn schurft to ontdoen. Zijn wijde porien ontsprongen beken van zweet die zijn
diep in zijn kop staande oogjes lastig vielen . De schilfers waren
blijkbaar niet afdoende verwijderbaar geweest voor borstel of
roskam : gedurig zijn gevrij met Zotte Fine onderbrekend, dat
soms haast in een openbare kopulatie ontaardde, veegde hij
zijn zweet weg met zijn voorpoten en krabde zich waar hij
zijn huid maar bereiken kon . Hij draaide zich zelfs om op de
tafel en brulde Zotte Fine toe dat ze, Maagdmoeder of geen,
zijn rug voor haar rekening moest nemen . Ze krabde wat ze
kon, viel met gekromde in geen maanden geknipte, in zijn vlees
afbrekende nagels op de haar toegekeerde gedeelten aan . Zette
haar tandstompen in zijn gebogen schouders en schreeuwde het
geestdriftige volk dolzinnige mededelingen toe over haar pas
gesloten huwelijk met het varken, dat haar tot zijn Maagdmoeder benoemd had .
Nooit had ze een kerel gehad met zwart haar en ongeluk. Het
varken was het enige aardse mannetjesdier dat in haar baarmoeder mocht wroeten. Ze had hem genomen omdat hij haar
zonden vergeven had. Daar had ze voor betaald . Haar koekepan als een pajong boven zijn rauw geschramde kop houdend
veegde ze met de slip van haar voddemantel haar gezichtsvel
of en barstte in een woeste schaterlach uit, die het varken onderbrak door haar op to tillen en, terwijl haar mantel opwoei
en haar broodmagere doodse en kromme dijen onthulde, haar
op zijn nek to hijsen, van welke plaats ze dreigend de koekepan zwaaide naar de verblindende zon omhoog .
De muis, die deze en dergelijke tonelen of en toe met slecht
verborgen walg bezag en sours Zotte Fine tot de orde riep
door haar vinnig aan haar mantel achteruit to trekken, van het
varken vandaan, zwaaide met een lange soepele gesel, de
mooiste uit zijn verzameling, en schreeuwde instrukties naar
de koplopers beneden, de koorknapen in hun witte jurken,
die zijn geselseinen beantwoorddden met het gezwiep van aan
koperen kettingen bevestigde wierookpotten, waarvan de stoom
de spits van de stoet voortdurend omvlaagde, half aan het oog
onttrok, waaruit de leiders weer tevoorschijn rezen daarna als
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door hun aanbidders waggelend ten hemel gedragen spelingen
van de natuur, spuwend, met uitgerekte lippen, met gapende
braakmuilen, bloedloos of bloeddoorlopen, drijvend van sperma-achtig zweet, met ieder gebaar zinspelend op door hen ingestelde onvervangbare geloofsgeheimen .
In rook en damp, zwartrode vaandelplooien, hield de spits stil
in de achterbuurt waarheen hij de processie geleid had . Koorknapen lieten de kruisboom zakken en maakten ruim baan
voor de pinguinstoel, voorafgegaan door de muis en het varken,
met tussen zich in, haar voorzichtigheidshalve vasthoudend bij
haar mantel, Zotte Fine, die haar koekepan vruchteloos tegen
een verveloos poortje rameide.
Het varken rukte haar terzijde en trapte het splinterende stukje niks in elkaar . Achter elkaar, Zotte Fine die door de stoot
omgevallen was het laatst, stormde het drietal de binnenplaats
op .
Bij een in elkaar gezakt scheef hekje zaten geknield, roerloos,
een man en een vrouw, allebei naakt maar de man bedekt met
lichaamslang koolzwart haar, de vrouw met een zo bolle buik
dat het varken kreunde van geslachtsdrift en kwaadheid en, op
haar toespringend, haar onmiddellijk achterover gooide en in
een wurggreep nam .
`Ik zal je leren, hoer' brulde hij, 'zeg eens dat je geen hoer
bent?!'
De zwangere vrouw kreunde . Ze hield haar ogen gesloten alsof
ze nog steeds bad.
'1k ben geen hoer' bracht ze met moeite uit, terwijl tranen over
haar zwartbruine wangen liepen .
'Hoor je dat? Ze is geen hoer!' riep het varken braaklachend,
`ze liet zich niet naaien door iedereen in dat rotbos . Ze was
niet geil als een paardedaas . Ze liet dat harige varken niet heel
de tijd over zich heen gaan . Maar wij weten de waarheid . Eens
hoer is altijd hoer . Je bent zo rot als een mispel . Door en door
rot . Je stinkt urenver tegen de wind in . Propvol maden zit je .
Zwanger van verrotting, dat ben jij!'
Ziedend van woede trok hij haar dijen uit elkaar . Koorknapen
boorden stokken en loden pijpen in haar schede . De vrouw
begon to gillen .
Ten riool ben je, dat doorgestoken moet worden' tierde het
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varken, 'je hebt niks met -een maagdmoeder to maken, jij godslasterlijk vuilnisvat . Maar wij zullen je schoonkrabben!'
Het regende slagen op haar benen, die aan de voeten vastgehouden werden . Pas toen Zotte Fine het varken opzijduwde en
haar koekepan ophief, krabbelde hij uit zijn vechthouding overeind, keek om zich heen, brulde kort van vreugde en kreeg de
baarddragende duiveisgast in het oog, die zich naar hij meende
probeerde terug to trekken in de krotwoning, een stal gewoon .
Dat zag je aan de buitenkant alleen al .
'Hier jij' riep hij, 'smeerkees . Jij bent de schuld van alles . Verberg je maar niet in je haar. Een varken ben je, ik vreet je op .
Wij weten alles . We zullen wel es zien of jij niet kan doodgaan. Zeg op . Waar is die Wortel? Vuile soeteneur, waar is dat
rotkreng?'
'Waar is de Wortel' joelden de koorknapen, 'voor de dag met
'm! Die willen we wel es zien . Die Wortel is de pest . Die hebben jullie de hand boven het hoofd gehouden . Dat betekent afgodendienst . Op afgodendienst staat de doodstraf. Wortel is
waanzin. Die kost jullie de kop' .
Aan zijn haar trok het varken intussen de naakte bruine man
naar zich toe en spuugde hem fel in het gezicht .
'Hier heb ik 'm!' piepte de muis . Hij was op zijn knieen gevallen tussen de verflenste kruiden ~2,n groef met zijn vale klauwen de grond op, die hij in het wilde weg opzijslingerde . Toen
hij het gat diep genoeg vond en op steen stuitte, rukte hij de
weinig weerstand biedende dorre plant de grond uit en zwaaide
er triomfantelijk mee boven het hoofd .
`Het bewijs!' piepte hij, `de Wortel die ze gekweekt hebben!
Daar wilden ze de hele stad mee ondergraven . Dat is hun geheim' .
Boosaardig sloeg hij Mabelis, die niets leek to zien ofschoon
zijn ogen opengegaan waren, het bosje rankjes in het gezicht .
Zotte Fine had zich op de kleine trommelslager geworpen . Hij
was haar evenwel to glad of en holde het deurgat binnen dat
hij met zware stenen in ijitempo trachtte to barrikaderen . Als
een duivel uit een doosje schoot de muis achter hem aan . Er
werd geschreeuwd binnen . De kleine trommelslager vluchtte
terug naar buiten, de muis de tongpriem uit zijn bek achter hem aan .
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'Sla dat hoerejong dood' gilde Zotte Fine . Ze had zich nu op
Mabelis geworpen en krabde zijn gezicht open met haar kromme klauwen die vol aarde zaten .
`Stop daarmee' snauwde het varken, wie deze behandeling teveel deed denken aan de hem zo ;uist ten deel gevallen ruggelingse liefkozingen .
De muis had zijn zweep, waarmee hij toch niets kon beginnen
in de beperkte ruimte, weggegooid en sloop nu met uitgebreide
armen op de kleine trommelslager toe, die zich op de grond
wierp en hem, onbegrijpelijk Aug, opnieuw ontsnapte en zich
terugtrok in de donkerste hoek van de spookachtig beschaduwde binnenplaats, achter het vernielde brokje tuin . De muis liet
hem daar. Hij zoog bloed uit de rug van zijn hand .
`Steven voor die rat' beval hij .
Handen reikten naar het kapotte plaveisel van de steeg . Gaven
brokstukken daarvan door . De muis wees en zoog bloed op . Er
werd gegooid . De kleine trommelslager gilde . Met de handen
boven het hoofd, als een soldaat, kwam hij tevoorschijn, hevig
bloedend uit zijn voorhoofd waar een steen hem getroffen had .
De trommel was gevonden en werd voor zijn ogen in stukken
geslagen . De stokken over een lompe knie gebroken . Wit onder
het donkere, bijna zwarte patina van zijn huid keek hij toe, met
trillende lippen, de ogen roerloos, blanko, wellicht wat verwonderd, wat bedroefd maar niet eens erg bedroefd, op de
aanranders gericht, een hand tegen zijn voorhoofd gedrukt .
Wierookwolken reinigden de binnenplaats waar men zich verdrong, de laatste varen- en paddestoelresten vertrapte met de
hakken, de gevangenen bespoog, sloeg, de brokkelige of puntige tanden liet zien, vervloekte . De pinguin op zijn troon,
door de muis voorgezegd, gorgelde onzinformules die eventueel nog aanwezige boze invloeden moesten neutraliseren .
Onder hoongelach vlocht het varken Mabelis' haar in twee
staarten, zodat hij eruitzag als de chinees die hij was, de verdoemde koffiehuidige verrader . Daarna werd hij overeindgeschopt, evenals de zwangere vrouw, door het varken gemuilband, begoten met bussen rode verf dat als bloed over hun
lichaam droop, in vliezen tussen hun vingers kleefde . De
kruisboom werd de binnenplaats op gemanoeuvreerd en neergelegd . Eigenhandig spijkerde de muis met kwade slagen en
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forse draadnagels de uitgebluste plantetros vast, hem zo uitrekkend en vervormend dat hij op een dwergachtig plantelijk kristusje leek . Het yolk, dat de omliggende daken zelfs
beklommen had en elkaar met dakpannen om de oren keilde,
brulde van het lachen .
Til op' piepte de muis tot de koorknapen . Ze tilden de boom
op en schoven hem het drietal op de door anderen kromgedwongen ruggen . De kleine trommelslager bood weerstand .
`We hebben niks gedaan' schreeuwde hij met schelle jongensstem, jullie zijn beulen . De kerk is vuiligheid . In grotten op
kinderen jagen doet alleen een beest' .
Hij moest het bloed uitspuwen dat in zijn mond liep nadat de
muis hem geslagen had met de hamer, die hij nog in de hand
hield .
Langs een tegen de muren platgedrukte dubbele haag van processiegangers zette de kruisgroep zich in beweging, omstuwd
door wierookzwaaiende geselknallende withemden, voorafgegaan door de tafel met het varken, Zotte Fine en de muis, die
bogen en dankten als worstelaars na een gewonnen wedstrijd,
en gevolgd door de Stoel-met-pinguin, op wiens fondanten facie
een zweem van een glimlach rondwaarde . De spits van de processie werd afgesloten door de drie wiebelende duivetillen, op
de nok waarvan bij elk een kunstig uitgesneden witgeverfde
vogel, die voor duif wilde doorgaan maar een soort muishond
was, de houten vlerken openhield .
49 . Het passiespel
Een groepje amerikaanse zakenlieden, op doorreis in de stad
gestrand en meelopend in de processie die de stadsrand reeds
bereikt had en koers zette naar een groene bebloemde heuvel
of vuilnisbelt, kon zijn ogen en oren niet geloven . Vergeefs
hadden ze hun folders geraadpleegd, die geen speciale godsdienstige 1 mei-aktiviteiten meldden voor de stad . Het publiek, waarvan ze de taal niet verstonden, had hen evenmin
kunnen inlichten . Ze vermoedden dat het hier ging om een uit
overoude tijden stammend en springlevend gebleven dramatisering van het passiegebeuren, waarvoor ze ofschoon niet
katoliek als amerikanen uiteraard eerbied en belangstelling
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hadden . Alleen de datum waarop het spel werd uitgevoerd was
een beetje vreemd, maar, wie weet, misschien ging het om een
soort generale repetitie . Zich verbazend over de hartstochtelijkheid, de natuurgetrouwheid van het, blijkbaar naar de aard
der bevolking, half komisch half dramatisch opgevatte gebeuren, liepen ze mee in de stoet, waarin zij als enigen zich niet
onkenbaar gemaakt hadden maar normale, wat al to zeer verzadigde, iets to ronde en to kinderlijk gebleven gezichten droegen, die ze slechts min of meer verstopten achter zonnebrillen
en fototoestellen, welke de merkwaardigste personages en
voorvallen in kleur vastlegden op hun filmpjes .
Ze hadden vooral belangstelling voor het naakte roodbesmeurde ongelijksoortige drietal dat met onnavolgbaar natuurgetrouw
waggelende bewegingen de kruisboom voortzeulde over het
sterk stijgende smalle en ongeplaveide pad dat naar de heuvelbult leidde. Zoveel als door de drukte en de zwiepende, beslist
niet ingehouden geselslagen mogelijk was omzwermden ze de
kruisdragers, maakten, Aug neerknielend, close ups van de ongelooflijke blauwdoorstrengde buik van de vrouw, die de middelste positie innam en eruitzag of ze op het punt stond to bevallen .
Hoe ze het voor elkaar gekregen hadden was een raadsel maar
de buik was volmaakt echt, even echt als het bevuilde gezicht
van de vrouw en haar spierwitte tot op haar billen hangende
haar, waar allerlei uit de menigte tevoorschijn schietende handen met kracht aan trokken . Met zoveel kracht, om precies
to zijn, dat de vrouw de tranen uit de grote gesperde blauwe
ogen sprongen en haar mond in een door het lawaai onhoorbaar schreeuwen zich openspalkte . In een ongelooflijk knappe
kreatie akteerde ze bijna to bezwijken onder het gewicht van
het boomlange en -dikke kruis, waaraan ze, evenals haar medespelers, met touwen was vastgesjord . Hun kamera's beschermend tegen stoten en schokken, telkens als even een gat viel
in de menigte hun kans waarnemend, richtend en afdrukkend,
bleven de toeristen het drietal omzwermen .
`One moment please!' riepen ze .
Het, akteertalent van de op een indiaan lijkende man deed niet
voor dat van de vrouw onder, ofschoon het, naar zijn rol, geheel anders van aard was . De man, broodmager, met door
315

zijn bruine huid bijna heenstekende ribben en puntige botten,
hield zijn ogen stijf gesloten . Hij leek to bidden of in trance .
Ook hij werd aan zijn haar, twee over de grond slepende vlechten, getrokken . Er werd op getrapt zelfs . Maar hij deed zijn
ogen niet open . Zijn mond bleef gesloten ofschoon het zweet
uit al zijn porien stroomde en hem glinsteren deed alsof hij ingesmeerd was met olie . Zijn gezicht drukte een magnifieke
duldzaamheid uit, die geheel paste bij de rol die door hem vertolkt werd .
Het minst opvallend wellicht nog was de kleine jongen, de achterste van het drietal, die hoewel zichtbaar lijdend onder het
gewicht van de op zijn rug drukkende boomstam, welke allerlei
inskripties en figuren bevatte, vrank en vrij om zich heenkeek,
als niet geheel doordrongen van de rol die hij speelde en die
voor alles ernst en soberheid vergde . Zij die de grime van het
kruisdragers verzorgd hadden, hadden een duidelijke gelijkenis aangebracht tussen het gezicht van de jongen en dat van de
vrouw voor hem, waaruit de toeristen opmaakten dat hij haar
zoon moest voorstellen . Ze meenden to begrijpen dat de kruisdragers op zinnebeeldige wijze de verschillende stadia uit het
leven van de verlosser verbeeldden : als ongeboren kind in de
moederschoot van de maagd, als opgroeiende timmermanszoon,
als man van smart en tenslotte in gekruisigde staat, een opvatting die op even scherpe als simpele wijze verwezenlijkt was .
Zelfs de onaandachtigheid van de jongen, die op zijn leeftijd
nog niet tot wezenlijk begrip van zijn taak kon gekomen zijn,
werd daardoor verklaard en zinvol gemaakt in het Spel, dat
begrijpelijkerwijs niet geheel de bijbelse voorstelling van zaken
volgde. Men was tenslotte in een katoliek land .
De toeristen, niet geheel gespeend van eruditie, waren ervan
op de hoogte hoe allerlei bijbelse gebeurtenissen bij dramatisering door het gelovige yolk opgesierd werden vaak, vervormd
en gewijzigd tot een eenheid bereikt was die niet meer enkel
de gelovigen in engere zin maar die zelfs de ongelovigen onder
het yolk aansprak, waaraan ze allen gelijkelijk het gevoel hadden deel to hebben . Die nieuwe eenheid, door de naieve
volksziel spontaan tot stand gebracht in de loop der tijden, bevatte evengoed als kristelijke allerlei van oorsprong heidense
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pische mysterien, toverij, vruchtbaarheidsriten, die alle ongedwongen samengingen . Ook deze bestanddelen waren in redelijke mate vertegenwoordigd in het Spel .
Als tegenhanger van het onder de kruisboom door het stof sukkelende trio fungeerde een hoogverheven, boven de processie
uitgerezen kwartet dat niet minder merkwaardig genoemd kon
worden dan de drie dragers . Het kwartet scheen de leiding to
hebben over de stoet en de richting die hij nam to bepalen . Het
stelde, in een afzichtelijkheid waaraan kosten noch moeite gespaard waren, de priesters en magistraatspersonen voor die
Kristus' dood gewild hadden . De door sympatie voor de lijdende godheid gevormde traditie wilde dat zij in bijna niets nog
op mensen leken . Ze waren dieren, monsterlijk, heftig van gebaren, vastkakig, met gep!ette lippen als munten, met lege ooggaten, waanzinnig, volstrekt duivels van inborst en daarom ook
met van een bijna op de lachspieren werkend effektbejag ten
tonele gevoerd . Renaissanceinvloeden op de kruisigingsceremonie hadden ervoor gezorgd dat, in boosaardige zinspeling op toestanden aan het pauselijk hof, de verloederde geestelijkheid van
die dagen, geheel vooraan in een soort karikatuur van een kakstoel, een kolossale in zijn vet gekookte monnik troonde .
Zo vet was hij dat hij zijn armen, stompjes meer, bijna niet kon
optillen . Op de vetbult waarmee de schertstroon was volgepropt hing, door een onzichtbare draad vastgehouden, een
paars gevlekte kop die in plaats van die van een mens de attributen van een vogel vertoonde : een scherpe uit zijn kraaglobben stekende snavel en de keellellen van een verschoten haan .
Door zijn kleuren, afgezien van de paarse vlekken in hoofdzaak wit en zwart, werd een zekere gelijkenis bereikt met een
penguin .
Als nummer twee in de moordenaarshierarchie moest waarschijnlijk een levensgrote rechtopstaande muis beschouwd worden, die met een lange zweep de stoet dirigeerde en zich met
graagte naar de kamera's toekeerde . De rest van het platform
waarop hij zich in wankel evenwicht hield werd in beslag genomen door een rood en ranzig wratzwijn, met afstaande oorlappen en een twee vingers hoog voorhoofd, dat een als een
furie to keer gaand, in een verschoten purperen mantel gehuld
vrouwspersoon omklemde en de botten leek to willen breken .
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Zozeer werden de toeristen meegesleept door wat om hen
heen plaats vond, door de rituele kruisdraging waarin het licht
ontvlambaar yolk op vele manieren gestalte gaf aan zijn teatrale betrokkenheid bij het lijdensgebeuren, dat ze hun kamera's toen het pad begon to stijgen over hun rug hingen en,
zwetend en hijgend, de armen ineensloegen en pal achter de
kruisdragers mee begonnen to hossen in de onafzienbare processie, die achter hen in een smalle zilveren stroom de stad
verliet, een stuk vlak veld overstak en achter hen aan steeg .
Langzaam en snel reeds het gevoel krijgend werkelijk deel to
hebben aan het gebeuren, praktiserend onderdeel to zijn van
de stoet, zongen de amerikanen, voorzover chronische ademnood hen dat toestond, uit voile borst allerlei oude liedjes,
waar niemand op lette, die niemand hoorde, maar die hun plezier nog vergrootten .
Het ging vrij steil naar boven . Van een weg was geen sprake
meer. Het pad bestond nog alleen uit door walsen ten dele
platgereden steenbrokken die het gaan sterk bemoeilijkten . Op
een gegeven ogenblik moest de stoet zelfs stilhouden doordat
de zwartharige kruisdrager door zijn knieen zakte en roerloos
liggen bleef, het hoofd voorover op de stenen . Withemden
sprongen om de dragersgroep heen, ranselden de gevallen man
uit alle macht, bespuwden hem en probeerden hem overeind
to trekken . De dikbuikige vrouw en de kleine jongen waren getweeen niet in staat de kruisboom to houden . Ook zij zakten
door hun knieen . De stoet kwam tot staan. Oorverdovend geschreeuw en getier . Gevechten braken uit omdat men wilde
zien wat er gebeurde . Men drong op, sloeg met vuisten op
elkaar in.
Het toeristengroepje, vrezend dat in de verwarring de op de
grond liggende dragers wei eens onder de voet zouden kunnen worden gelopen, en die niet geheel doorzagen tot op welke hoogte het incident tot het Spel behoorde, sloegen de handen ineen en drongen op naar de kruisboom .
`We '11 carry that cross, let's go!' schreeuwden ze joviaal naar
de dragers en de menigte om hen heen .
'Schiet op, lamzakken' riep een schrille piepstem, `vlug wat!'
De touwen werden doorgesneden, klauwen rukten de dragers
naar achter . De niets kwaads vermoedende amerikanen kre31 8

gen onmiddellijk de voile laag . Van alle kanten op hen neerkomende geselslagen rukten hun kleren aan Harden . Ze
schreeuwden:
`Easy boys, easy now!'
Het had geen effekt . Zwetend, bloedend, stikkend van de hitte,
zeulden ze het kruis de laatste honderd meter, naar de brokkelige top van de heuvel, een overwoekerde klassieke puinhoop
die vol gaten en barsten zat die door onkruid welig overgroeid
en gemaskeerd werden . Waarin hun voeten plotseling wegschoten . De gesels raakten hen waar ze konden . De withemden sloegen met graagte op het verse vlees in .
`We're Americans! Don't beat us, goddamn it!' brulden de toeristen, bevangen van woede en verbijstering, de uitputting al
gauw nabij .
'Kruist hem!' donderde het yolk als een zee .
Het wratzwijn steeg van zijn plato en waadde met de vuisten
zich ruim baan slaand op de nieuwbakken dragers toe.
`Joe Amerika?!' brulde hij, hen met een klauw de kamera's van
de schouder rukkend en ze kapotslaand tegen de onder groen
verborgen stenen .
`Yes, yes, Americans, tourists' taterde het gezelschap, niets anders verwachtend of het wratzwijn had een door de vermommingen bij voorbaat gemaskeerde aanslag op hun geldbezit in
de zin.
'Amerika, atoombomp, good!' brieste het wratzwijn, bulderend
van het lachen hen op de schouders beukend . De amerikanen
begrepen dat ze moesten meelachen . Ze maakten ervan wat
naar omstandigheden mogelijk was .
'Whamm!' deden ze een kosmische eksplosie na .
Het wratzwijn vond het een kostelijke grap en sloeg de meest
vooraanstaande reizigers met voile kracht in het gezicht . De
amerikanen verbaasden zich . Tegen de straightness van dit
naar ze merkten in het geheel niet door kunstgrepen dermate
toegetakelde zwijn viel de hunne volslagen in het niet . Ze hadden niet verwacht dat het oude Europa verzuimd had zijn laatste krachtpatsers van dit type in stalen kratten naar de andere
kant van de dieperik to sturen .
`De Boom planten!' brulde de krachtpatser . Een troepje in
zwarte vuile kleren gestoken, slechts provisorisch gemaskerde
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arbeiders, dat naderbijgekomen was, scheen medelijden met
hen to hebben . Ze hadden schoppen bij zich en begonnen daarmee, onder verachtelijk gegrom van de krachtpatser, behendig
brokken steen weg to wentelen . In een minimum van tijd hadden ze een put van een meter diep gevormd, waarna ze de
amerikanen wenkten hen to helpen met het overeindzetten van
de boom . De krachtpatser bulderde weer, duidelijk van woede
nu . De arbeiders pakten elkaar vast en maakten felle gebaren,
schudden met het hoofd, spuugden bruine straaltjes tabakssap
uit die ten dele op de amerikanen terechtkwamen.
De muis, in zijn hand een klauwhamer, was inmiddels ook van
het plato gesprongen, de roodgemantelde vrouw met zich meesleurend, die gilde of ze gekeeld werd . De menigte drong achteruit, maakte ruimte, een brede kring waarbinnen zich de drie
eks-dragers wanhopig to weer stelden tegen stokslagen en neerregenende rotte vruchten en ander vuil, steengruis ook, waarbinnen verder de muis en enige witgehemde helpers de vrouw
de mantel probeerden uit to trekken .
Ze verzette zich uit alle macht, het speeksel vloog haar uit de
scheve tandeloze mond . Ze sloeg een kromme klauw uit in de
huid van haar aanvallers, die geruststellend en sussend op haar
inspraken, met de andere klemde ze de mantel om haar keel
dicht . Toen ze haar bij de haren grepen schoten die los . Ze slingerden de pruik weg en sloegen het kaalhoofdige wrak tegen
de grond . Knepen haar de strot dicht . Rukten haar de mantel af .
'Maagdmoeder kaal, dan de satan ook!' raasde het wratzwijn,
een mes rondzwaaiend, zich neerwerpend naast de gekromde
gedaante van de man met de vlechten . Met een paar halen
sneed hij ze af. Tussen de massale lijven der snel verwilderende stampvoetende, stenen tegen elkaar slaande menigte dook
een enorme porseleinen kamerpot op, vastgehouden door een
withemd en met kracht omgekiept over het hoofd van de roerloze man .
'Zo wordt de Wortel bemest' brulde het wratzwijn. Besmeurd
met vuil, overkorst door rode bloedverf, de poep langs zijn
wangen druipend, kwam de naakte man overeind . Onherkenbaar geworden, doodse gebaren makend, om zich heen tastend
als een blindeman .
Het zwijn pakte de muis de mantel of die hij triomfantelijk in
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de hoogte gehouden had, en wierp hem de wezenloze man om
de schouders, knoopte de punten onder zijn keel bij -elkaar en
liet zich hijgend op zijn knieen zakken . Het yolk volgde zijn
voorbeeld . De toeristen en de arbeiders, dicht bijeen, aarzelden . Het werd stil over de heuvel .
'Zegen ons Ranonkel' beval het zwijn met daverende neusstem .
'Zegen ons Ranonkel' donderde het yolk in golven .
'Bescherm ons Ranonkel' tierde het zwijn .
'Bescherm ons Ranonkel' joelde het duizendkoppige yolk .
De amerikanen zakten nu ook op hun knieen, het regende
slagen op hun hoofden . Verbijsterd prevelde ze het onzevader .
De bolbuikige vrouw begon to gillen, haar buik schokte en
vertoonde slinkende en zwellende onrustbarende opbultingen .
Ze zat op haar hurken, vastgehouden door de kleine jongen die
zijn ogen gesloten had en trilde als een espenblad . Telkens
steeg haar geschrei op tussen de menigte.
Withemden grepen de man met de mantel vast, anderen sloegen
de grijpklauwen van de vroegere eigenares van het vod opzij . Hij
werd op het kruis gesmakt waar hij reeds, symbolisch, vastgespijkerd lag . De muis hief de hamer . De ogen der amerikanen
begonnen to tranen van het ingespannen kijken . Was dit nog
spel?
De muis hield een bosje meer dan vingerlange draadnagels in
zijn ene hand . In de andere had hij de hamer . Een paar withemden drukten armen en benen van de gemantelde man
tegen het bout. De muis kwam dichterbij, sluipend . Spuugde
venijnig in zijn handen en pinde de eerste spijker door de naar
boven gekeerde handpalm van zijn slachtoffer . Een arm reeds
vastgespijkerd rukte de man zich los uit de greep van zijn overweldigers en fladderde als een vleugellamme vogel op boven
de kruisboom. Toen lag hij reeds weer en sloeg de muis opnieuw toe. Plaatste een volgende spijker tussen de voetspieren
en -beenderen en mepte de nagel er tot aan de kop toe in .
Het yolk lag nog steeds geknield .
Het was stil geworden op het geruis van de wind na over de
puinheuvel .
In de stilte vielen de hamerslagen en klonk het luide gegil van
de vrouw, die haar weeen kreeg . Het bloed sijpelde de gekruisigde man uit handen en voeten, bedroop in dikke aders
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het afgodisch bebeeldhouwde met stukjes gekleurd glas ingelegde bout, dat door de withemden aan het hoofdeind opgetild
werd en in de kuil geplaatst . Voeten en handen rolden losliggende stenen aan en zetten de boom daarmee klem .
Het yolk kwam overeind en omgolfde het hoog boven hen uitstekend kruis met daaraan de spichtige zo goed als zwarthuidige, met bloed, verf en vuil overdekte kristusachtige in zijn
openhangende rode lappemantel . Ofschoon hij leefde bleef zijn
mond gesloten . Zijn gezicht trok samen als een kloppende spier .
Eroverheen vielen de slappe geelbruine rankevingers van wat
reeds eerder opgespannen was en een zinspelende armzalige
plantelijke kroon vormde.
Toen begonnen de eerste stenen rond to vliegen, die de mantel
aan flarden rukten en het yolk verjoegen in wijdere ronde . De
gekruisigde boog het hoofd opzij en bleef tot het neerzakte in
een volmaakt kl assiek-kristelijke machteloze houding hangen .
Het gooien minderde langzaamaan . De vrouw schreeuwde nog
steeds .
`She needs a doctor' zeiden de amerikanen onzeker, hun ogen
nog steeds amper gelovend . lemand stak de trompet . Vaandels
verduisterden de lucht .
'Consummatum est!' gaggelde geheel eigener beweging opeens
luidkeels, het oog ten hemel geslagen, vanaf zijn kakstoel de
pinguin in monnikskleren .
Het yolk juichte. Hun schop over de schouder, snel omkijkend
of en toe, verlieten de arbeiders haastig de heuveltop .
`Voor mijn was ie de Wortel' zei er een .
'Onzin, hysterie, die is allang dood . Ik heb hem het laatst gezien . Toen was het al bijna niks meer, jammer' zei een ander,
de voorman .
Hij spuwde een bruin keutel van tussen zijn rose spleetlippen .
Aan de voet van de boom baarde de zwangere vrouw haar
kind. Terwijl ze ophield met haar gehuil schoof het tussen haar
bemorste benen naar voren . De kleine jongen, geknield, het gezicht stijf van ontzetting en aandacht, drukte zo hard hij kon op
haar buik, die zienderogen leger werd, inviel, hol werd, zich
ontspande .
'Hier dat duivelsjong' brulde het zwijn, door het dolle been,
de nog wezenloze in vocht en vliezen gewikkelde zuigeling op322

pakkend bij de beentjes . Hem uit alle macht rondzwaaiend
sloeg hij hem tegen de onderkant van de kruisboom to pletter
en schopte de kleine jongen van zich of die hem als een razend
geworden klein wild dier aanviel .
De kleine jongen rolde tussen de amerikanen, als een talisman,
keek hulpeloos met zijn lichte ogen naar hen omhoog .
De amerikanen verwijderden zich, zo onopvallend mogelijk .
ledereen wilde hen op de schouders slaan, iets tegen ze zeggen. 'Hoera voor Amerika!' werd geroepen, 'hiephiephoera!'
Ze waren op slag populair geworden . De amerikanen zagen
nog hoe het yolk de kakstoel-met-inhoud op de schouders nam
en hoe het zwijn de wild tegenspartelende ontmantelde heks
op de stenen legde en zich aan haar vaststak . Krimpend van
pijn kwam hij onder daverend applaus van het yolk overeind
en piste een harde bloedige straal vocht tegen het kruis aan .
Hij leek to lijden aan een geheime en slopende ziekte . Van pijn
viel hij op de grond en rukte muilenvol onkruid uit.
De muis klopte hem geruststellend op de rug en stak de klauwhamer in zijn kleren .
Het yolk sleepte reeds stukken hout en overtollige kledingstukken bijeen aan de voet van de boom.
De kleine jongen onzichtbaar tussen zich in ruimden de toeristen het veld .
50 . Rondkijken in de wereld

Tillemsoger, een schim in de vallende schemering, keek naar
wat hij Tangs de berm van de nu stille weg gevonden had . Hij
zat erbij op zijn knieen, al een hele tijd . Er naderde niets uit de
stad, waarboven een zacht onweerslicht zich bij tijd en wijle ontlaadde . Hij schudde langzaam het hoofd, als een heel oud maar
nog lang niet wijs en toch wijs genoeg man. Zo voelde hij zich
ook . Er was hem een heleboel licht opgegaan .
De kleine trommelslager lag vredig met de handen onder het
hoofd gevouwen omhoog to kijken naar de eerste speldscherpe
blauwe sterren. Hij droeg een bebloemd hansop dat een sportshirt was . Tillemsogers mandarijntjes waren op .
Je kunt proberen de sterren to tellen' zei Tillemsoger, 'maar
het is beter het to laten . Je wordt er zenuwziek van . Dan kom
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je bij mij op spreekuur' .
'Waar woon je?' vroeg de kleine trommelslager .
Tillemsoger noemde een naam van een stad .
`Ik ben daar nooit geweest' zei de kleine trommelslager .
`Ik zal je er mee naar toe nemen . Ik laat hem je zien . Je kunt
bij mij wonen' .
'Kun je er trommelen? Houden de mensen daarvan?T
'Soms misschien, niet to vaak' .
`Hoe zijn de mensen er verder?T
'Als overal' .
`En de kinderen?T
'Ook' .
'Zou ik er naar een school moeten gaan?T
'Als je daar zin in hebt . Maar het hoeft niet . Niemand kent je
naam daar' .
`Ik heb een nieuwe trommel nodig . Ik ' moet nog veel ritmen
leren' .
`We kopen alle trommels die je maar wilt' .
`Ik wil er maar een'.
'Als je niet naar school wilt kunnen we een baas voor je zoeken' .
`Ik wil geen baas. Ik wil niet werken . Werken is slavernij' .
Vat wil je dan?T
'Alles . Me wreken' .
'Je wreken? Hoe?T
'Dat weet ik nog niet . Ik moet nadenken' .
'Herinner je je nog dat je voor het eerst trommelde?'
`Ja . De oude man kwam de straat binnen . Hij bloedde . Het was
avond . Ze zeiden dat hij dronken was . Toen ze weg waren
trommelde ik . Hij zat alleen onder zijn boom . Trommel maar
wat, zei hij, onder de grond trommelt het ook' .
'Zei hij dat? Hoe zag hij eruit?'
'Hij was oud . In zijn huis groeide een boom, door het dak heen .
Dat vond ik grappig. Het was trouwens een wonder, net als bij
de profeet Jonas . Hij gaf de boom water . De straat groeide helemaal dicht . Ze konden de boom niet meer omhakken . Ik trommelde, om de boom to helpen groeien' .
'Ging je wel eens naar de kerk?'
`We mochten nergens komen . Ik had niet eens een naam zeiden
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ze' .
'Waar ga je been als je niet met mij meegaat?'
`Oh, nergens. Overal . Rondkijken in de wereld . Misschien kom
ik terug' .
In bet snel vallende donker, dat vol insekten zat en geurde naar
vochtige aarde en gras, ratelde een kar nader . Tillemsoger
stond op en plaatste zich midden op de weg. De kar stopte.
Vat wil je?' riep de voerman bars, met een ondertoon van
vrees in zijn stem .
'Goed yolk' zei Tillemsoger, 'meerijden' .
De voerman mompelde wat, in zijn hand hield hij een korte
hooivork .
'Zigeuners zijn ook mensen, klim maar achterop' zei hij .
Dat deden ze . Het zat goed in de aardappelschillen waarmee
de wagen volgeladen was .
`Ik heb me verlaat' zei de voerman, 'bet is feest in de stad . Een
grote rotzooi, net als altijd' .
Verachtelijk schraapte hij zijn keel en smakte met de lippen om
bet paard tot lopen aan to zetten . In bet donker sloegen de hoeven van bet dier de vonken uit de stenen .
51 . We should be glad of another death

Het was nog steeds druk op de Tronkberg. De meeste feestelingen waren reeds lang teruggekeerd naar de stad, de volwassenen om naar de wielerwedstrijd to kijken en in vele kroegen
bier to zwelgen en van gedachten to wisselen over de kansen
der koereurs, de kinderen om elkaar op pleintjes, met steeds
weer afzakkende baalzakken om bet onderlijf, om ter vlugst
achterna to strompelen .
Zij die achtergebleven waren stookten bet uit bet vallende donker steeds sprookjesachtiger tevoorschijn springende Meivuur,
waar nog steeds hout op geworpen werd, uitgerukt groen onkruid dat in de vlam snel verzengde en knetterend in brand
schoot . Regens van vonken stoven op wanneer roodglimmende
zwetende duivelgedaanten met een lange stok in de gloed pookten en porden, brokken hout omkeerden en terugdeinsden .
Zich diskreet in bet donker ophoudende politieagenten, in bij
het donker aangepaste uniformen, zichtbaar alleen aan hun
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glanzende koperen knopen met gekruiste knoken, hielden een
oogje in het zeil . Sedert het invallen van de avond hadden ze
hun dienst hervat . De dag zat er goeddeels op . Ze keuvelden
kalm met elkaar over de koers en de prestaties van hun kroost
bij het zaklopen en koekhappen . Ze lieten zich niet in de
luwende feestvreugde betrekken van het achtergebleven yolk,
voornamelijk grauw dat van geen ophouden wist .
In een wijde kring verlichtte het flakkerend meters hoog uitschietend Meivuur de dansenden die er in dichte drom zingend
omheentrokken, hand in hand, rukkend en trekkend als betwistten ze elkaar de ledematen, en die aangevoerd werden door
een zo goed als naakt oud en ongelooflijk lelijk wijf . Dat was
Zotte Fine . Ze zwaaide als een tamboer-majoor zijn stok haar
koekepan, bracht hem naar haar scheve grotachtige gezicht en
maakte met zwengelende arm eetbewegingen . Ze hield, door
haar knieen zakkend terwiji ze danste, de pan onder haar achterste en imiteerde een knetterende stoelgang . Ze hield de pan
boven haar hoofd en paradeerde, een bezeten koningin, om het
vuur heen . Het yolk bootste haar gebaren zo goed mogelijk
maar door de haast waarmee haar fantasie van de hak op de
tak sprong, slordig na . In plaats van een pan hanteerden de overage dansers stokken en stukken steen of uitgedane en niet aan
het vuur to vreten gegeven kledingstukken. Hun maskers hadden ze afgezet, weggegooid of hingen gebroken en geblutst om
hun hals . Roodgloeiende kikvorsen geworden hipten ze Zotte
Fine na om het Meivuur . Werden plat op de grond liggende
schuifelende slangen met gloeiogen, sissend als het vuur met
zijn vlammende tongen . Veranderden in knorrende met gekromde klauw op hun borst slaande varkens . Buikdansend
dromden ze om het vuur, grepen elkaar steviger vast, voelden
elkaars natte huid die hen zo hitsig maakte dat ze de weinige
kinderen die nog meededen aan de dans uit de kring joegen .
Daarbuiten bleven ze, slaperig al, een vinger in de mond de
kleinsten, staan toekijken of gingen op de grond zitten en vielen snel in sla .ap, ondanks dat ze naar het vuur en de dans wilden kijken tot het afgelopen was .
Ook volwassenen verlieten tersluiks de dansende drom . Getweeen slopen ze buiten bereik van de roffelende voeten. Vormloze bulten waarvan kop noch staart to raden viel lagen ze over
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elkaar heen, zacht kirrend en grommend, ongelijkmatige bewegingen makend alsof ze door een onzichtbare vuurvork overhoop gestoken waren . Uit het donker om de Vlam klonk gelach en fladderden kleurige kledingstukken op die als bloembladen afgepeld werden door begerige handen, die door de
zich liggend opheffende vrouwen en meisjes zelf uitgetrokken
werden . Het vuur had niet genoeg meer to vreten . Het zonk in,
probeerde zichzelf aan to blazen, to herstellen . Sissend kwamen
grote zilveren regendruppels terecht in de vuurhaard, onrijpe
vruchten, druiven die geroosterd worden . Het begon hard to
regenen. Het vuur braakte roze en daarna grauwe rook uit .
Werd neergeslagen, doofde .
Overal holden gebukte halfnaakte gedaanten die de namen van
hun verwanten en kinderen riepen, zoekgeraakt in het donkey
dat neerdook nu. Boven de stad werd de zwarte onzichtbare
hemel doorflitst van vuurwerk, krinkelend en grillig, ranken
van een onmogelijke plant . Blauwe vonken werden uit het
nachtgesteente geslagen door onzichtbare hamers die hard en
dichtbij neerkwamen . Verlicht tot in hun ooghoeken, het bloed
zichtbaar daar, lieten de feestvierders het stinkende walmende
uitgaande vuur in de steek . Zochten een goed heenkomen .
Vluchtten, hun kleren over het hoofd gedrapeerd, als een
vesslagen ontredderde legerafdeling, de brokkelige helling of
van de Tronkberg, wiens flanken of en toe helverlicht werden .
Ergens in het donkey slaakte Zotte Fine nog steeds haar bezeten kreten . Ze was waanzinnig, waanzinniger dan ooit . De
agenten, oplettend als hun beroep van hen eiste, wilden verwarring voorkomen en namen haar tussen zich in . Ze rukte
zich los en holde terug de Tronkberg op . Met fladderende armen stond ze, door het openspringende licht onthuld, op de
top, gillend van de lach . De mensen keken kort om, repten
zich, door de neergutsende regen doorweekt, verder, struikelden, vloekten, hielden elkaar bij de kleren, waren knorriger
dan ooit .
In de stad had men minder last van de plotse regenbui, die trouwens snel ophield . In de deuropening van huizen, winkels en
kroegen staand snoven de volwassenen de frisse geur in hun
longen die na de bui opsteeg van het plaveisel waarover de
regen in beoliede veelkleurige plassen wegdreef .
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Rosbeschenen klisharige avondkinderen trokken voorbij met
lampions en rommelpotten, vogelkooien aan stokken, met
groene takken merkwaardigerwijs ook, met afgedankte achter
hen aan slepende kleren van hun moeders of oudere zusters. Ze
zongen, door elkaar en met een vreemde trieste vrolijkheid in de
melodie van hun liedje .
'Ranonkel, rabonkel,
nu is het lekker donker,
Ranonkel slaponsel,
nu zit je lekker zonder,
Ranonkel, karpompel,
zonder wortel in de grond!'
Ze kwamen, de hand of een konserveblikje ophoudend, naai
de in de deurgaten geposteerde volwassenen toe en eisten met
vrolijke schreeuwerige stemmen geld . De volwassenen trokken hun portemonnee en offerden een paar muntjes . De kinderstoet trok verder, door de bevlagde Groensteeg, de Jesusstraat met zijn talloze gesloten winkelluiken, door het Pastershol, over de Koeiekouter met de ereboog van de koers nog intakt, door de Paardezweepstraat naar het Katedraalplein, naar
de katedraal, die zich in diepe duisternis hulde . De kinderen
zongen en speelden . Een paar van de brutaalsten klopten op
de toegangspoort . Er werd niet opengedaan . Ze legden hun oor
ertegen . Het was doodstil daarachter .
'Misschien is de paster wel dood, opgevreten door de ratten, net
als die pasters van vroeger die nu heilig zijn' zei er een .
Ze lachten .
`De kerk zit stikvol geld zegt mijn vader' zei een ander, 'dat
hebben ze allemaal van ons gejat. Het zijn bloedzuigers' .
`Laten we nog es zingen en dan weer kloppen, harder' .
Dat deden ze, het had geen resultaat .
`We slaan de deur in en pakken dat geld' stelde een meisje
voor, een kleine slonzige madonna met een hol bleek gezicht .
'Zeker om met die gesels die boven het altaar hangen aan rafels
geslagen to worden' riposteerde iemand.
`Laat ze toch stikken. Die ratten krijgen hun vet nog wel . We
gaan gewoon verder' zei rustig, bedachtzaam, een massief ge328

bouwde korte jongen, die naast de madonna stond en geen lampion of muziekinstrument had, alleen een stok .
`Witlok heeft gelijk' werd geroepen .
Langs de lijkentuin trekkend ontdekten ze bij de ingang een
tuinier in werkpak die een sigaret rookte en de rook in zwalpen van zich of blies, tegen de rondcirkelende muggen, de
f risse nacht in die vol vochten en krekelgeluiden zat daar . Ze
vergaten to zingen en to spelen, of ze waren to moe geworden ervoor .
'Joechei, Magus Mollegraaf !' riepen ze hem toe . Hij stak de
hand met de sigaret op .
'Naar bed jullie' zei hij met een grafstem, 'dit is geen plaat ;
voor kinderen zo laat nog . Je weet nooit of er niet een naar
boven kruipt en jullie de strot afbijt' .
Hij gebaarde naar de boomkluwen, door een hoge heg omgeven, achter hem . De kinderen joelden.
`Lach maar niet to hard' zei de tuinier, 'vandaag had ik er nog
zo een . Bij zijn leven was ie generaal of zoiets . Een beroemd
man, zijn foto heeft in alle kranten gestaan . Hij kon zich er
niet bij neerleggen dat ie dood was . Hij draaide zich om in zijn
graf om wat die klootzakken hier uitvreten' .
Vat heb je met 'm gedaan, Magus?' vroeg de jongen die Witlok
heette, `was ie echt generaal? Heeft ie veldslagen gewonnen?
Hoe heet ie?T
'Weet ik veel' zei de tuinier, 'ik zou me daar maar niet druk
over maken . Hij is hardstikkedood, al leeft ie nog verder, op
zijn manier, of al denkt ie dat misschien, daar beneden in zijn
dooie eentje' .
`Magus, je bent gek . Je liegt . Je wilt ons bang maken' riepen de
kinderen .
`Pas maar op' zei de tuinier, zijn peukje wegwerpend en terugtredend in het donker. De poort werd dichtgeklapt. Geknars
van sloten en grendels .
De kinderen, nachtkinderen nu, gingen naar huis . De stoet viel
uiteen . Loste op .
De stad kraakte zacht van in bed zich omdraaiende lichamen,
die droomden en hun droom vliegensvlug, in hun droom reeds,
vergaten.
In de keuken uit de koelkast een glas melk pikkend, staarden de
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kinderen naar de blauwe waakvlammetjes van de geysers, bliksemblauw waren ze, kleine stille engelen, die de wacht hielden,
niet doodgingen in de slaap. Die de volgende ochtend ijlings
omhoogschoten, rood en blazend geworden, theewater tot de
gewenste warmte opzweepten, het water in badkuipen verhitten
tot je huid als je niet oppaste losliet van je vlees . De volgende
ochtend, wanneer het feest voorbij was, de straten vol braaksel
en vette papieren lagen, verkeersagenten met gekruiste armen
het verkeer op gang brachten en afdamden, wanneer de schoolbel klingelde en de bovenmeester, de handen op de rug, gereedstond links van de voordeur, je met monsterende ogen bekeek, wanneer je moeder terwijl je er niet was je bed opmaakte
en geheime verboden vlekken aantrof, daarna boodschappen
deed met haar rieten tas waarin de kat een keer gejongd had,
wanneer je vaders scheerschuim tegen de spiegel gespat zat en
de badkamer rook naar okselfris en brillantine,
je zweterige sommetjes moest maken die niet uit weden komen
of die als ze bij toeval uitkwamen natuurlijk fout waren, oude
mannetjes spuwend met el kaar over duistere dingen redekavelden, de kerkklokken luidden voor een begrafenis, de zwarte
trage stoet door de straten trok naar de lijkentuin, waar Magus
een vriend, een onbekende het afgeleverde vrachtje grinnikend in de grond pootte, wanneer gemeentewerklieden een
straat opwoelden, rioolbuizen blootmaakten, met pek en lasapparaten in de weer waren en kalmpjes op straat hun boterham
opaten en een flesje bier dronken en rustig praatten over de
ratten en de regen die de buizen hadden doen verzakken,
wanneer alles weer was zoals het behoorde to zijn, , toeristen
onzinnige buitenlandse idioten met zonnebrillen en fototoestellen op hun waggelende buik door de stad scharrelden, elkaar op uithangborden met voor hen onleesbare teksten wezen,
bijna achterover vallend van het omhoogturen, om de katedraal
wandelden, waar absoluut niks to zien was, alleen steen en nog
eens steen, met daarbinnen de drie levende pasters die voor
drie dooie, door ratten opgevretene, in de plaats gekomen waren en die geen gewone pasters waren want de ene was een
Vogel die op een troop zat waarin hij gewoon zijn poep liet
lopen en de tweede was tegelijk slager in het abattoir en zat
meestal daar en de derde, die ook nog koster was, had achter
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de kerk een timmermanswerkplaats waar hij planken zaagde
en wenteltrappen maakte die hij kerkgangers verplichtte van
hem to kopen, omdat het de beste wenteltrappen waren die er
waren.
De dagkinderen zaten met starre ogen in de klas, waakdromend
over Meibomen en onuitblusbare vuren, en dansen daaromheen, aangevoerd door Zotte Fine, die ze in het gesticht van de
Broeders van Liefde gestoken hadden omdat ze niet meer wilde
ophouden met dansen. Ze droomden van de toeristen die hen
geld gaven omdat ze voor gids speelden, sluw de echte volwassen
gidsen uit de weg gaande, op hun rondtocht door de stad . Verveeld maar nog zonder dat de verwachte fooi veelbelovend in
hun zakken rinkelden, lummelden ze rond om de toeristengroepjes. Die met tegen de zomerzon halfdicht geknepen ogen langs
de kerk naar boven tuurden, en wellicht verwachtten' dat God
zelf daar opeens zijn kop uit zou steken en `boeh !' roepen.
De kinderen, met strakke ogen, zagen opeens, soms, hoe een
hond rustig diagonaal het Katedraalplein overstak, de schaduw
van de kerk opzocht, oneerbiedig een achterpoot optilde tegen
de groen uitgeslagen stenen van de kerk, en zijn urine zorgvuldig besnuffelde, als gold het iets waarvan geur en samenstelling
mededelingen bevatten die het dier zelf evenmin bekend waren
als de hond die juist naderbijkwam en even nauwlettend het
vochtige vlekje aan een onderzoek onderwierp. De nieuwkomer
naderde langs achter zijn soortgenoot, die iets door zijn achterpoten zakte . De andere zette zich over het aangeboden achterlijf
heen .
Terwijl ze aaneengekluisterd bewogen klapte het klinket in de
kerkpoort open . Er kwam een verwonderlijk op een mens lijkende muis met witbestoven snuit en kieren naar buiten schuifelen. Hij hield een emmer in zijn handen, die hij krijsend met
de f alsetstem van een oude vrouw leegkiepte over de parende
honden . Ze stoven, aan elkaar gehecht nog, weg . De muis stak
kwaad een knokige klauw op en maakte een zwiepend gebaar,
alsof hij een zweep hanteerde.
Om de mond der kinderen plooide een lath . Ze wisten dat de
honden ondanks de koster de katedraal als urinoir en paarplaats bleven gebruiken, hem voorzagen van hun geurviaggen,
onzichtbare veelzinnige affiches, muuradvertenties, mededelin331

gen voor geen mens leesbaar maar voor honden een bron van
amoereuze en andere informatie .
De katedraal liet het zich rustig aanleunen . Zijn steen was hard .
Die weerstond tijd, regen en honde-urine op dezelfde onaangedane manier .
De muis bleef naar buiten komen met zijn emmers kokend
water .
Het wist zelfs het mossig gras niet uit to roeien dat tussen het
plaveisel groeide, in een wijde groenige viek om de kerk .
Op het nachtelijk gedrag van dronkemannen, die evenzeer en
op even geheimzinnige wijze door de katedraalmuren aangetrokken werden, er hun gele glinsterende opgetogen haat op
spuiden, had de muis uiteraard nog minder vat .
Het spel der honden en het optreden van de kerkmuis waren
het enige interessante dat er in de stad voorviel als je goed naging. Verder was er niets . Of niets . Natuurlijk was er van alles,
de hele reut .
Je kon het zo gek niet verzinnen of het kwam voor,
Rokende fabrieksschoorstenen, poetskatoen, onzuivere lucht,
roetzwart tafelzilver, dode vogels, slecht drinkwater, rotte
adem, tandsteen, haarroos, haaruitval, maagkwalen, platvoeten,
reumatiekaanvallen, spit, tumors, astma, bloedend tandvlees,
koude voeten, slapeloosheid, sufheid, hoofdpijnen, huidschimmels, opgezwollen zaadballen, pijnlijke slijmvliezen, middenoorontsteking, kropgezwellen, doorkomende giftanden in de
diergaarde, wegrottende nielkgebitten in de kinderkamers,
mes-en-vorkperikelen, burenruzie, verveeld huiselijk gekift op
kalme warme dagen, levensverzekeringen, gashouders, koekoeksklokken, overalls, snotneuzen, maniakken die zich bevredigen bij de aanblik van gebroken kinderbrilletjes, de dooie
winkelier die zich blijft omkeren in zijn kist, de levende winkelier die een woord of een muntstuk wisselt, een gemeenteraadslid dat zijn stropdas ordent en een verklaring aflegt, een
dichter die zijn jas dichtknoopt en zijn verse gedicht voordraagt,
gehoorapparaten, wasbakken, toiletartikelen, verzuurde liefde,
televisieantennes, dagbladinkt, trottoirs, priklimonade, vloerbedekking,
Maar ook, en veel geheimzinniger en levenwekkender tekens :
bedelaars, dagdieven, gestommel, geritsel, geraniumbloed,
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bloembollen, paddestoelfamilies in schoorsteenroet, vilthoeden,
ratten, miauwende katten hun kattebuik vol embryo's niet
groter dan een gepelde garnaal, lekkende daken, rioleringen, duizelgevoelens en fysieke uitdijing vlak
voor het naar bed gaan, oorsuizingen, plotse
redeloze vlagen van boosheid, verboden
boeken, drankmisbruik, schuttingopschriften, krompraat, wanhopig vruchteloos zich
bevrijdend sperma
en vogelnestjes
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52 . Aanhangsel
Het was voorbij en afgelopen. De moeders knuffelden, een
ogenblik onrustig vlak voor het slapen gaan, de van moeheid
onvermoeibare zich wringende avondkinderen en gingen daarna, glimlachend en toch door iets bedrukt (maar door wat, door
wat?) met de kort ingespannen naar tabak geurende vaders
naar bed. De ouden van dagen, die zich heel de dag gewiegd
hadden in hun schommelstoel voor het venster, dommelden
weg en droomden van oude onbereikbare bossen en ontblootten hun tandenloos bleek verhemeltevlees, mummelend, onrustig en verheugd . Alle huizen sliepen . Alle nachtlampjes
waakten . Er kon niets gebeuren . In bankgebouwen liepen dieven blind tegen alarmdraden aan en werden ingerekend. Kleine witte politieauto's patrouilleerden door de in golven en
dalen van huizen en straten geplooide stad . Alles ademde sluimering en volmaakte kalmte .
Maar soms, zonder voorteken, lichtte de nacht op en werd de
rust verbroken. Wind rukte en ranselde de daken die om de
zoveel sekonden wit werden als bij dag .
In fladderende nachtgewaden gehuld renden de moeders dan
door het huis, babies in de armen, in hun pyama stommelden
de vaders rond om deuren en ramen beter to sluiten voor de
naar binnen gutsende regen . De doodstille slapende potplanten werden fel verlicht door de bliksem die als een ballon barstte en knalde boven de stad. Lawines van kiezelstenen kletterde
de regen neer op de daken .
Maar het bedaarde . De verbaasd, bang en verlangend (naar
wat, naar wat?) wakkergeworden kinderen, die hun dakkamertjes verlaten hadden en naar beneden gekomen waren, werden
terug naar bed gestuurd . De babies kregen de fles en een
schone luier . De ouden van dagen waren niet eens wakkergeworden . Wie nog niet geslapen hadden, studerenden bij kleine
lampjes en zieken, legden zich nu to ruste . Door misschien hier
en daar op een kier gezette vensters drong de verfrissende geur
van ozon naar binnen .
Er raakte een eigenaardige uitdrukking verbonden aan die
iiachtelijke onweersbuien, die vaak voorkwamen, vooral in het
voorjaar . Deed het geluid van de donder niet aan een trommel,
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een geweldige grote bonzende trommel denken? En werden
de kinderen niet bang daarvoor en niet erdoor betoverd en aangetrokken tegelijkertijd? En was er niet eens een kleine jongen geweest die ook zo'n trommel gehad had? En was hij niet
als enige van zijn hele familie overgebleven en weggevlucht
toen ontdekt was dat het tovenaars en ketters waren en dat ze
over geheime krachten beschikten die rechtstreeks van de duivel kwamen? En zei men niet dat hij nog leefde en op een
nacht, in zijn eentje of met een heel leger van soortgenoten,
woest trommelend zou terugkomen en ellende brengen over
de stad?
'Niet voor het raam staan' zeiden de moeders als de bliksem
zich ontlaadde en de donder op zijn trom beukte, 'niet voor
het raam staan en ogen dicht . Ranko Trommelslager kijkt naar
je'

Vie is Ranko Trommelslager?' zeiden soms kinderen, de volwassenen wantrouwend en minder bang uitgevallen dan hun
leeftijdgenoten .
Ten slechte jongen die nooit naar de mis ging' .
'Waarom ging hij niet naar de mis?T
'Hij geloofde niet in de Heer Jesus en zijn moeder had hem de
naam Ranonkel gegeven' .
`Was hij daarom slecht?T
'Heel slecht, hoor maar . Dat hoor je toch en je kunt het toch
zien? Hij is de blinde baarlijke duivel' .
`Hoe kan hij de duivel zijn als hij Ranko Trommelslager is?'
zeiden de kinderen .
Het onweer verebde, trok over . De wind luwde . Het werd stil .
Alleen de regen sijpelde nog verder in pijpen en goten en zinkputten . De moeders bleven het antwoord schuldig of maakten
zich er met een jantje van leiden af . Ze wilden naar bed en
keken geeuwend en ongeduldig naar de vaders, die, hun blote
voeten op tafel, in de krant keken, daarin iets lazen wat ze eerder op de avond niet waren tegengekomen, en die uit een kom,
zonder to kijken, met hun vingers schijfjes komkommer zaten
to eten. De kinderen wisten dat de belangstelling der moeders
nu zelfs met veel vertoon van gewiekstheid niet meer to wekken zou zijn .
Tegen elkaar, voor het hernieuwde slapengaan, ritselende
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vruchten geworden alweer in de oksels van een duister bos, zeiden ze :
'Zou hij blind zijn?'
`Blind? Hoe kom je erbij! Hij is helderziend!'
`En hij slaapt niet?T
'Dat doers jongens als Ranko Trommelslager nooit' .
`Hoe weet jij dat?ff
'Dat merk je toch aan Ranko Trommelslager!'
Op dansende grote bladerboten van gedachten dreven ze de
slaap in.
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