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ter inleiding.
Kurt Kohler heeft geen glad-gepolijst buro, geen genummerde prenten en geen
zeldzame briefkaarten. Hij dweept slechts
met tomaatsoep, mensen met prinsiepen
en vooroorlogse hoedenspelden. Hij doet
elke morgend aan kamerturnen (de vier
hoofdzakelike bewegingen), en draagt
kleurige dassen merk
».
Kurt Kohler is geen opzichtige verschijning. Hij is een der vele anOniemen in de
grootstad die 's avonds doelloos zwerven ;
de handen in de zakken, de broek zonder
plooi, de goedkope sigaret tussen de lippen.
Het is als droomde hij hardop wannetr hij
schrijft
. 's Avonds dwaalt Baltazar ten prooi aan
'n duistere, niet te bedwingen obsessie
langs de straat. Z'n hart verlangt uit de
nacht te stappen naar de warme kamer
met de karmijnen schemerlamp, de dikwijls gelezen boeken en het vele werk dat
hem wacht. Iets in hem dwingt gebiedend
dit alles te verlaten, z'n voeten stuk te
lopen, hongerig de blik op te vangen van
elke voorbijganger en zich zelf ten prooi
te weten aan 'n niet te bepalen onrust.
WAT ZOEKT BALTAZAR IN DE
nacht ? Niet Charley Chaplin en ook
niet de benen van Mistinguet. Niet 'n
niew geloof en ook niet 'n niew avontuur.
Hij zoekt misschien alleen zich-zelf. Dit
juist is het moeilikste om vinden.
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Het is dan dat Kurt Miller de afzonderlike
indrukken samenperst tot 'n geheel. Z'n
zenuwen staan onder hoge drukking. Hij
leest het S. O. S.-sein in de moee ogen der
geparfumeerde vrouw; hij volgt de middenpuntvliedende stap van de burgerman
die drinkt uit onbewuste nostalgie; hij
beluistert het gesprek der twistende verloofden die elkaar slechts vonden uit paringdrang en nu tegenover elkaar staan
als vreemdelingen ; hij wordt nog maar
alleen ontoerd bij het aanstaren van -'n
kind met 'n heel klein katje.
Het is dan dat Kurt Miller plots staan
blijft onder 'n elektries reklaambord en
met 'n stompje potlood 'n paar zinnen in
'n vuile notaboekje krabbelt tussen vele
onfeilbare formulen om bij het pokerspel te winnen.
Daarna gaat hij verstrooid verder, groet
'n heer die hij niet kent en vergeet 'n heer
te groeten die hij wel kent. 'n Dame in
't groen groet automaties terug.
Zo ontstond ,, Baltazar Krull ^ en zo is
nu het ,, Vade Mecum ^ ontstaan. Zo ontstaat er wellicht morgen 'n ander werk.
En steeds zal hij onweerstaanbaar verstrooid verder gaan op weg naar 'n bestemming die hij nooit bereiken zal. Hij zal 'n
heer groeten die hij niet kent en 'n heer
vergeten te groeten die hij wel kent. Misschien zal 'n dame in koninklik-paars even
glimlachen.

10

Voegen wij er — volledigheidshalve — aan
toe dat Kurt Kohler er 'n kinematografiesmoje verloofde op nahoudt die hij nooit huwen zal en dat hij 'n volmaakte afschuw
heeft voor regenschermen, sjinese muziek
en automatiese klapdeuren.
F. W.
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God schiep ons
en wij schiepen de tragedie...
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■
Dit dan is opgedragen :
aan m'n broeder de landloper,
aan de bleke klerk op het eksportkantoor,
aan de bokser die « grogy » geslagen werd
in de eerste round,
aan de vele kleine meisjes uit de grote
warenhuizen,
aan alien die 's nachts niet op hun beide
oren slapen maar soms plots ontwaken met
iets van de verschrikking voor de ewigheid in hun ogen.
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Het is niet geschreven aan 'n ebbenhouten
buro - goddank - maar 's nachts - tussen
12 en 2 uur - gegriffeld - op de klein - vunzig marmeren tafeltjes van onderscheidene taveernen,
voleind — in 'n vuil nota-boekje — tussen
de half-times van de vele foot-bal matsjen
en verbeterd gedurende de luttele ogenblikken daags dat ik geen beursnoteringen
moest maken en geen dividenten diende
uit to rekenen.
Het is geen literatuur. Het is misschien alles behalve dit.
Het hort,
stuwt,
vloeit
rusteloos,
remloos
verder,
steeds verder...
Het is als het leven,
het is het leven
van u,
van mij,
van allen...
Het leven dat eindeloos... eindeloos vloeit...
steeds vloeit... hopeloos...
Lees,
lees aandachtig
doch wees voorzichtig,
wordt niet sentimenteel
Breekt je nek niet
En breekt je hart niet.
Wees voorzichtig,
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want nieuwe harten zijn 'n duur artiekel wegens de hoge verzendingskosten.

Ik ga U vandaag de geschiedenis van
Magda vertellen. U kent Magda niet ?
Magda met de versleten bontjas, de
scheefgelopen hakken en het goedkope
reukwater. Magda de verkoopster van
. Craw and Craw . afdeling . dames dessous .. U moet ze kennen. U ontmoette ze
zo dikwels. Ook op de tram en toen dacht
U : wat 'n knappe meid. U ontmoette ze
ook dikwels op de hoek der Eksportstraat
rond 9 uur. Met haar middaguurtje in 'n
sosialistiese krant gewikkeld. En toen
dacht U ook : wat 'n knappe meid, jammer dat ze zo bleekjes ziet. En op 'n
avond zat ze misschien nevens U in 'n
volkskino en rustte onbewust met haar gevulde been tegen Uw knie. En toen dacht
U nogmaals : wat 'n knappe meid. Welnu,
dat was Magda, verkoopster van Craw
and Craw - . Afdeling damesdessous ». Dezelfde Magda waarover ik U nu vertellen
wil. Ze heette misschien Rosalia of Angelika of Leonie. Dit heeft voor ons Been
belang. Indien U dit nu reeds niet meer begrijpt hoeft U niet verder te lezen. Want
niettegenstaande het leven van Magda
weinig ingewikkeld en zeer eenvoudig is
gebeuren er nog meer zonderlinge zaken
in hetgeen ik me voorgenomen heb U heden te verhalen.
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Het komt er nu maar op aan Magda op
de juiste manier aan te pakken om alles
van haar te vernemen : wat ze denkt, wat
ze eet, hoe ze zich kleedt, hoe ze zich ontkleedt, hoe ze haar neus snuit en hoe ze
haar biecht spreekt. Welke de kleur is van
haar ondergoed en welke de kleur is van
haar hart.
Om dit alles te vernemen komt het er
slechts op aan Magda op de juiste manier
aan te pakken. 'Viet te haastig... Zachtjes
en beraden. Doch U kunt op mij betrouwen. (Was ik niet eenmaal dossent in
psiko-analyse aan de universiteit van 'n
oosterse staat en was m'n vader geen kampioen wist-speler?).

Boum!!
gongslag
donderslag,
Mevrouwen,
Mijnheren,
kurt kOhler stelt U voor :
24 uren
woorden
gebaren
lachen
tranen
ritmiek
plastiek
vloeken
bidden.
Mevrouwen,
Mijnheren
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dit is 'n spel,
'n zonderling spel,
'n zondig spel,
uniek,
splendied,
kombinasie van woord en gebaar,
gezondheidskuur voor jonge grijsaards en vrouwen op jaren die last
hebben van zwaarmoedigheid.
dit is 'n spel
subtiel als 'n kinderziel,
sienis als 'n barmeid,
matematies-juist als 'n automaat,
diep-menselik als 'n dronkaard
mistiek als 'n heilige,
hopeloos... als het leven.
Wij zullen U vertellen :
het lijden en strijden
het hopen en verlangen,
het snikken en sneven
van Magda : maagd en winkeljuffer,
Henk : doorsnee mens en kampioen
bokser
Nathan : kommunist en jood,
Kwikkwak : dichter en ewige gek,
Lek : kaashandelaar en soeteneur,
en nog vele anderen,
allen
arme mensen
zoals wij...
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•
Hallo
Hallo
Hallo 7-77-77.
7-77-77.
Hallo : 7 dagen.
7 weeen,
7 zonden,
7 smarten,
7 laatste woorden.
Hallo. Ja... Jawel... dagblad a Mensheid »
ja... ben jij het... hoofdopsteller
direktor,
dirigent der frasen simfonie.
Ja... Ja... Heden is het Zondag... 1 Mei...
Feest van de Arbeid... Heden is het Zondag... Zondag voor alien... Nu kleppen alle klokken 13 maal to middernacht... En
kraken de niewe schoenen der proletariers... Nu zal de zon opstaan in het westen en zullen de sterren balanseren op
maat van “ De Internasionale ».
Ons uur is daar...
de wereld brandt,
wereldbrand
massa revolusie.
Leve
het
proletariaat...
Kameraden...
rrrrrr...
rrrrrr...
peut...
peut...
peut...
Hallo... Hallo... Pardon mijnheer de
hoofdopsteller, ekskuse mijnheer de redakteur... voor deze taal... deze wartaal. U
sprak daar zo even met 'n ontsnapte uit
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het « koninklik Instituut voor hete koortslijders ^ .
Leve het dwangkamisool 1

■
Bericht van het Meteorologies Instituut
(eveneens koninklik). <, Morgen zal 'n ma» tige wind over onze landouwen waaien.
^ De hemel zal min of meer bewolkt zijn en
^ op sommige plaatsen zal men van neer» slagvlagen gewagen. De temperatuur is
^ van 0 graden overdag. Personen met 'n
^ stevige borst kunnen zich aan 'n schil» lerskraag wagen. De vrouwen kunnen
^ hun overkousjes uitlaten behalve zulke
^ vrouwen
die
men
gemeenplaatselik
^ « nachtvlinders ^ pleegt to noemen. Daar
^ 's nachts de temperatuur zal afwisselen
^ van 2 tot 7 graden.
^ drukgesteltenis

^ Depressie in Schotland.
^ hoge drukking in Spanje.
weder in Europa.

Regen en sneew in Europa.
^ Vorst in Finland. 17 cm. sneew.

■
NEW-YORK 3.59 u.
« Radio-Lumen ».
Hallo.
Hallo.
prof. Smith vervolgt zijne rede die daar
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zoeven door 'n parasiet afgesneden werd.
(de parasiet werd gevangen). bravo!
...... ,, en nu, kameraden, schrijdt het proletariaat doelbewust naar 'n niewe- dageraad. bravo!
(100.000 handen kloppen zich rood.)

■
4 uur.
Het is geen nacht meer.
Het is nog geen dag.
Het is iets van beiden.
Het is het uur dat de duisternis strijdt tegen het licht, de nacht tegen de dag, het
leven tegen de dood.
Zwaar klinken de stappen der proletariérs
in de stile straat.
In elke straat.
In alle straten klinkt elke stap egaal.
Klinken alle stappen egaal.
Niettemin verschilt het formaat van elke
schoen, en staat elke mens in 'n gans ander
leven.
De stappen klinken zwaar.
De stappen klinken zwaar in de stille
straat.
In de zware stappen dreunt het dreigende
lied van de rode opstand.
Morgen misschien steken de honderd-duizenden de monsterstad in brand.
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•

5.05 uur.
De eerste tram rijdt uit de opslagplaats.
In de verte mist nauw hoorbaar de Internasionale.
'n Dronken matroos vermoordt z'n lief,
'n Hond blaft.
In 'n gulden kevie fluit 'n blind gemaakte
mus.
Magda slaapt.
Ze drijft in 'n glazen akwarium. Er liggen kwabben en sponsachtige vissen. 'n
Zwaardvis zwemt achter haar aan. En
hapt begeerig in haar kuiten. Ze vlucht.
Andere vissen snijden haar de weg af. 'n
Groene hagedis beloert haar grijnzend van
achter 'n reusachtige rood-gevlamde paddestoel. 'n Goudvis komt haar in duizelingwekkende vaart tegemoet gezwommen en
hapt haar naar binnen.
Droom.
In werkelikheid zou zij de goudvis eten.
Na hem z'n vasten-avondfrakje te hebben
uitgetrokken. Daarbij : het ware te mooi
te mogen sterven in de buik van 'n goudvis wiens schubben fonkelen in de schijn
der opgaande zon.
Het is 6.52 uur.
Om het meteorologies bericht niet te logenstraffen is de zon reeds 52 minuten
opgestaan. Ze schijnt Magda vlak in de
ogen en danst op het witte Laken dat niet
meer zuiver is. Het is dus Zaterdag.
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(Zaterdag : 's avonds 'n zuiver hemd, 'n
bad in 'n blikken kuip, 1/2 kgr groene zeep
en eksterogen snijden).
Magda opent de ogen. Die ogen zijn bruin.
Door hare bruine ogen ziet Magda de kamer blauw. De kamer schijnt groter en
ruimer. Het ruikt er naar geparfumeerde
zeep en pas afgesneden bloemen. En er
hangt lavendel in de lucht.
Dit is wederom droom. Werkelikheid is
de vieze slaaplucht, de bouwvalligheid van
die ene withouten kast en het gazet-papier
tegen de gebarsten ruit. Ook door bruine
ogen blinkt de kamer bruin.
Magda is nog niet helemaal wakker.
Doch reeds te wakker om nog slapende te
zijn. (In deze toestand schrijft 'n dichter
'n vers). 'n Scheepsfluit stoort de droom.
Die breekt als... (nemen we 'n glas.)...
In haar mond voelt ze de kleverige smaak
van bier en in haar bruine holle tand
steekt nog 'n stukje zurig brood.
Ze werpt de onzuivere dekens achteruit,
rekt zich uit en stapt langzaam uit het
bed en uit de droom. Ze spoelt zich de
mond met water en spuwt het stukje brood
uit. Het is zwart geworden.
Ze kijkt door het venster harer kamer,
zes verdiepen hoog.
En ziet :
de straat,
de mensen.
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Klein als de poppetjes uit 'n marionettenspel. Blauw, geel en rood. De huizen uit
de blokkendoos staan netjes zij aan zij. Er
zijn er vele kleine en een groot. Daartussen glijdt de tram versierd met kleurige
vlaggetjes en reklamen. Hier en daar staat
'n boompje in 't groen en in 't midden van
't pleintje 'n fonteintje. De zon schijnt
op de huizen. De zon schijnt op de rin-tintinnende tram. De zon schijnt in het water. De goudvissen blinken. De mensen
nochtans lopen in de schaduw der . Bouwen Leningsbank ^ .
Van uit 'n zes-verdiepen hoge zolderkamer
schijnt de wereld idilies. Minstens : schoon.
Magda zucht en rekt zich als 'n kat.
Ze giet water in de blikken kan. Het water
bruist als 'n zee in miniatuur. Ze trekt
het grauwe nachthemd over het hoofd.
Haar naakte lichaam kaatst zich veelvuldig terug in de spiegel, de nikkelen koffiekan, het lege water-glas.
Ze aanschouwt zich in de spiegel en knijpt
zich met de nagel harer beide wijsvingers
'n zwart-vetstofje uit de linkerwang. Daarna wrijft ze zich de rechter-kuit. Ze steekt
de tong uit en bekijkt ze aandachtig :
Rood. Het Engels zout zal dus voor heden morgend nog niet zijn. (Hetgeen ons
'n moeilike beschrijving spaart!)
Magda wast zich. Wast zich het gelaat, de
hals, de armen en de borsten. Enige waterdruppels lopen langs de witte rug ver-
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loren. Ze rilt als bij de onbehendige aanraking van 'n jonge man. Bewust laat ze
zich nog enkele waterdruppels over het
schouderblad glijden.
En bloost.
Op het gaskomfoor zingt het kokende water 'n melankolies, dode-lied.
Magda kamt zich het dikke haar. Dat in
sierlike golvingen langs haar schouders
valt. Met haar natte wijsvinger vrijft ze
zich de wenkbrouwen glad en trekt zich 'n
haartje uit de neus. Daarna poedert ze
zich en verft haar lippen met 'n goedkoop
rood.
Fabriekschouwen gillen. De dag begint.
Haastig slurpt Magda de warme lichtbruine koflie op en smeert zich 'n stapel
boterhammen die ze in 'n krant wikkelt.
Magda trekt zich 'n hoedje met 'n veertje
over het hoofd en haalt zich de kousen op.
Die zeer doorzichtig zijn en op de hoogte
van de enkel 'n moedervlekje laten vermoeden.
Ze sluit de deur en gaat vlug naar beneden. Voor elke deur ligt 'n krant en staat
'n fles melk.
Al de deuren staan op 'n kier. In de ene
kamer vloekt 'n man zachtjes om 'n verloren halsboordje. In 'n andere twisten 'n
nauweliks geklede vrouw en 'n flepse man.
In ene staan 'n man en 'n jonge vrouw aan
de deur en kussen elkaar — hartstochtelik
— als na 'n lange scheiding. Magda vindt
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het aandoenlik als 'n duitse film met Emiel
Jannings in de hoofdrol. Hetgeen zeer
vleiend voor beide verliefden is.
Magda slaat de voordeur achter zich dicht.
Het regent.
Voor haar ligt de straat met hare genummerde huizen, zon- en schaduwkant
weggeworpen sigaretdozen. De stad is 'n
reusachtig veld kleurige paddestoelen.

■
Magda stapt haastig-gelijkmatig.
In haar rechterhand houdt ze haar twaalfuurtje; gewikkeld in de krant van gisteren, verfrommeld en kwalik-ruikend.
,
Achteloos leest ze de titels in zware zwarte
blokletters :

Geneest uw griep
Als in griep-tijd zich bij U de eerste kentekenen vertonen die
deze zoo gevreesde
ziekte voorafgaan.

Prinselike verloving
Verdwijning
Mevrouw Trow is sinds Woensdag laatstleden — regendag —
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uit de echtelike woning verdwenen. De regenscherm werd teruggevonden. Mevrouw Trow
echter niet.
Arbeiders viert het feest
van de Arbeid

Macaroni
Toselli
beveelt spesiaal zijn meelspijzen
« Glutine ^ in metalen kistjes aan.

Manifest der Kommunistiese Jeugd
erwijl de granaatscherven uiteenspetten
oven de hoofden onzer moeders werden
' geboren.
r iung k onhet e nnbi flo red.
drt et r eer ekn uk ektnevvan
er etde
nde e on dze eee nebvrao rdosetpr seen
bzu:oaii;o eggboren
'n uniform
m et
'n weever
prima kunstbenen.

terwijl in hun ogen blonk de haat.
lazen over evangeliese zuiverheid terwip
onze zusters hunne rokken optrokken voor
'n stuk sjokolade.
zijn de naoorlogse jeugd
de naamloze jeugd van alle landen
de jeugd die niet lacht,
niet weent,
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niet haat,
niet mint.
de jeugd dor als de wassen mannequins uit
'n groot bazaar.

Een goede spijsvertering
voor heel de familie
Het is een zeldzaam geval
dat in een familie niet minstens een lid, van tijd tot tijd over
maagpijnen klaagt

■

Vreemdsoortig rekord
Te Missipipi heeft Miss
Pipp 120 uur achter elkaar
de tong uitgestoken. Na
deze abnormale sport-manifestatie was dit elasties
orgaan met 16 cm in lengte toegenomen. Niettegenstaande de beste medikosjirurgiese zorgen overleed Miss Pipp 'n paar uur
nadien. Het nageslacht zal
haar niet vergeten.

prinselike verloving,

Prinselike verloving,
PRINSELIKE VERLOVING,
Magda zou willen huilen. Of lachen. Hard
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lachen tot ze haar mond voelt scheuren.
Haar lachen zou gelijken op dit van 'n stervende vadermoorder die geen gelegenheid
tot biechten heeft.
Prinselike verloving!
Magda denkt op haar eigen liefdeleven. Op
de gekke student die verzen maakte en
vroeg of hij haar mocht zoenen. 't Was
idioot... en toch aandoenlik. De anderen
vragen het niet. Doen het. Allen. Kwikkwak en Henk en Sipido. Allen kussen
haar. Onverwacht omvatten ze haar en bevuilen haar met hunne gore mond.
Het is 'n obsessie. Magda kent slechts monden;
dik-gelipte,
dun-gelipte,
MONDEN!
lip-loze,
rode,
roze,
witte,
schurft
Ze worden groter en groter. Vuile grijphanden rijten haar kleed stuk en glijden
tastend langs haar witte lichaam.
Er zijn er 10.
1 0 0.
0
0.
1
0
0
0.
0
0
0
1

■
Magda glimlacht bitter wanneer ze denkt
aan het sprookje van de ridder en de kuise
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jonkvrouw naverteld door de trouwe, naive
student.
Ze denkt aan hare gezellinnen : Mary die
zich kussen laat door gelijk wie voor 'n
glas reklaam shery-porto. Dolly en Fred,
gehuwd, die zich elke Zondag bedrinken
tot ze nedervallen en in het vuil liggen te
wentelen.
...Ontwaakt verworpenen der aarde...
John die ganse avonden biljart in z'n
hemdsmouwen; Paul die naar kroegen
loopt waar gepoederde jonge mannen met
rode lippen, gekohide ogen en afgesneden
wenkbrouwen hem met schelle vrouwenstemmen vragen hen te vergezellen; Judith het tengere, blonde Jodinnetje met het
madona hoofdje, in vergevorderde zwangerschap, die Lode de buik instampte toen
ze hem vroeg zich niet in het openbaar te
vertonen met z'n gore vriendinnen. Judith die nu ergens in 'n asiel voor armen
ligt te kreperen, terwijl haar man in de
gevangenis gans de dag z'n hoofd tussen
de stangen van het nauwe venster tracht
te vringen als 'n gevangen roofdier...
Prinselike verloving...
Ze denkt aan de student. Aan de vele schone uren. Aan de noodzakelike scheiding. De
eerste dagen scheen haar alles ijl en leeg.
Ze leefde als in 'n droom. Hier 'n nachtmerrie. En 's morgends waren haar lakens
natgeweend en deden haar rood-gerande
ogen pijn.
Toch waren de sterren niet gevallen,

31

reden de trams,
en was het uitzicht der dingen als gewoonlik.
Ze herinnert zich dat toen ze met Clementine sprak over haar leed, deze onverschillig de schouders ophaalde. En met krakende stem antwoordde : Bah ! Wat heeft
jou kleine leed, jou kleine vreugde en jou
kleine beleven belang. Wat is dat alles
klein en leeg en onbelangrijk in vergelijking met het lijden, het strijden en het verzuchten van de milioenen naamloze prolet ariers.
Clementine sprak haastig, haastig als 'n
laatste herhaling van 'n van buiten-geleerde les reeds honderdmaal herhaald.
'n Hel-rode koorts-blos verfde Magda's bleke wangen rood. Voor het eerst voelde ze
dat ze 'n mens haatte. 'n Gevoel waarover
ze zich — wonderlik genoeg — niet
schaamde.

De Internasionale ...

Prinselike verloving.
Heden bij het ter perse gaan vernemen
we dat prins ......
En tussen de ongelijke regels, ruikend
naar petroleum en masjienes verschijnt
het grote, bleke hoofd van de kleine student die eenmaal vroeg of hij haar kussen
mocht...
Arbeiders aller landen verenigt U.
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Viert het feest van de arbeid.
Tegen de reaksie.
tegen de oorlog,
tegen de bourgeoisie..
Leve Lenin
Marx
het kommunisme
de 3de internasionale.
'n Man met 'n elastiese breukband gaat
voorbij.
Je hebt gelijk Mijnheer... Dr. Spylers
breukbanden met verniewbare onderdelen
zijn veruit de beste.

■
Magda voelt zich niet meer gloeien van
geestdrift als vroeger.
Ze leest onverschillig zoals ze 'n aankondiging van Swann-vulpennen, Singer-naaimasjienen of zelfrijzend meel zou lezen.
BROEDERLIKHEID!
SOLIDARITEIT!
GELIJKHEID!
Ze denkt aan de sienise filosofie van
Kwikkwak. Kwikkwak die leeft niettegenstaande z'n hart verscheurd wordt elke
dag, elk uur, elke stonde door het hunkeren naar het onbereikbare. Kwikkwak die
brutaal en honds alles kapot gooit om
niet to tonen hoe sentimenteel hij is.
Toen Magda hem destijds tot het kommunisme wilde overhalen langs de weg van
het sindikalisme om, antwoordde Kwikkwak plechtig :
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'n Sindikaat o meisje is 'n mooi ding!
Voor arme stumperds met versleten schoenen en vuile halsboordjes. Het sindikaat
der winkelbedienden is uitermate mooi o
meisje Magda ! Doch onderstel dat ik door
erfenis, loterij of een of ander wettig
middel in het bezit kom van veel geld, en
aandeelhouder worth van ,, Craw and
Craw ^ . Dan o meisje verandert het aanschijn der dingen. Dan wordt het sindikaat der winkelbedienden iets gevaarlik.
Jets dat me schaadt. Dat me hindert bij het
berekenen mijner prosenten en dividenten;
en daar ik bij deze hoogst interessante bezigheid niet wil gestoord worden, zal ik
trachten dit sindikaat to breken gelijk deze lusifer. Weet o meisje, dat alles relatief
is. Wat nu goed is, is morgen slecht; wat
nu verkeerd is, is morgen oprecht. Niets
hangt af van het standpunt dat men inneemt maar alles hangt af van de maatschappelike posisie die men bekleedt, van
het al of niet bezitten van 'n verlangd voorwerp, van het al of niet voldaan zijn van
een of andere natuurlike of kunstmatige
behoefte.
Nemen we 'n auto. 'n Auto is mij nu 'n
euvel. Omdat ik er geen bezit. Omdat : wanneer het regent hij m'n klederen bespat;
wanneer de zon schijnt me met stof begiet.
Omdat hij me doet uitwijken of me plet
tot brei. Omdat z'n getoet me hindert.
Veronderstel dat ik 'n auto bezit. Dan o
m'n aanbiddelike, verandert alles. Dan
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wordt 'n auto mooi, nuttig, noodzakelik.
Want dan voel ik de harteklop van de levende motor. Dan zie ik het rillen van z'n
stalen ziel. Dan hoor ik het zingen van z'n
verhitte longen. Z'n getoet doet me huiveren als 'n simfonie van Beethoven.
Ze herinnert zich nog wat ze hem antwoordde :
Siniek zwijn. Bah, zo te praten over de
schone droom onzer proletariese idealisten
die stierven voor hun idee.
En het onmiddellike antwoord van Kwikkwak :
Dank U. Niet voor het zwijn! (arm beledigd rozig zwijntje 1) Maar omdat je
me niet voor idealist verslijt. Idealisme is
'n zondag-liefhebberij voor mensen met
veel vrije tijd, weinig geld en generlei
ambisie. Jammer voor julie dat je dit niet
begrijpt. Want je zoudt je vrije tijd zo niet
moeten verpraten. Footing is zo gezond.
En daarbij : het is makkeliker voor 'n
ideaal te sterven dan er voor te leven. Het
ene vergt slechts 'n ogenblik, het andere
'n levenl
Wat mij betreft ik voelde nooit iets voor
naseizoense - rederijkers literatuur voor
zeer kleine kinderen. Nu koleksioneer ik
nog alleen fotos van geguilotineerde misdadigers (verbazend leuke koppen). Hetgeen veel interessanter is en veel bijdraagt
tot m'n algemeene ontwikkeling.
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Natuurlik heeft Kwikkwak ongelijk. Magda is daar innig van overtuigd. (Is ze er
wel zo vast van overtuigd of wil ze slechts
geloven — lijdelik — zonder denken!)

■
TerwijI Magda de hoek van 'n straat omslaat neemt ze zich voor heden avond toch
liever naar de kino to gaan dan naar de
kommunistiese meeting. 't Is toch eigenlik
prettiger. En het ruikt er allicht niet naar
vieze tabaklucht. En gewoonlik spuwt de
toeschouwer nevens U niet op de grond.
Stasionstraat,
Handelstraat,
Hoofdstadstraat,

OX
OX0
OX IN BOTTLE.

■
'n Bejaard heer in smoking met 'n roze
papieren hoedje op het hoofd, het witte
overhemd vol rode wijnvlekken en de overjas besproeid met confetti zwijmelt naar
huis. Met z'n ebbenhouten wandelstok verslaat hij onzichtbare vijanden. Millioenen
atomen sterven.
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KAMERADEN.
'n Lichtekooi met geplombeerde tanden
gaat voorbij.

■
Overwinninglei.

■
Magda stapt haastig verder. Boven haar
hoofd ruisen de bomen.
In de verte, vlak bij 'n boom, tekent zich
iets onduidelik af. Het is 'n oude vrouw.
Haar rug is gebogen. Het is 'n zeer oude
vrouw. Reeds kreeg ze de nekslag van de
tijd die haar ruggegraat brak. Ze zit op
'n bank. Als 'n voorwerp. Is het 'n oude
vrouw of slechts 'n verlaten voorwerp
vergeten door 'n achteloos voorbijganger?
Het is iets van beide. Het is 'n versleten
vrouw die niet sterven kan. De oude vrouw
is dronken. Misschien is ze ziek. Rumatiek. Echter : waarschijnlik dronken. Oude
mensen zijn meermalen dronken. In de
greep naar het glas ligt de greep naar de
oude droom : het eerste kind, de laatste
kus.
De oude vrouw slaapt. Het oude voorwerp rust. Tussen haar lode ogen ligt
'n leven van vermoeienis.
Het schrale haar kleeft ordeloos aan haar
schedel die blinkt en rood en geel bepuist
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is. Achteraan, rechts, hangt 'n nauw geheelde kwal.
Vliegen brommen om het was-gele doodshoofd en de tranende ogen. Haar handen
liggen op haar bolle onderlijf. En haar ingevallen borsten zakken op en neer. Als
deze van haar dertigjarige dochter « die
het leven doet ».
'n Platte, vuil-bruine luis, ontsnapt van
onder het stinkende kleed, kruipt langzaam over het wassen hoofd. Als men ze
doodkneep ware het 'n kleine, bloed-rode
vlek.
In die stille straat op die ene bank is de
slapende oude dronken vrouw belangloos
als 'n gelezen dagblad.
'n Jonge man gaat voorbij,
'n Daktilo fietst voorbij, denkt aan (( vrouwenadel ,,, en kleurt.
Lacht hard,
Fietst snel,
om deze vrouw,
om deze oude vrouw die uwe moeder is,
om deze oude vrouw die dronk omdat ze
zich zoo gelukkig gevoelde,
om deze wereld.
Magda komt voorbij. Ziet : de bank, de
oude vrouw, de luis, de lachende man en
het snel fietsende meisje.
Zonder walging heeft ze de dikke luis tussen haar vingers plat-geknepen,
zonder walging 'n versleten zakdoek over
de zwetende vrouwen-schedel gespreid.
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De daktilo kleurt.
De jonge man kleurt.
De daktilo en de jonge man kleuren.
Magda schrijdt voort in de richting der
Eksportstraat, voldaan, 'n ogenblik gelukkig.
■
78014 Ca grossist in sjirurgiese instrumenten.
78938 Co and Colper Teaterdirektors.
78900 Crawer en Snoeck Handelaars in
gemarineerde haringen.
08891 Crop Mannequin.
28331 Clock Akrobaat-trapesist.
08765 Craw and Craw.
08766
08767 EKSPORTSTRAAT
08768
16
08769
18
08770
20
08771 CRAW AND CRAW 22
08772
24
08768 CRAW AND CRAW 26
08769
28
CRAW AND CRAW
30
32
CRAW AND CRAW
34
36
CRAW AND CRAW
38
40
CRAW AND CRAW
42
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81767 Coco Suikerfabrikant.
11111 Ciki delikatessenwinkel
23412 COlh poeet-verzekeringagent.
8291 Cikeriki kunstschilder.
TRAM 8

■

WELVAARTSTRAAT.
VRIJHEIDSPLAATS.
MARTELARENGANG.
GROTE LAAN.
Verbinding met
TRAM 68
GROTE LAAN
DWERGENGANG
TRUSTLEI
KONSENTRASIEPLAATS
KOLONIENKAAI
EKSPORTSTRAAT
EKSPORTSTRAAT
EKSPORTSTRAAT
16
18
20622-24-24-30-30-32-34-36-38-40.
VOOR
VIM
VERDWIJNEN
VELE
VUILE
VEGEN.
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Craw and Craw
first class taillors.
Porselein.
Meubeleâ.
Tapijten.
Gleiswerk.
Schrijfmasjienen.
Elektriese pianos.
Witte Olifanten.
Londen-Paris-Missipipi.
Craw and Craw hebben 'n bijhuis.
Craw and Craw hebben bijhuizen.
Craw and Craw is 'n grote firma.
Stabiel,
gestabiliseerd.
Solied,
Solvabel.
Al de vrouwen van Londen, Parijs en Sambre-sur-Meuse worden door Craw and
Craw gekleed.
Craw and Craw,
Craw and Craw,
Craw and Craw in de ster,
de maan,
en de kleedjes der vrouwen
Craw voor de benen,
Craw voor de borst,
Craw voor de voet,
Craw pick-fine.
Craw up to date.
Craw tip-top,
Craw tipotip,
Craw tip-top-fine.
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'n zeepbel die glinsterend uiteenspat; 'n
krekel die kirt; de sireen van 'n transatlantieker, kranen die grijpen boven onze
hoofden; het doffe gedommel van 'n tamtam; het eentonige gezang in 'n indiese
moskee.
Kwikkwak is gek. Beslist. Doch : geniaalgek. Ergo : poeet. Onbewust : de eerste absolute poeet.
Kwikkwak leest 'n boek. Plots heeft 'n
woord 'n bizondere klank voor hem :
scheermesje, Cadum-zeep, Toto. Het blijft
niet langer 'n woord. Het leeft, staat in het
midden van 'n regel, krijgt omvang, proporsie. Stapt uit de regel en buigt het
hoofd (het is lenig en elasties). Kwikkwak
grijpt het vast en werpt het in de vijftonige notenbalk van z'n sentiment waar
het van de ene balk trillend op de andere
valt. De trillingen die het daardoor veroorzaakt vormen 'n vers. Als hij de laatste
triller uitgeperst heeft werpt hij het weder in de regel. Het glijdt van de ene toonkoord in de andere en verwekt nogmaals
dezelfde trillingen in omgekeerde orde.
Nemen we TOTO. Tot dan toe was Kwikkwak beslist normaal. Met het woord <, toto ^ begint de abnormaliteit. Toto werkt
op Kwikkwak als de rode lap op de stier.
Kwikkwak werpt zich op Toto.
TOTO...
TOTO...
T...O...T...O...T...O...
T...O...T...O...T...O...
zo :
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Het beroemde huis Craw and Craw,
geroemd,
geprezen,
ongeevenaard.
Al de grote huizen hebben 'n bijhuis.
Aileen het ouderlik huis heeft er geen.
Hoe jammer!

■
Lek kaashandelaar en soeteneur gaat voorbij.

■
CRAW AND CRAW BUILDING
De eerste kollega die Magda ontmoet is
Kwikkwak. Kwikkwak. Anibald.
Anibald Kwikkwak.
Hij heeft de gebogen rug van hen die geld
trachten te verdienen om hun autobus te
betalen of bedrogen worden door hun
vrouw.
Kwikkwak is verliefd. Verliefd op het
woord. Dol. Kwikkwak koestert het woord
gelijk 'n rentenier de borsten van 'n priye-mannequin. Voor hem heeft het woord
'n lijn, 'n kleur, 'n gestalte. Het is geen
dood simbool, maar een levende werkelikheid. Met beweging, adem, reuk, die haar
eigen zijn.
Soms is het 'n jonge vrouw met wiegende
heupen, 'n kind aan de borst zijner moeder, 'n krakende kar, 'n man of 'n paard;
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Holoo!
0
zo
toto
rijdt per homo
auto
naar Pau.
Oh!
Oh!
zo
peut,
peut,
rrrrrrrrr
Kwikkwak heeft 'n bewogen leven gehad.
Hij was beurtelings : hulpboekhouder,
dokwerker, goudzoeker, uitgever, lijkbidder, barhouder, koster, publisiteit-agent
student in de medisijnen. 'n Paar romantiese winkeljuffrouwen bekijken hem met
angstogen. En slaken gilletjes. Ze menen
vast dat Kwikkwak minstens een man
vermoord heeft. Waarschijnlik te Alaska.
Of anders alvast te Klondyke. Hetgeen
hem in hun ogen merkelik interessanter
maakt. Magda meent echter dat hij
dit niet deed. Daar hij nooit vliegen doodt
Maar ze gelaten verjaagd.
Literatuur was overal z'n bankroet. Tot
Craw and Craw hem opslokte. Gelijk Craw
and Craw alles opslokt wat haar als bruikbaar voorkomt. Kwikkwak scheen 'n uitstekend element. Daar hij welsprekend is,
z'n haar in 'n onberispelike middel-lijn
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•
kamt en goedkoop reukwater gebruikt.

KONINKRI1K : MANDA.MI
naam: 1(wikkwak.
voornaam 1 A.nibald.
nasionaliteit: onbekend.
ogen: blauw.
neus: recht.
oren: kort.
mond: klein
haar : korenblond. kens: sabelzondere kentee
bi houw in de rechter-wang.
geboortedaturn: onbekend.
geboorteplaats: onbekend.
p: bediende .
beroe goudzoeker.
goochelaar.
student.
predikant.
e koltOporgrafies
no
of
schriften
tent.
bij verordening
der
. . generaal-direktor
v d veiligheidspolisie
(get.) Perikles jansens

Daarbij staaft hij z'n redenering door met
z'n rechter-hand to gestikuleren en daar-
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bij z'n pink lichtelik aristokraties-hooghartig achterover te buigen.
Doch Kwikkwak is niet bruikbaar. Beslist niet. Kwikkwak staat am' de afdeling “ Zijde, dames-konfeksie ».
En maakt nu reeds verzen :
SOUTIENS-GORGE.
soutiens
pour soutenir
les soulagements
des seins.
Il faut se soutenir les uns les autres
en se saoulant.
CREPE-MAROQUIN.
pain quotidien
des putains.
maroc,
marocco,
rococo,
co,
ca,
moka,
cafe torifie.
Vive le Maroc!
A BAS LES ETATS COLONISATEURS1
MANON
Laisse moi voir ton salon
et je te donnerai des wiener-bonbons,
fort bon pour les poumons
et la colonne vertebrale
Craw and Craw zal hem dus weldra uitspuwen.
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•

Intussen echter is Kwikkwak verliefd.
Verliefd op het woord en op Magda. Gelijk
iedereen bij Craw an Craw op Magda
verliefd is. (Ik vergat u nog te zeggen dat
Magda mooi is. « Maneschijn teder » volgens k.k. hetgeen natuurlik bespottelik literair is.) Craw and Craw werd beslist
verliefd op Magda indien Craw and Craw
'n persoon ware : met huid, hersenbrei en
bolhoed. Gelukkig blijkt Craw and Craw
slechts 'n fiksie te zijn. Waarvan dan 'n
zekere mijnheer Sipido de verpersoonliking van is. Doch ook deze heer Sipido is
verliefd op Magda (niettegenstaande hij
pervers is en 'n voorliefde heeft voor
wanstaltige benen en grote voeten). Tot
over z'n oren. Die zeer lang zijn. Zodanig
dat de heer Sipido schromelik dol is op
Magda. Daar Craw and Craw niet bestaat
doch daar niettemin Sipido, personifikasie
van de kommersieel-mitologiese fiksie
« Craw and Craw » verliefd is op Magda, is
voor Magda de moeilikheid slechts verschoyen. Hetgeen bewijst dat men de sirkelgang van het noodlot niet ontgaat. Hier
ook zal het populaire « arme werkmeisje »
haar lot ondergaan.

C. Q. F. D.
■
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Ook deze morgen heeft Kwikkwak 'n versje op Magda's toonbank gelegd.
A
Magda
combien j'aime
a to dire « dada »!
Esperons qu'un Jour ton enfant dira :
PAPERLAPA!
mama
voila
Anibald Kwikkwak
mon papa
da
da!
Kwikkwak slaat Magda aandachtig gade
terwijl ze het briefje leest. Hij sluit daarbij het linkeroog heel dicht zodat z'n ooglid rimpelt en spert het rechter-oog heel
wijd open. Hij doet denken aan Pickwick
en Landru. Is geen van beide en toch van
beide iets. Hij is dus normaal.
Wanneer Magda het stukje papier platknijpt tussen haar vingers en daarbij verwijtend in z'n richting kijkt vrijft hij zich
krampachtig de handen. Hetgeen bij hem
het enig merkbare uiterlike teken is ener
heftige ontroering.
Voor het ogenblik uit Kwikkwak's spaanse passie zich slechts door het geschreven woord. Op vunzige block-note papier.
Elke morgen legt hij zulk velletje op Magda's toonbank.
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Hetgeen Magda zeer verveelt. Daar ze over
geen papiermand beschikt.
Vlak over haar — Afdeling Boekhandel —
staat Nathan Fuchts die haar vriendelik
goede morgen wenkt.

■
Nathan Fuchts is geen jood uit het jaar
5064. Dit slechts om to beduiden dat hij
noch ortodoks, noch vroom is. Hij ware
wellicht belachelik indien hij geen amerikaanse bril droeg. Het was Nathan die
Magda voor het eerst sprak over Marx,
Engels en integraal kommunisme. Magda
heeft 'n grenzeloze bewondering voor de
kultuur van Nathan. Niettegenstaande
deze laatste Nick Carter leest en gummigom kauwt.
Fuchts en Kwikkwak verfoeien elkaar
hartstochtelik. Ze haten elkaar zo oprecht
dat dit gevoel bijna verheven wordt. Voor
Fuchts is Kwikkwak 'n buitennissig mens
die verzen schrijft. Voor Kwikkwak is
Fuchts slechts 'n buitennissige jood die niet
eens verzen schrijft.
De reden van deze haat schuilt echter dieper. Of is oppervlakkiger. De reden is
Magda. Daar Fuchts Magda bemint. En
Kwikkwak Magda bemint. En Magda geen
van beide bemint. (hetgeen ons 'n driehoek
konflikt bespaart).
Daar Kwikkwak de kontinenten doorwan-
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delde; te Honolulu 'n prinses schaakte
(was het 'n prinses of 'n keukenmeid ?)
en in Alaska verliefd werd op 'n Eskimovrouw met vele kinderen is hij -aanschouweliker in het betuigen zijner liefde.
Nathan is mistiek, wazig, beschroomd.
Nathan is verliefd op Magda's krullen, op
hare manier van 'n hand te geven en haar
voet te plaatsen. Op haar ogen, het kuiltje
in haar wangen, het veertje op haar hoed.
Kwikkwak heeft geen oog voor dit alles.
Of misschien toch wel doch dan schrijft
hij er slechts 'n bijkomstig belang aan toe.
Kwikkwak is verliefd op 'n Magda van
70 KGR, met 'n zinnelike jonge mond, witte tanden en blinkende ogen. Kwikkwak
hunkert naar haar lichaam : de forse borsten, het ronde lijf, de gespierde kuiten.
Indien Nathan Magda kussen dorst zou hij
de ogen sluiten, denken op bladzijde zoveel
uit 'n zeker boek en bezwijmen. Als Kwikkwak Magda kuste zou hij haar mond vergelijken met deze van de Eskimo-vrouw
en de monden van andere vrouwen van
vele rassen.
En dit heeft hij dan ook gedaan : n.l.
Magda gekust en de proef genomen. Doch
toen is Henk verschenen. Henk. De grote
Henk. Liefhebber worstelaar en verkoper
aan de (< Afdeling Tapijten ». Hij is op
Kwikkwak toegesprongen en heeft hem
woest tegen de grond gesmakt als 'n vod.
Kwikkwak vond dit het positief bewijs der
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superioriteit van de sport op de literatuur.
Heeft zich van de grond gescharreld en
'n niew vers geschreven.
Sindsdien gaat Magda steeds onder de geleide van de grote Henk huiswaarts. Deze
beschouwt dit als 'n recht en voelt zich zeer
nobel en heldhaftig. Ook heeft hij aan zich
zeif het predikaat « gentleman ^ toegeschreven. Hetgeen de keus van z'n dassen
moet verrechtvaardigen.

■
Automaties maakt Magda hare uitstalling.
Ze denkt aan de oude vrouw, aan Henk,
Kwikkwak, Nathan, Craw and Craw, Mina
......het leven van alle dagen.
En voelt zich zeer ongelukkig.
Neemt Mina. Mina staat aan de « Afdeling
Muziek ». En speelt lange uren kwijnende
tango's en krijgshaftige stapmarsjen.
Hare witte vingers glijden gedachteloos
over de gele toetsen. Als men de ogen
sloot zou men menen 'n automatiese piano
te horen wenen. Niettemin is Mina 'n
kunstenares. Met 'n paar duizend franken,
'n oud edelman en 'n nieuwe jurk ware ze
'n beroemdheid. Nu is ze hoogstens 'n attraksie te meer voor Craw and Craw.
Het lied ruist. Er hangt wijding over het
banketgebak, de zijden kousen en de frivole muziek-albuums die furor maken.
Mina meent zich dood. En stelt zich voor
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dat iemand het dodenlied voor haar witte
lijk speelt. Ze ligt op 'n zwart fluwelen
kleed, heel broos en doorschijnend. Mina
droomt. En speelt uit heel haar kleine
hart. Het is zeer mooi en aandoenlik. Aandoenlik als het eerste woord van 'n kind.
Het publiek vindt het saai en eist luidruchtig « Jack Hilton and his boys ..
Mina gehoorzaamt als 'n automaat waarin
men 'n frank steekt, trekt en 'n stukje sjokolade, toffee of pepermunt bekomt volgens verlangen. Hier hoeft niet eens 'n
frank. Men hoort « Always » en « Sonny
Boy ^ gratis. Hetgeen de superioriteit van
de niewste automaat bewijst — de kleine
tuberkulose massa-automaat voor grote
kinderen.
Magda weet dat er duizenden zijn zoals
zij.
In hare jeugd voelde ze gedurig de roep
naar het Ongekende, het Grote. Later wilde
ze afbreken met sleur en gewoonte, iets
antlers brengen in haar leven dan Craw
and Craw, jass-band en zinnelike mannen met amandel-ogen. Jets niew uitbouwen. Haar niewe leven maken naar het onbewuste ideaal in haar. Beleven. Het leven
niet voorbij gaan maar vast-grijpen, dwingen, uitpersen als 'n sitroen en opzuigen
tot het laatst...
Ze voelde hoe het geluk zich elke dag meer
van haar verwijderde. Ze wou het behouden ten alle prijze. Ze liep het na
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met uitgespreide armen als 'n kind dat 'n
vlinder vangen wou. Vandaar dat het zich
meer en meer verwijderde. Gouden vlinders v angt men nooit. En vreemde vogels
sterven in 'n kevie. Het geluk breekt bij
de aanraking met de werkelikheid.
Indertijd. De goede tijd toen de simpele
student haar verzen voorlas en sprak over
z'n plannen, verlangens en strevingen.
Toen voelde ze zich steeds opgewonden. Ze
vervulde haar dagtaak gedachteloos. Na
haar werk, 's avonds, 'n paar uren slechts
herleefde ze. Het was 'n roes. Ze voelde
zich gloeien als hij voorlas uit 'n niew
boek. Het park, de mensen, de huizen verdwenen. Zelf hij verdween.

lste Verdiep
Stoffen
Reukwerken.
Wandelstokken.
Regenschermen.
Delikatessen.
The-room.
Banketbakkerij.
2de Verdiep
Schoenen.
Zichtkaarten.
Wilde dieren.
Eetwaren.

Ze
hoorde
slechts z'n
metalen stem,
gelijkmatig
en onwezenlik als iets
abstrakt. Ze
luisterde als
in 'n droom.
Het waren
hare wensen,
hare verlangens,
hare
leegheid,
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3de Verdiep
Tapijten.
Haarden.
Meubelen.
Gleiswerk.
Fono.
Kino.
Foto.
4de Verdiep
Dameskonfeksie.
Herenkonfeksie.
Kinderkonfeksie.
Grijsaardskonfeksie.
Kousen.
Zijde.
Keurslijven.
Step-in.
Vrouwen-winterbroeken.
Gezondheidstoestellen.

haar leven
dat ze beluisterde uit het
leven, de
strijd en het
leed van de
romanhelden. Het was
als 'n Fonograaf. De fonograaf van
haar hart.
Alleen was
het nauwkeuriger dan ze
het zelf zou
kunnen uiten.
Soms wilde
ze
roepen,

heel hard; ja dat is het... zó is het
In die dagen ontdekte Magda zichzelf
Leerde ze 'n Magda kennen die ze nooit
vermoed had. Toch kaatste haar beeld in
de spiegel juist gelijk vroeger, alleen nu
matter. En wanneer de student eindigde
bleef ze stil zitten en staarde strak voor
zich uit. Hij trok haar zachtjes naar zich
toe. Ze huilde geluidloos en had hem kunnen slaan, stampen omdat hij de broze
droom brak en alles wederom zo heel ge-
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woon werd. Gewoon als haar leven... als
het leven......
's Nachts lag ze te woelen in haar witte
bed. Uren. Uren. Haar hoofd hamerde.
Haar lichaam brandde. Ze maakte plannen
en bouwde luchtkastelen die 's morgends
bij het ontwaken als kaartenhuisjes ineen
storten. (Magda, domme Magda, in 52
kaarten ligt ons hele leven immers besloten).
Haar ouders werden bevreesd daar ze
bleek en mager werd en uren wezenloos in
de tuin zat als iemand die uit 'n aero viel
vanuit 'n duizeligwekkende hoogte en 'n
ogenblik stond aan de rand van de dood
en de ewigheid.
Wanneer U overmatig lang dient te
wachten wend u dan tot de personeeloverste, 2de etage, 3de deur links, bureel C, Winket 8.

De student was gegaan. En er waren er
andere gekomen. En op hunne beurt gegaan (komen, paren, kinderen baren en
dan gaan).
Pieter die van het bierhuis naar z'n werk
en van z'n werk naar het bierhuis ging.
Karel die haar gedurig gore moppen vertelde en daarbij vulgair-vet lachtte. En
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Frans die met de duiven liep, en Egmond
die kegelde, en Max die geld van de meisjes
leende en regelmatig vergat terug te geven.
Tussen de idille met de student en het
overige lag 'n leven.

■
Magda bediende 'n klant. Op hetzelfde
ogenblik schonk in 'n bordeel 'n meisje
haar borsten en bijhorigheden voor 29 zilverlingen aan 'n bleke student.

■
Is er dan niets beter, schoner, hoger ? Jets
dat waarde geeft aan de dingen. Jets dat
'n doel en 'n betekenis in zich zelf vindt ?
Soms voelde ze het vaag. Ze durfde er niet
over te spreken daar ze wist dat men haar
niet begrijpen zou.
En ze ziehzelf dikwijls niet begreep. Toch
zag ze het soms zo glashelder voor zich :
het zou...... het zou......
'n korset NR 43 a.u.b. juffrouw.
Kwikkwak maakt verzen. Kwikkwak
brengt schoonheid (dank u), gaafheid. En
toch is Kwikkwak even gemeen en laag
als heel het zoodje. Toch bedrinkt hij zich
en loopt naar de bordelen. En weent in de
warme armen van 'n geschminkte vrouw.
En James, de schilder, die muziek maakt
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met z'n kleuren en toch cocaine snuift en
zeker gek worden zal (gelukkige kerel).
Zo zijn ze alien. Ze verwondert zich over
niets meer. Alleen is ze soms verbaasd niet
meer verbaasd to zijn.
Niet filosoferen Magda, om godswil niet
filosoferen...
Magda voelt zich machteloos. Ze zou grote
dingen willen verrichten : gasthuisnon
worden...
'n Paar kousen van dertig franken a.u.b.
juffrouw, NR 40.
of propagandiste van 'n anti-alkolies genootschap...
als u belieft!
of onderwijzeres in 'n gesticht van verlaten kinderen...
dank u.
(of misschien slechts de wettige vrouw
van 'n man met 'n vast inkomen!)

■
De meisjes drentelen haastig heen en
weer.
Dikke burger-vrouwen laten de fijne stoffen tussen hun dikke vingers glijden.
Geroezemoes van stemmen.
Zijden kousen : PRIMA
PRIMA.
'n Oude heer bekijkt aandachtig 'n dameshemdje met oude-heer begeerten.
'n Dikke dame koopt.
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'n Magere dame dringt zich vooruit en
koopt niet.
De 15 liften zuigen de mensen naar boven.
De 15 liften brengen de bezoekers naar
beneden.
De piccolo's worden onbeleefd.
Jonge meisjes laten zich fotograferen, 8
fotos van 3 Fr. Heden avend zullen vele
jonge mannen 'n reklaam foto aan hun
hart drukken.
PREVIA!!! PRIMA gouda kaas, 20 Frs. het
kil o ......
Ze voelt zich zo zwak; zo heel en al vergroeid met haar midden en gewoonten. Het
is bijna 'n lichamelike zwakheid...
'n Lichtekooi koopt 'n buitenissig duur
nachtjapon om de smeulende driften van
haar vriend aan to wakkeren.
De burgervrouw, neusnijper op de spitse
neus en grijzend haar aan de slapen koopt
'n kokosnoot.
De gekende vriendin van 'n gekend bankier koopt 'n paar okkazie-kousen.
Magda bemerkt plots dat ze 'n klein
vratje op de linkervleugel van de neus
heeft. Ze voelt zich nerveus en moet steeds
naar de kleine vrat kijken. Het is 'n klein
bruine vlek op het geblanket gelaat. Ze
denkt aan de oude vrouw. De bankiersvriendin wordt zich bewust van de opmerkzaamheid van Magda op deze luttele
fiesise afwijking. Ze vrijft zich zenuwachtig met de kleine, goed-verzorgde wijs-
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vinger over het overbodig vlees-deeltje.
Magda voelt zich merkelik verlicht.
Er komen klanten. Andere klanten. Steeds
klanten.
2 meter crêpe-de-chine.
'n Bustenhouder.
2 el zijden lint.
Zo is elke dag; 'n bustenhouder en twee
meter zijden lint.
Elke dag gelijkt de vorige. Is het ontzettend of is het misschien goed zo ?
(het is goed zo Magda, het is goed zo).
WIJ VERWORPENEN DER AARDE...
Is deze dag gelijk al de andere ? Of is hij
anders misschien. Is er niets in de lucht, in
de blik van de voorbijganger, de stap van
de dravende paardjes, dat anders is dan
gisteren en anders dan morgen?
MAKKERS ......
Vroeger ontroerde deze dag haar. Het deed
haar denken aan de tijd dat ze bij haar
ouders woonde in het verre dorp. En op
'n lentedag de eerste knop aan de bloem
zag. Het openbaarde zich bij haar als het
misterie van de vruchtbaarheid.
DE INTERNASIONALE ......
Het is reeds lang voorbij. Het lijkt 'n sentimentele bladzijde uit 'n volksroman : « De
Kerzelaar bloeit ^ .
God. Die heerlike tijd wanneer men zich
ontroeren kon om 'n groene blaadje, om 'n
steen in het rimpelende water om de blinkende spade die snijdt in de zwarte poldergrond.

59

KAMERADEN ......
Destijds deed het lied haar sidderen. Haar
wangen gloeiden terwijl er iets in haar keel
toevrong. Het deed pijn, toch was het
heerlik. Ze voelde in zich de stem van
vele geslachten proletariers. Haar voorouders, grootouders, ouders. Zij herinnerde zich de tijd dat haar grootvader het
lied gedempt zong in de huiskamer terwijl
moeder hem angstig bad to zwijgen.
KAMERADEN ......
Op zekeren dag bracht men haar vader
naar huis. Op 'n draagbaar. Dood.
't Ontroerde haar niet wezenlik. 't Deed
haar alleen. denken aan 'n sosiale roman
die ze eens las (bl. 52... bewusteloos stortte
Dorothea neder, hare tanden klapperden,
haar ogen rolden, en haar vingers kraakten...) En 'n ogenblik voelde ze zich heldhaftig toen ze zich vergeleek met de hoofdpersoon uit dit meesterwerk, die bij dezelfde gelegenheid in bezwijming viel.
't Was 'n banaal geval : Kruitfabriek. Ontploffing door nalatigheid. Twee honderd
een en zestig doden.

■
De twee honderd zestig interesseerden
haar niet. Alleen de twee honderd een en
zestigste die haar vader was. Twee en veertig jaar en geen pensioen.
Het lichaam was ijselik verminkt.
Het hoofd had men enkele meters verder
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in 'n struik vol bloeiende seringen gevonden.
De seringen waren niet gestorven.
'n Withouten -kist. 'n Garve veldbloemen en
veel tranen.
Pamfletten werden aan de muren der fabriek geplakt. Sujestieve titels:
ARBEIDERS VREEKT UW DODEN.
DE OPEN GERETEN BUIKEN ONZER
VADERS,
DE TRANEN OVER DE DOORGROEFDE WANGEN ONZER MOEDERS
EISEN BLOED.

■
Haar moeder had haar 'n rode kokarde in
het haar gestoken, vuurrood als haar haat.
Bleke gezichten,
vrange monden,
Met stenen werden de ruiten der fabriek
ingeworpen.
De polisie sjargeerde. De kogels floten en
boorden gaten in het wakke vlees.
Doden.
Gewonden.
Paarden vertrappen de wakke lichamen.
Hoofden spatten open als rotte vruchten.
Salvos.
Bloed.
Achteruit!
Vooruit I
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Weg met het kapitalisme!
Leve het sosialisme!
Vooruit!
Achteruit!
Schoudert het geweer ...... geeft acht ......
VUUR!
1
10
20
30 DODEN.
Niewe withouten kisten zonder bloemen.
(de direksie had zich onthouden).

Zal ze naar de kino gaan of als toeschouwster de optocht bijwonen. Het doet haar
pijn to weten dat ze reeds zover staat van
al deze zaken.
OF ZO DICHTBIJ.
Automaties meet ze 'n stuk crepe-georgette.
Bijna benijdt ze de wezenloze blik in de
ogen der gezette burgervrouw.
Glashelder is op dit ogenblik het doel van
het leven : WORDEN, ZIJN, PAREN,
KINDEREN BAREN, EN DAN GAAN.
een... twee... drie... drie meter twintig.
80 franken de meter... 280 frank.
Aan de kas betalen a. u. b. mevrouw,
2 meter zijde.
een... WORDEN.
twee... ZIJN.

02

aan 20 fr. de meter... PAREN.
a.u.b. Mevrouw... Kinderen BAREN.
dank u wel... EN DAN GAAN.
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■
VVij weten nu reeds heel wat van Magda. Doch
we gaan nog veel meer vernemen. Omdat we haar
op de goede manier aanpakten. Want daar komt
het steeds op aan : iemand op de goede manier
aan te pakken. In het boek van elk leven komt
er 'n donkere bladzijde voor. De mens slaat die
liefst over wanneer men met hem praat. Men kan
hem 10 jaar kennen, samen met hem het brood
breken en de avonden doden en toch niets vermoeden. Slechts 'n morele inzinking kan hem er
toe nopen bekentenissen te doen. Indien men 'n
mens ontmoet die dit laatste stadium - de
wanhoop - doorworstelt, is het zeer goed mogelik
dat hij u vanaf het eerste ogenblik alles vertelt.
Het ontlast hem. Hij droeg het jaren in zich.
Hij vertelt het. Het wordt hem alles lichter. Soms
behoedt het voor erger, loch niet altijd.
We hebben samen Magda ontmoet. En ze heeft
ons alles verteld. Omdat we haar op de goede
manier aangepakt hebben. En ze in dit laatste
stadium verkeerde. En ze gaat ons nog 'n hele
boel vertellen.
ZO :
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•

Gongslag. 12 Uur.
Als bij toverslag staan Kwikkwak, Nathan en Henk aan Magda's zijde. Vergezellen Naar naar de eetzaal.
Geen rechten zonder plichten. Het is
uw plicht van 9 uur 's morgends tot 7
uur 's avonds elke atoom energie uit
uw body te vringen en aan Craw and
Craw te schenken. Het is uw recht gebruik te maken van z'n prima maaltijden aan 5 fr.
Onder het eten redetwisten Nathan en
Kwikkwak over het kommunisme.
De russiese revolusie is de zegepraal van
het histories materialisme!
Kwikkwak grinnikt :
— Zegepraal I Pardon. Niet doordraven.
Het is er waarschijnlik de laatste stuiptrekking van. Het is 'n scharrelen. Het
heeft aan zich zelf niet genoeg. De beste
elementen hebben er de voosheid en dorheid van gevoeld aan hun hart dat leeggepompt werd. Henriette Roland stichtte het
kommunisties religieus genootschap en
Frederik Van Eeden liet zich dopen.
— Klerikaal smaalt Nathan. Je bent als
Salvadin die toerist wilde worden.
— Misschien wel. Ik maak er je bij gelegenheid attent op dat nog niet niemand
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van jullie bewezen heeft dat hij geen gelijk
had. Nu begrijp ik waarom je aan het
kommunisme genoeg hebt. Kommunisme :
nivelering der massa. Nivelering naar omlaag. Het kommunisme schiep geen niewe
mensen. Mensen met andere verlangens,
andere vreugden en andere illuzies. Het
produkt van het kommunisme de z.g. klasbewuste arbeider zuipt zich zat gelijk voorheen, speelt met de duiven en scharrelt
met goedkope prostituees. Het kommunisties idee wist niets te veranderen IN de
mens, het blijft bij uiterlikheden; boterhammen met veel boter en nog meer stroop
en serie-colbertkostuums naar amerikaanse snit.
Dit is dan ook zijn faijiet.
Het kommunisme ontwikkelde hoogstens
het haat-gevoel, haat van de arbeider tegenover de werkgever. 'n Sentimentele
haat ingegeven door goedkoop zelfbeklag,
geliefd spelletje der zwakkelingen. Geen
haat om 'n idee, om 'n prinsiep. Zelf in
dit haatgevoel wist het kommunisme niets
verheven, niets groots, niets poeèties te
leggen. De haat was eenvoudig sinoniem
van afgunst dat als kriterium van klassebewustzijn gold : de maitresse van menheer X draagt echte paarlen terwijl de
wettige vrouw van makker Z zich moet tevreden stellen met 'n stelletje goedkope
bloedkoralen.
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Zo hebt je elk gevoel genivelleerd... naar
omlaag.
Julie voelt nooit DE angst. Je meent alles
bereikt te hebben met 'n gefoereerde boterham en vele vrije uren.
Kwikkwak werd woest :
— Je kent niet die angst. Ja, de angst. Niet
de fisiese angst om je verfrommelwaaid
body. Doch de angst van je HART. Dat
niet aanvaardt dat alles daarmede gedaan
is. Dat zulk leven niet aanvaarden kan.
Dat 'n doel, 'n rede, 'n inhoud eist.
Zie ik ben geen idealist, geen predikant.
Ik ben slechts 'n mens, niet beter, waarschijnlik slechter dan de anderen. Ik heb in
Klondyke goud gezocht, niet gevonden en
vrouwen verkracht. In Peru heb ik 'n revolusie ontketend, en 'n week aan het hoofd
gestaan van 'n horde half-beschaafde inboorlingen die alles te vuur en te zwaard
zetten. Te Delphia heb ik in 'n tempel de
diamanten ogen van 'n gouden Brahmabeeld uitgesneden en in 'n sjinees theehuis
heb ik 'n geisha gedood.
Toch geloof ik aan iets. Wat het is weet
ik niet en jij ook niet. Daarbij jij bekommert je niet eens om het te weten.
Doch ik geloof. En daarom, en daarom alleen ben ik meer humaan dan jelui met je
Nick-Carter filosofie.
De kristenen zouden me wellicht 'n panteist of iets dergeliks noemen. Het komt
er niet op aan. Doch ik voel verdomd goed
dat alles 'n doel en 'n reden van zijn

67

hebben moet. Dat de mensen zo maar niet
doelloos geboren worden, paren en sterven.
Dat het bestaan van de kosmos dieper oorzaak heeft dan 'n toevallig samentreffen
van gassen en atmosferen volgens jullie
Zondag-vrijdenkers,
jochie-theorie.
met
'n anti-religieus-muzeum en anti-kerstdag
betogingen. Dit is bij ons geschiedenis
der l9de eeuw. Juist jullie bestrijding van
het opperwezen is er de bevestiging van.
En tevens het bewijs van jullie dillettanten-onzekerheid. Want indien jullie zeker
waart, zoudt jullie niet het « NIET »
trachten to bestrijden. Men vecht niet tegen windmolens. Men negeert ze.
— Dit alles heeft geen belang. De na-oorlogse jeugd heeft de oude waarden overboord geworpen, en de tradisie gebroken.
In de buik onzer vrouwen zingt de niewe
generatie reeds de « Internasionale ».
Kwikkwak lachte bitter :
— Om godswil niet doordraven. Niet doordraven. Het geloof en het streven DIT
heeft de oorlog in onze jeugd vermoord.
Onze steden zijn gevuld met grijsaards
van minder dan dertig jaren, die niet meer
strijden, niet meer hopen, niet meer hunkeren, niet meer vloeken... zich slechts laten glijden door het leven.
Hun mond is hard en stroef en nooit blaast
'n lach hun wangen bol. Ze hebben de
ewige waarden omver getrokken; het ver-
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hevene neergesmakt en het lage onder 'n
goudbrokaten baldekijn geplaatst.
Ze kunnen slechts sinies grijnzen. Voor
hen is Colombus 'n eierenkoopman, godsdienst 'n kinderziekte gelijk kinkhoest en
mazelen, kuisheid 'n ekstrakt van Cadumzeep en 'n bolhoed het kriterium der beschaving.
Zie je : dat de jonge meisjes er de brui
aan geven maagd te blijven, dat heel het
maatschappelik leven de vrije liefde als
bazis aanvaardt, dat men elke norm schrapt
die inbreuk maakt aan het dierlik instinkt,
dit alles kan ik aanvaarden en begrijpen...
indien het voortkwam uit 'n overtuiging,
'n prinsiep. Doch daar komt het niet uit
voort. Dat uitleven kent slechts een bron :
gemakzucht, sensualisme, erotiek, sadisme.
En dit is jammer. Voor het kommunisme
en voor Rusland.
Kwikkwak werd profeties.
— Luistert Nathan. jullie hebt misschien
'n god vermoord. Ik weet het niet al zijn er
honderd-duizenden die het beweren. Ik behoor niet tot hen. Ik behoor tot geen enkele godsdienstige richting. Ik ben 'n vrijbuiter, 'n buiten de wet gestelde. Toch zou
ik nooit zoals jullie het enige onloochenbare durven te loochenen.
— Als religieuse ekstatiese geloofsbelijdenis doordrenkt met anti-kommunisme is
het interessant spot Nathan.
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—

Neen Nathan, dat is het niet. 1k geloof
niet in het kommunisme. Maar ik ben
evenzeer overtuigd dat uit de reaksie tegen
het kapitalisme de niewe wereldorde zal
geboren worden. Doch daarom kniel ik nog
niet voor Lenin in 't stof gelijk jullie;
voor u is het de anti-christ, voor mij hoogstens 'n verdienstelike mutualiteit-voorzitter.
Zoals ik elke onverbiddelike poging met
vreugde begroet dewelke er toe bijdraagt
het ontbindingsproces onzer hedendaagse
maatschappij te verhaasten, zo ook erken
ik het kommunisme als 'n negatieve kracht
die het wankelen en ineenstorten dezer
struktuur heeft verhaast. Doch nog is het
einddoel niet bereikt. Het was slechts 'n
etape in 'n strijd die nog te strijden blijft.
De verwarring ligt in ons. En de ekonomiese en politieke kaos zijn slechts de levende resultanten onzer eigen dwalingen.
We hebben de tekniek tot 'n niewe godsdienst verheven. We zijn het slachtoffer
onzer eigen wetenschap geworden.

Neem 'n wereldkaart en je zult bemerken, dat wij, de z.g. beschaafde volkeren, de
enigen zijn die arbeiden terwiji de primitieven, die wij tegen heug en meug willen
beschaven ,,, zich baden in de zon en
slechts de hand hoeven uit te steken om
'n kokosnoot of banaan te trekken van de
boom in wiens schaduw ze rusten. Ze ne-

70

men hetgeen ze nodig hebben al naar gelang hun behoeften.
Dit dient voor ons 'n grote les te wezen.
Opdat we eindelik zouden begrijpen dat
er 'n gelijkheid van produksie dient te komen in verhouding met onze behoeften.
In zich zelf is de tekniek wonderbaar.
Daar — indien men de masjienen beredeneerd wilde gebruiken — de tekniek er zou
toe bijdragen de levensvoorwaarden van
alle volksgenoten, zonder onderscheid van
stand, te verbeteren.
Doch wat gebeurt er nu ?
Neem gelijk welke masjiene. Ze vervult
minimum de arbeid van tien arbeiders en
hare bediening vereist er slechts twee.
Met het logiese gevolg dat de masjiene
werkt en de acht, door haar tot werkloosheid gedwongen arbeiders, haar ingewikkeld raderwerk, de harmonie harer bewegingen en het gelijkmatige ritme waarmede ze het afgemaakte werk uitspuwt, bewonderen... EN HONGER LIJDEN.
WE LIJDEN HONGER
1
Dit zal werkelikheid blijven zolang er geen
harmoniese wisselwerking best aat tussen
produksie en behoeften,
Zolang men de arbeidsduur der in voorraad zijnde krachten niet in overeenstemming zal brengen met het produksievermogen der meest geperfeksioneerde masjienes,
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Zolang het wederzijds egoisme geen
plaats zal gemaakt hebben voor 'n wederzijdse erkenning van gelijkwaardigheid voortvloeiende uit de niewe gezondhumanistiese gedachte dat werknemers en

werkgevers even berechtigde volksgenoten
zijn deel uitmakende van die ine hechte
band die alien bindt:
DE ORGANIESE VOLKSGEMEENSCHAP.
Kwikkwak zwijgt.
-- Wij zullen het aanschijn der wereld veranderen, valt Nathan opniew aan.
— Zouden we niet trachten eerst ons zelf
to veranderen antwoordt Magda schuchter.
Haar woord gaat in het geroesemoes der
stemmen verloren.
Jammer.
Het wijze woord is nochtans gesproken.
Nathan tikt de blauwe asse van z'n sigaret weg, haalt medelijdend de schouders
op.
En zingt zachtjes terwijl hij naar Magda
kijkt :
— Wie schOn Du auch bist,
Wie heiss Du auch kiisst,
Ich glaube ja doch nicht an Dich.
Wenn auch Deine Augen so treu and so
blau,
Du bist doch, leider, nur eine Frau.

■
Voor het eerst voelt Magda 'n soort eerbied
voor Kwikkwak. Voor Kwikkwak met z'n
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ongeschoren baard, z'n vuile halsboordje
en z'n grove moppen.
Zij voelt dat het nog niet alles is zooals
Kwikkwak het zegt, dat Kwikkwak soms
ook nog dwaalt. Toch voelt ze intuitief dat
Kwikkwak reeds verder is dan een van
alien.

■
Gongslag.
TWEE UUR.
Het werk herbegint. De eetzaal loopt ledig.

■
Met Nathan, Kwikkwak en Henk als lijfwacht wordt Magda terug naar haar werk
gevoerd. Er komen niewe klanten.
3 meter Batiek bitte.
1 meter.
Als ik rijk ware kocht ik 'n tram.
2 meter.
ik leerde op de piano de ,, Premiere Valse
van Smoll ».
3 meter.
ik zou 'n verzameling aanleggen van gekleurde postkaarten.
Juffrouw. Juffrouw hoeveel deze zijde?
Wat zegt u, prentboeken voor kinderen,
2de verdiep. Jawel, jawel. Dank u.
Ik ben niet rijk. Ik ben slechts moe. Zouden m'n schoenen nu ook moe zijn ?
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•
6 UUR.
Gongslag.
Zo sterft de dag.
■
Aan de uitgang wacht Henk. Zoals steeds.
Dit is z'n recht, vanaf hij Magda's eerbaarheid beschermde tegen de plastieseimpulsen van Kwikkwak.
Henk's adem ruikt als 'n poel. 'n Modderpoel : engelse sigaretten, goedkoop bier en
dorre tanden. Z'n flepse ogen blinken nu
terwijl hij de witte vrouwen-arm in z'n
beschadigde handen voelt leven. En hij
praat steeds. Over duiven, 'n fuif, 'n velokoers en 'n internasionale boksmatsj.
Zonder overgang begint hij over 'n film,
'n vriend die huwde, liefde.
Gruwelik. Hij spreekt haastig. Terwijl hij
spreekt slorpt hij de animale warmte van
Magda's lichaam op.
EKSPORTSTRAAT.
KOLONIENSTRAAT
TRU STLEI
DWERGENGANG
GROTE LAAN
MARTELARENGANG
VRIJHEIDSPLAATS
TRAM 8.
WELVAARTSTRAAT
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Aan de deur neemt Magda afscheid met
de belofte van 's avonds samen uit te gaan.
Langzaam bestijgt Magda de trappen.
Opent de deur. Sluit de deur.
Ontsteekt het komfoor. Ontdoet zich van
mantel en eet.

■
7 UUR.
8 UUR.
Iemand fluit in de stille straat. Magda
kijkt door het venster. Het is Henk die op
en neer wandelt.
Magda kleedt zich en daalt langzaam, trap
voor trap, de trappen af.
Het regent.
Henk en Magda wandelen besluiteloos. Zo
gaat het steeds. Henk heeft altijd 'n massa plannen. Tot op het ogenblik dat hij ze
in werkelikheid moet omzetten. Hij voelt
zich dan als verlamd en weet niet wat beginnen. Henk is een dier passieve naturen die niet tegen zich zelf reageren. Indien hij aan literatuur deed (hetgeen hij
gelukkiglik niet doet) zou hij gans z'n leven plannen maken om 'n groot standaardwerk op te bouwen. In z'n geest zou hij
misschien 'n levensroman uitdenken in 12
delen verguld op snede. Hij zou het schema
uitwerken in al z'n onderdelen. Zich dokumenteren en 'n fisjen-stelsel aanleggen.
Slechts zou hij er nooit toe komen 'n woord
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op papier to brengen. En in de ouderdom
van 78 jaar zou hij al of niet kalm in de
Heer ontslapen in de zalige roes van het
massale gevrocht dat hij had kunnen
scheppen indien...
DE INTERNASIONALE...
Het regent.
Magda voelt zich kletsnat worden. De goedkope poeder druipt Tangs haar gelaat. Henk
loopt met beide handen in de zakken,
blootshoofd. Misschien is het wel romanties, toch vindt Magda het momenteel bespottelik onprakties.
Lichtreklamen. 100 watt lampen branden
in de ogen.
ROOKT MEPH I STOFLES
bij 'n bruiloft
de verjaardag van 'n vriend,
VRAAGT
'n begrafenis,
'n jubile,
de vervaldag van uw wissels,
SCHENKT bij de priesterwijding van
uw zoon,
na uw eerste misdaad.
Het regent steeds.
Magda vindt de mensen zonder regenscherm zeer beklagenswaardig.
CADUUM ZEEP
BEBE CADUUM
CADUUM SOAP
SAVON CADUUM
ALS ALLE MENSEN CADUUM ZEEP
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GEBRUIKTEN
WAREN ALLE JONGE MEISJES REIN.
Wij verworpenen der aarde ......
Trompetgeschal
B azuinen
De trommen roffelen.
De trompetten triomferen.
Spandoeken
ALLER
“ ARBEIDERS
LANDEN VEREENIGT U H.
TEGEN DE BOURGEOISIE
HET KAPITALISME
DE UITBUITING VAN HET PROLETARIAAT.
A bas la guerre
sabres et canons,
Vive la republique
a bas le roi de carton.
De rode vlaggen flappen in de wind. De
duizenden trekken voorbij. 'n Juffrouw
drukt haar hondje tegen haar hart. 'n Dikke burger doet 'n massief gouden ketting
tussen z'n dikke vingers bengelen.
Steeds trekt de optocht voorbij.
DE INTERNASIONALE
Niewe vlagen,
Niewe vlaggen,
Vlak achter de optocht stappen traag eindeloze rijen mensen. Er flappen geen vlaggen, er ruist geen muziek. Slechts traag
egaal, als honderd hamers die steeds op
hetzelfde aambeeld slaan klinkt somber het
lied
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<, Wij werden geboren in 'n fabriek, op 'n
gemeubelde kamer of in 'n bordeel,
DIT IS NIET ONZE SCHULD.
Wij
de mensen uit de riolen, uit de sloppen, uit
de stegen.
Schamel is onze vreugde en schamel ons
verlangen :
lege glazen, voile glazen, lege glazen,
'n oude fonograaf met versleten rollen,
'n goedkope plaats met houten zitvlak in
de warme kino,
met sint niklaas hel-gekleurd suikergoed
voor onze kinderen,
en 'n weinig liefde op 'n versleten ijzeren
bed.
ZIET : onze beschadigde handen,
onze doorgroefde gezichten,
onze magere lijven.
Ze zijn het kiesplatform voor linkse leden
van het parlement,
ze zijn de zurige deeg waaruit goed-betaalde staatsambten worden gekneed.
Wij werden geboren in 'n fabriek, op 'n
gemeubelde kamer of in 'n bordeel.
(dit is niet onze schuld)
Wij
de mensen uit de riolen, uit de sloppen,
uit de stegen.
Wij hebben geen recht, wij hebben geen
brood.
Wij hebben geen verleden, wij hebben geen
toekomst.

7R

Slechts naamloos teed is ons deel,
gekookte bonen en viees in blikjes ons lot.
En wanneer eens wij zullen opmarsjeren,
met haat in de ogen en gebalde vuisten,
gewapend met koevoet en hamer en zeis,
zal onze zang versterven op maat van 'n
mitraljeuse.
ZO sterven wij
DE MENSEN UIT DE RIOLEN, UIT
DE SLOPPEN, UIT DE STEGEN... ^
Traag-egaai klinkt het lied als de ballade
van de wanhoop.
■
Kommunistiese Jeugdvereniging.
Aan de kop stapt Nathan. Met z'n fluwelen jas, z'n schillers-kraag gelijkt hij nu
'n kleine jongen die over vele dingen
oreert en niet eens het a b c van het leven uit het hoofd kent.
Hij wenkt Magda vriendelik toe. Voor
Henk heeft hij slechts 'n verwijtende blik.
Magda kent reeds het repertorium voor
morgen uit het hoofd : proletariaat, plutokrasie, bourgeoisie, arbeiders.
MAKKERS
In de verte versterft het lied.
De straten blinken. De regenschermen
blinken. De sterren blinken als vuurwerk
dat niet meer uitgaan kan.
Henk kijkt naar de reklaamborden der kino's.
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DE NAAKTE VROUW (kinderen niet
toegelaten).
MATROOS TEGEN WIL EN DANK.
BEN-HUR (achtste Week.)
NOKAPI DIKTATOR BURLESKE.
Henk en Magda treden binnen.
De film begint.
In de verte schrijdt traag de stoet voorbij.
VERWORPENEN DER AARDE ......
Magda voelt zich heel even rillen en koud
worden.
Er vringt iets in haar keel en ze hoort
zich zachtjes mee-zingen.
C'EST LA LUTTE FINALE...
Het is alles reeds zolang voorbij.
...... nasionale.
De zang sterft in de verte. Heel ver reeds.
In de zaal lachen de mensen met de lege
lach van Nokapi diktator, die bruit
c'est la vie qui passe
ce n'est pas rigolo.
C'est la vie qui passe......
Henk drukt z'n natte overjas tegen Magda
aan. Ze voelt zich misselik worden door
die aanraking en trilt nerveus. Als 'n
hongerige hond die men niet wegschoppen
durft.
Hij trekt haar zachtjes tot zich toe. Ze
voelt z'n armen langs haar lichaam glijden. En voelt hoe iets warm haar mond
raakt. Enkele sekonden...

RD

Magda voelt zich rood worden. In de duisternis vrijft ze haar mond rood als na
de aanraking met iets vuil.
En plots denkt ze dat ze bijna trots was
wanneer op 'n hoek van 'n straat de student. haar dronken zoende en toevallig hen
iemand zag.
Haar hart schreit op maat van Henk's verlangen.
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II
En nu geachte dames en heren gaat U vernemen
in vvelke omstandigheden Magda de liefde leerde
kennen, haar eerbaarheid verloor en haar roze
hemdje scheurde.
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•
11 UUR.
Dank u! Hebt u niets vergeten?
Na vele avonturen hebben ze elkaar gekregen.
Nu schijnen de mensen milder. Zo ook de
straten. Zo ook die ene gaslantaarn.
Magda en Henk wandelen gearmd door het
park.
Het park is stil.
Het park is verlaten.
De zwanen zijn van porselein.
De bloemen ruiken niet.
De maan snijdt de nacht.
De verliefden op de banken schijnen romanties.
Ze doen denken aan :
'n deuntje op 'n yade-fluit.
'n amerikaans liefde-drama.
'n oosters poèet.
'n boek van Baudelaire.
Op alles... alles... w at niet werkelik is.

■

Voor Henk en Magda gaan twee mensen.
Magda vangt enkele brokstukken van 'n
gesprek op :
Neen... heus... ga nu weg... geloof me...
je zijt geen man voor mij. Mij past slechts
dat soort mannen dat zich de haren friseert, de wangen poedert en eindeloze par-
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tijtjes manilla speelt... Voor hen zijn we 'n
zegen... voor elke andere man zijn we 'n
vloek...
In de verte stamelt 'n dronkaard de laatste
strofen van de Internasionale.
... Toe... ga nu weg... nu het nog niet te
laat is... nu je me nog niet haten kunt...
Voor Magda is het 'n geschiedenis zonder
begin en zonder einde. Misschien. Wie weet
leest ze het slot niet een der volgende dagen in de krant. Rubriek : Gemengde berichten.

■
Magda en Henk verlaten het park.
Aan het terras van 'n taveerne zit Kwikkwak. Z'n te lange jas gelijkt 'n vod. En
z'n versleten das is niet zeer zuiver. 'n
Droeve lach hangt in z'n ogen. Hij krabbelt met z'n stompje potlood eindeloze reeksen papiertjes vol en onderbreekt slechts
heel even als hij Magda groet. Henk
schijnt hij niet te bemerken. Magda voelt
plots 'n oneindig medelijden met de stakkerd die ganse nachten in de kroegen zit,
zich reusachtig dronken drinkt en dan verzen schrijft in de waan even beroemd te
worden als de sjinese dichter Li-The-Pe.
(gouden-boeda, Lyons-thee en papieren
tampions).
'n Ogenblik wilt ze naar hem toegaan en
trachten hem een avond gelukkig te ma-
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ken. Met heel haar hart. Met heel haar lijf
indien het moet.
'n Ogenblik slechts. Henk smaalt ,, parasiet ».
Kwikkwak grinnikt bitter en vrijft zich
de handen. In z'n ogen ligt de blik van 'n
hond die schoppen krijgt.
Automaties schrijft hij verder :

Ergens krepeert 'n dichter.
Na 'n grote, tragiese liefde
voor 'n vrouw, onwezenlik mooi,
als de illustrasies uit 'n engels magazine,
vertrok hij op plezierreis naar Lapland.
Daar ontmoette hij de op de onmetelike
witte velden.
ontelbare mensen met ongelezen kranten,
harpoeniers, walvisvaarders en handelsreizigers.
Steeds zocht hij z'n schaduw op het ijs —
vruchteloos.
Toen stierf hij, wanhopig, zonder geluid
gelijk het 'n dichter betaamt
wijl z'n ziel sierlik opwaarts sprong.
naar de onwezenlike vrouw
uit 'n onwezenlik magazine.

'n witte vogel glansde sirkelend voorbij.

■
WELVAARTSTRAAT

85

2 4 6 8
8 8 8 8
Aan de deur trekt Henk Magda plots tegen
zich aan.
En fluistert. Hees.
Ik heb je lief Magda...
Hij prangt haar zo dat het haar lichaam
pijn doet.
'n Ogenblik is Magda versuft. Ze wilt zich
bevrijden uit de armen van Henk.
Waarom afweren?
Waarom ?
Waarom ?
Is Henk niet even goed als gelijk wie. Is
hij daarenboven geen keaper van Craw and
Craw R. A. ? ? ? ? ?
En daarbij : Henk is haar redder. Het is
zijn recht haar to zoenen.
Het is het loon der braven.
Steeds fluistert Henk.
Wat zegt hij...
Wat zegt hij...
— dat hij haar wilt huwen...
(zo, zo,)
— ...later...
natuurlik...
maar dat hij haar deze avond zo heftig
begeert... dat hij haar zo onmetelik lief
heeft...
Magda lacht... lacht...
Je hebt me deze avond presies twee minuten lief gehad.
(Hetgeen reeds zeer lang is voor iemand
die alleen van liefde datgene afweet het-
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geen hij door het sleutelgat van 'n hotelkamer te zien kreeg).
Henk gaat.
Gaat hij heus? ? ? ?
Goddank!
Hol klinken z'n lome stappen over de
straatstenen. Ongelijkmatig. Als van
iemand die verwacht terug geroepen te
worden... neen... neen...

■
Magda bestijgt de trappen.
Opent de deur.
Bekijkt aandachtig het eikenhouten bed.
En bemerkt nu pas dat het 'n tweemansbed is...

tweemans-bed
TWEEMANS-BED

(in haar mond klinkt het vulgair en grof
als 'n handelsreizigers-mop.)
Onbewust opent ze het venster.
Hoe heel koud is de winter wind N.W.
En wenkt Henk.
Die, verrast, dadelik weder keert.
Magda ontkleedt zich langzaam.
LANGZAAM ......
Ze trekt zich het roze hemd over het hoofd.
Dat warm is als haar lichaam.
Ze voelt het scheuren...
het scheurt...
het roze hemd scheurt...
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het rode hart scheurt...
de laatste illuzie SCHEURT...
Ze werpt het hemd op 'n stoel.
Het is als 'n stuk van haar eigen lijf dat
daar ligt verfrommeld...
Gescheurd...
In de spiegels der kast,
der ongewassen glazen,
der half-open venster.
kaatst zich haar lichaam onduidelik, veelvuldig, terug.
Magda huivert.
Op de trap schuift, traag, onzeker, de voet
van Henk.
Dichter.
Stap voor stap.
Dichter.
Nadert hij als iets ontzettend.
Magda vrijft zich de linker-kuit rood en
opent aarzelend de deur.
Henk heeft z'n armen uitgestrekt.
(hoe geweldig groot schijnen die geklovenbruine handen).
Z'n mond is 'n blinkende vermiljoenen
gleuf.
Tastend omprangen z'n armen haar witte
lichaam.
Tastend zoekt z'n mond haar mond.
Magda is zich plots ten voile bewust : zij
zal misschien wel veel kinderen van Henk
krijgen; toch zal ze hem nooit beminnen
gelijk... gelijk...
Tastend glijden z'n armen over haar lichaam...
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Magda denkt op de bleke student... het
bruine wratje op de neus der bankiersvriendin... de withouten kisten zonder
bloemen...
Misschien is zij wel blij...
worden, zijn, paren, kinderen baren en
dan gaan...
WAT MOEST, IS.
■
Halo,
Halo,
Radio Hilversuum
Aandacht waarde luisteraars
Professor Markus vervolgt zijne rede :
...... En nu kameraden schrijdt het proletariaat doelbewust naar 'n niewe dageraad.
■
Traag egaal — als honderden hamers die
steeds op hetzelfde aambeeld slaan —
klinkt ergens — men weet eigenlik niet
goed waar — somber, zonder erbarmen
het makabere lied :
Alle gemeubelde kamers gelijken elkaar,
alleen staat in de ene het bed links en in
de andere rechts
(het verschil is gering).
Soms staat er 'n korf met opgezette bloemen
echte bloemen staan er nooit
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die zouden spoedig verwelken in zulke atmosfeer ;
alleen mensen kunnen er leven.
— 'n Soeteneur is geen heilige,
hij maakt er dan ook geen aanspraak op.
Niettemin verwekt z'n bolhoed geen eroties verlangen bij vrouwen die elke sentimeter van hun lichaam kommersialiseerden
en zich verwonderd afvragen welke emosie
ze kunnen verschaffen
aan bleke, droeve mannen die hun uitgerafeld lichaam betasten
en dan heengaan zonder glimlach.
— 'n Arbeider gelijkt aan elke andere arbeider
gewoonlik ontbreken hem een of twee vingers
bij de ene aan de rechter, bij de andere aan
de linker-hand.
(het verschil is gering).
voor hem is elke dag gelijk :
elke hamer gelijkt aan een andere hamer,
elk huis bestaat uit 'n oneindig getal stenen
en de rook uit elke fabriek is zwart.
'n staking betekent droog brood en komiteitsoep,
de beloning is in elk geval problematiek.
's avonds ice-cream in de ice-cream shop
van Dolly Dopp
zware sigaren en koffiehuis-genot.
— Alle doodskisten gelijken elkaar
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alleen wordt de ene gepolijst en de andere
slechts geschaafd
(het verschil is gering)
'n doodskist bestaat uit zes planken,
dit is voor alien gelijk :
voor de dikken en mageren,
de langen en de korten,
voor de lichtekooi en de predikant,
de handelaar in pianos en de internasionale gentleman-dief.

En dit is goad 10
gelijk
elke
Er fluit
'n nachtegaal...
d a g ...
de motor van 'n taksi trilt... gelijk elke
dag...
Ergens speelt Kwikkwak kaatsbal met 'n
zeer klein meisje met blauwe ogen.
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•
Wij zouden Magda nu nog verder kunnen volgen
en nog meer vernemen daar we haar nog steeds
op de goede manier aanpakten.
Doch waarom nog trachten meer te vernemen ?
Hier is eigenlik 'n einde en 't niew begin. Magda
zal nu wel niet plots 'n niew leven beginnen men begint eigenlik nooit 'n niew leven, men
koopt hoogstens 'n niewe jas. Magda zal voortschrijden en de sirkelgang voltrekken die voor
haar voorbeschikt werd.
Ze is nu aan het einde van haar wedervaren met
Henk. 'n Niew wedervaren wacht haar reeds. Als
je meent dat Magda 'n anti konsepsioneel middel
zal gebruiken kunt ge het verhaal opniew herlezen en alleen de naam van Henk schrappen en
vervangen door 'n andere naam.
(nemen we B. V. Alfred wil je ?)
Indien Magda zwanger wordt en baart (hopen
we dat het 'n jongen moge wezen.) wordt het geval
nog eenvoudiger. Je hoeft het verhaal niet eens
'n twede maal te lezen. Zie in je omgeving : 90 %
der meisjes die je kent heten Magda doch weten
het zelf niet.
Ik stel me voor hiermede te eindigen en wens je
verder 'n prettige namiddag.

92

De brief die nooit
kwam
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Nummer 60.
Walter zit voor het venster en schrijft.
Voor het ogenblik bepaalt z'n schrijven
zich tot 'n pogen. Tot zulk pogen dat men
gemeenlik (< schamel n pleegt to noemen.
Men wete : Walter schrijft namelik 'n
vers. Zo bepaald is z'n pogen alleszins lofwaardig en z'n houding zeer goed begrijpelik.
Het venster waarvoor Walter zit staat
open.
venHij ziet : de huizen, de deuren, ,
sters met de neergelaten stores : en daarvan is doorzichtig, hij kijkt er vlak doorheen en ziet 'n jonge half-naakte vrouw die
zich wast in 'n kuip.
Hij legt z'n pen neder. Het vers IS.
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Ook ziet hij nog andere vensters, deuren
daken en beneden hem : 'n mens.
Het is 'n oude man. Hij loopt 'n weinig gebogen en staart strak voor zich uit. Hij
loopt niet in de zon. Toch stapt hij reeds
in de schaduw van de dood (beter : van z'n
eigen dood).
Walter kent de straat. Weet de dagverdeling der mensen die ze bewonen. De jonge
bleke klerk van nr. 39 vertrekt elke morgen om 8 uur. Hij werkt zich mager om 'n
hongerloon. In de hand draagt hij dan 'n
pakje in grauw papier gewikkeld. 's
Avonds om kwart na zes keert hij terug.
Z'n das is even korrekt gebonden en z'n
schoenen zijn nog glanzend zwart. Alleen
is z'n gang 'n weinig vermoeider en z'n
bleke gelaat nog bleker.
Het grauwe pakje is vervangen door 'n
franse krant.
Eenmaal keerde hij om zes uur weder.
Toen namelik z'n eerste kind geboren werd
(hij is nu aan nummer vijf.) Het is stilaan
gewoonte geworden, daarom verlet hij er
niet meer om. Hij is dus zeer stipt. Het
lijkt 'n automaat to wezen. Niets heeft
intussen bewezen dat hij dit niet is.
Nummer 41 is 'n jonge alleenstaande
vrouw die kamers verhuurt aan heren op
jaren. Ze is opvallend lelik. Toch verft ze
heur haar en sminkt zich de wimpers barer flepse ogen met kohl. Misschien is ze
'n gemakkelik verwezenlikbare droom voor
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hare oude gasten.
Nummer 43 is 'n grauwe woning dewelke
'n arbeiders-gezin herbergt. De vader is
taksi-voerder en verstokt alkolist; de moeder 'n dikke vrouw met ontevreden groeven in het verlepte gelaat. De dochter 'n
opvallend klein meisje met grote blauwe
ogen. Ze heeft 'n ingevallen borst en haar
naakte wassen armpjes hangen langs haar
lijfje; de kleine handen doorzichtig als
porselein rusten op de dode kuiten.
Ze zit soms uren aan het venster en staart
met grote ogen naar het leven buiten haar.
De ruiten van het venster zijn gebroken en
met repen krantenpapier beplakt. Van
achter het venster schijnt het meisje
erbarmelik klein en verschrompeld als 'n
oude vrouw. Alleen haar grote blauwe ogen
blinken van achter de gebroken ruiten.
Er zijn nog vele andere huizen. Doch deze
vallen niet in het gezichtsveld van Walters'
venster. Ze interesseren hem dan ook in
veel minder mate.
Driemaal daags komt de brievendrager.
Driemaal daags klopt het hart van Walter
heftig als gaat het breken (voorzichtig,..
voorzichtig...).
Vroeger legde hij dan z'n pen neder en
wachtte. Zag angstvallig naar elke schijnbeweging van de automaat. Nu schrijft hij
bedaard verder. Hij wil schrijven en niet
toegeven aan de abnormale zwakheid.
Hij schrijft verder. Hij wilde wel bedaard
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verder schrijven doch dit lukt hem niet.
Hij beproefde het reeds meermalen. Doch
steeds te vergeefs. Zodanig is z'n pogen 'n
bekentenis. Tevens 'n overwinning van
z'n gevoel op z'n verstand. Indien hij werkelik sterk was hoefde hij niet te schrijven. Hij zou dan 'n pijp stoppen; 'n boek
uit het rek nemen; 'n mooi meisje nakijken of filosoferen over 'n thesis van Schopenhauer. De wetenschap dat hij zwak
is stemt hem verdrietig. Toch is ook deze
teleurstelling geen genoegzame prikkel om
te reageren. Het blijft bij 'n passieve konstatasie.
Eigenlik is het waanzin zich te laten meeslepen door 'n ongekontroleerd gevoel. Dat
dan nog niet eens aanspraak maken mag
op die naam. Hetgeen hij voelt is meer 'n
bruuske sensasie. Sensasie die hem driemaal daags overvalt.
De overige uren van de dag is hij kalm en
beslist normaal. Alleen het zicht van de
brievendrager ontstelt hem. Jaagt z'n verbeelding op hol.
Steeds meent hij dat er 'n brief komen
moet. Nu. In wezenlikheid moet er geen
brief komen. De werkelikheid van alle
dagen leert hem dat er geen brief komt,
nooit komt. Dat er geen brief komen kan.
Hij leeft eenzaam in dit te grote huis zijner overleden ouders. Vrienden heeft hij
niet. Had hij nooit. Een enkele, en die
schrijft hem dan nog « poste restante ”.
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Het is dezelfde sterke afwijking die hem
dwong z'n vriend te verzoeken . poste restante . te schrijven. Tevens stuurde hij 'n
gelijk verzoek aan al de hem bekende personen die hem misschien wel eens zouden
kunnen schrijven.
Het is krankzinnig. Hij weet het. Het
schrikt hem wel of doch bij die angstemosie blijft het. Hij meent : indien hij
nu 'n brief kreeg is het DE brief. Logiserwijze heeft hij elk schriftelik kontakt met
zich en de buitenwereld afgesloten. Indien
er niettemin 'n brief kwam...
Aileen de klank dier woorden brengt hem
in 'n vreemde roes. Indien... er... niettemin... 'n brief... kwam... dan... dan...
Niet redeneren... om godswil niet verder...
niet verder... Hij verwacht geen brief.
Geen brief van deze of gene hem bekende
persoon. Of louter door derden hem bekende persoon. HIJ WACHT OP DE NIET
VERWACHTE BRIEF. Dit is de vinger
op de open wonder de kern van z'n geestesafdwaling.
De mogelike komst van de niet verwachte
brief beteekent voor hem niet a-priori 'n
liefdes-avontuur. Niet eens 'n avontuur.
Het kan 'n brief zijn van 'n vriend die op
'n verloren zee zwalpt en die hem nu
schrijft dat hij ergens in 'n asiel ligt met
'n half dozijn gebroken ribben (o! overzees
kanaille!) Er zou 'n foto bij zitten. 'n
Vuile foto van 'n struise jonge man met
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'n verweerd gelaat waarop alle regens en
winden neerstriemden. Z'n naakte armen
zijn getatoueerd met schamele grotesken
van paramount-sterren (de guitige Clare
Bow, en de vamp Lya de Putti). En de
brief zou beginnen met 'n « kameraad »
trouw en goed als 'n handdruk. (Dit is
goedkope romantiek.)
Het is misschien de brief van 'n jong poeet
die z'n levenslied uitzingt :
Makker er zijn honderden levens in mij.
Ik voel ze bruisen. Ze eisen hun levensrecht. Makker ik ben de poeet die aan de
vrouwen leert de klank van het kristalheldere woord en de goede smaak van de
liefde. De soldaat die hen brengt de reuk
van het kruit, de roes van het gevecht, de
gil van de stervende en de goede koestering
van de roem.
Ik ben de zeeman die doorkruist de kontinenten en aan elke geliefde (a girl in
every port) de zee aanbiedt onder de vorm
van 'n schuitje in 'n fles. Ik ben de man
wiens lijf ruikt naar de gepikte touwen en
goedkope tabak, de bankier, de residivist,
de predikant, de diplomaat, de akrobaat.
Ik ben dit alles en niets van dit alles. Ik
ben dit alleen niets van dit alles. Ik leef
al die levens, voel al die vreugden en doorproef al die smarten.
Kameraden blaast je bolle wangen rood
op je mondharmonika.
Zet in « de Internasjonale van het Avon-
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tuur ».
Dat is liriek. En van verdacht allooi. Elkeen kent wel een of andere gekke kerel die
hem met z'n zielsontboezemingen te pas en
te onpas lastig valt.
Dit staat vast : de brief zou z'n leven veranderen. Het zou alles onderste, bovenste
werpen. 'n Niewe richting en 'n niew
ideaal geven. Alle waardebepalingen en
waardemeters, vrucht van jaren kalme
overdenking plots omverstoten.
Het kan eenvoudig 'n brief zijn van het
meisje met de grote ogen dat hem vertelt
al het leed dat ze doorleefde van achter de
gebroken ruiten. Hetgeen eigenlik toch
weer niet zo eenvoudig is.
Misschien worth het toch 'n sentiment-geschichte : Lou die tot inkeer kwam en hem
vergiffenis vraagt (op voorhand toegestaan). Margorie die hem nu hebben wil
na 'n ongelukkig huwelik (idem.). Martha
die hem verzoekt haar te willen schaken
(nooit).
Het kan dit alles zijn en niets van dit alles. Wat ? Hij weet het niet. Kan het niet
weten. Wilt het niet weten.
De brievendrager stapt traag door de stille straat. Z'n zak staat bol van de grote
vracht. Het is 'n ruiker kleuren en formaten. In de linker-hand houdt hij 'n stapeltje brieven, drukwerken, dagbladen en
tijdschriften. Hij gaat heel traag. En deelt
kwistig links en rechts de rijke buit.
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In vele bussen glijdt 'n bundeltje, 'n paar
brieven. In sommige slechts 'n krant. In
enkele niets.
Walter volgt hem met de ogen. Hij kent
het spel dat de brievendrager ongeweten
met hem speelt. Het is geen eerlik spel.
Eigenlik heeft het niet de waardebepaling
die men gewoonlik aan het woord « spel ),
pleegt te geven. (kinderspel, kaartspel,
schaakspel, hasardspel, liefdespel, etc.).
De kansen zijn niet gelijk. De brievendrager heeft alle kansen. Nummer 60 : Walter, heeft geen schijn van kans. In elk spel
geeft men de tegenpartij de illuzie dat zij
het ook wel winnen kan. In vele gevallen
blijkt dit 'n illuzie te blijven. Slechts in een
spelt bekent de tegenpartij sienis dat je
geen schijn van kans hebt : in het spel van
kat en muis. Dit nu is het spel van kat en
muis. Dus geen mooi spel. ('n automaat
doet niet aan fair play en geeft geen half
times). Kat en muis spelen is niet leuk.
Ook niet wanneer men « kat ), speelt daar
de overwinning te gemakkelik-ergo : te weinig ruiterlik is. (hoorde men ooit sinds
mensengeheugenis van 'n ruiterlike kat
gewagen ?)
Doch het geval wordt merkelik minder interessant indien men muis speelt. En zich
daarvan bewust is. Velen spelen onbewust
muis. Meer nog : ze menen kat te spelen.
De eigenlike kat die men meestal « tegenpartij n of wat ook noemt laat hen in deze
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gelukzalige waan. In deze roes worden ze
dan gewoonlik tot de kluifjes afgeknaagd.
Walter speelt (, muis n. Hij is zich daarvan
bewust. En moet toch spelen. Daar hij de
partij niet vrijelik koos doch noodgedwongen aanvaardde als zijnde opgedrongen door
'n hogere macht.
Hij kent het raffinement van het « katspel n. De brievendrager steekt 'n brief in
de bus van nummer 17-19-21. Dan zwenkt
hij plots naar 16-18-20-22 en gaat zoo verder. 33-35-37 gaat hij minachtend voorbij
(arme bleekzuchtige bediende).
In 41 glijdt 'n krant en 'n brief. De omslag
is roze en langwerpig. Merk wel : het geldt
hier de alleenstaande jonge vrouw. Het
predikaat ,, lelik ” schrikt dus niet af. De
werkelikheid : mond, ogen, kilos etc. domineert.
De brievendrager glijdt naar 45-47-49.
Walter houdt de adem in.
51-53. Ja werkelik : voor de oude puisterige man kwam dus vandaag misschien de
brief van de verloren zoon.
52-54-56-58.
60
60. Walter is kalm nu. IJzig kalm. Te kalm
om kalm te zijn. Hij kent de mop (die
goede oude mop). De brievendrager zal
blijven staan voor het te grote huis en tergend langzaam schijnen te zoeken naar 'n
brief die hij niet heeft. Walter is zeker
dat hij weet dat er geen brief is, dat er
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geen brief zijn kan. Hij zou het de automaat willen toeroepen, het uitschreeuwen,
gillen... 'n kreet slaken om zich zelf te
horen, zich te voelen leven, te breken de
sirkel.
Doch hij zwijgt, Omdat... Omdat...
60. Nog staat de automaat treuzelend te
zoeken. Walter glimlacht bitter. De glimlach doet pijn aan z'n gelaat als beet hij
in 'n vrange vrucht.
Hij is bijna kalm. Het uur der dagelikse
marteling is bijna voorbij. Binnen 'n paar
minuten zal hij 'n niewe pijp ontsteken en
er eindelik toe besluiten 'n woord te schrijyen. Het zal 'n mooi vers worden. Hij is
het onderwerp nu volkomen meester. De
ruwe omlijning staat klaar voor z'n geest.
Nu rustig denken... langzaam... langzaam... niet toegeven... niet toe...
60. Het wonder is gebeurd. HET IS. Het
wonder van de niet verwachte brief die
kwam. Is hij kalm nu of misschien heftig
ontroerd ? Hij weet het niet. Jets voelt hij :
z'n tanden klapperen tegen de steel zijner
pulp.
De pen is hem uit de hand gevallen. Hij
legt z'n pijp zorgvuldig nevens het blanke
blad papier en knipt met z'n wijsvinger 'n
tabakvlokje weg.
Hij ziet z'n hand beven als deze van 'n
delirium-lijder. Hij ziet dit feit. Doch het
bepaalt zich bij 'n zuiver dierlik zien zonder waarnemen. De bevende hand kon even
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goed niet zijne hand zijn. Waarom zou
dit bleke bevende stukje vlees ZIJN hand
zijn ? Z'n kenvermogen laat hem in de
steek.
Wanneer hij uit z'n zetel oprijst schraagt
hij zich met beide handen als 'n grijsaard.
Op dat ogenblik is er 'n merkelike gelijkenis tussen hem en de gebogen oude man
in de straat. Beide buigen onder de lijn van
de dood.
Hij gaat traag de trappen of en staart
voor zich uit als 'n dronken man. Hij komt
in de gang en schrijdt langzaam verder.
,, Vriend ), ligt op de mat voor de huisdeur.
Hij kwispelstaart niet langer en kijkt met
grote ogen naar z'n meester op. (Waarom
kijkt die hond zó ?) IETS is niet duidelik
in het brein van de hond. Z'n instinkt zegt
hem dat de man die daar voor hem staat
z'n meester is. Z'n zintuigen doen hem
twijfelen. Weigeren te aanvaarden. De
lengte van de stap, de gebogen gang en de
slap nevens het lichaam wiegende armen
scheppen 'n sfeer van verwijdering. De
hond gromt als naar 'n vreemde. Het is alsof hij z'n meester voor 't eerst zag. Hij
moet zich gewennen aan de niewe gedaante.
Walter opent de bus. De brief ligt recht op
— bijna loodrecht. Dit is komies. Hoogst
komies. Hij beseft het en lacht hard.
Op dat ogenblik is hij bereid over gelijk
wat te lachen.
Hij neemt de brief die kraakt tussen z'n
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smalle vingers. Hij is doordrenkt met 'n
zwoel parfuum. Dit meent Walter. Arme
romanatiese Walter. Hij is helemaal niet
geparfumeerd. Hij is bespottelik banaal
in z'n blauw kommersieel kleedje.
Hij leest z'n naam als deze van 'n vreemde. Het zijn rechte letters. Voor Walter
is het 'n kleine fijne vrouwen-hand met
slanke vingers en glanzende nagels die hem
schreef.
De brief komt beslist van iemand die hem
niet kent of hem nooit schreef. ,, Hangar H
schrijft men met 'n h tussen de g en de a.
Hij vermeldt geen adres van de afzender en
werd in de stad afgestempeld 'n paar uren
terug.
Hij weegt zeer licht. Dit is jammer. In de
linker-hoek blinkt de afdruk van 'n vuilbruine vinger. De brievendrager mocht
wel wat zindeliker zijn.
Walter is helemaal van streek. Alvorens
naar boven to gaan vaagt hij zich de voeten aan de mat (« Vriend ^ , wijkt 'n duimbreedte). Walter sloft terug de trap op. Hij
houdt de brief tussen duim en wijsvinger
der linkerhand, en slaat hem in tremolo
tegen de lange nagels zijner rechter.
Vriend n staat voor het dilemma : volgen of
niet volgen. Hij stapt over problematiek
en mat en volgt. Het instinkt zegevierde :
weldra zal de staart terug glorieus kwispelst aarten.
Walter zit voor het venster. De brief ligt
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voor hem met de rugzijde boven op. Walter
bekijkt de brief. Meent dat de brief hem
bekijkt. Hij neemt afmetingen, kleur en
omtrek op. Verzadigt zich aan het eenvoudige feit : IS. V oor hem is de ongeopende
brief 'n schoon poema.
Hij laat z'n hand over de rugzijde glijden
en betast de hoeken. Z'n lichaam wordt
doorhuiverd door 'n bijna lichamelike wellust.
Traag steekt hij de hand uit, en grijpt de
ivoren papiersnijder. Voorzichtig tastend
steekt hij hem tussen de omslag en trekt
open.
DE POESIE VAN DE ONGEOPENDE
BRIEF VERZWINT.
Het is 'n blanke vel in vieren gevouwen
dat kraakt wanneer hij het ontvouwt.
Walter leest.
(Het is 'n mededeling van 'n hervormde
protestantse missie die hem uitnoodigt op
'n kauserie over ,( De betekenis der illuzie
in het leven H.)
Terwij1 hij traag de brief in snippers
scheurt kijkt hij naar buiten. Van achter
de gescheurde ruiten bekijkt hem het kleine verschrompelde meisje met haar grote
blauwe ogen en denkt ,, Arme poeet, z'n
meisje maakte het af. ),
De snippers fladderen in de wind. Walter
volgt ze met de ogen. En weet : morgen,
binnen enkele uren reeds begint het tragiese spel opniew.
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Arme Walter.
Arme bewuste (, muis ^ hoedt u voor de
automatiese kater.
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Sinieke zelfmoord
van 'n gewezen
idealist
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hyper
ultra BURLESKE
kino

Op de brede weg die het hart der grootstad snijdt in twee heel ongelijke delen en
Zuid en Noord bindt door 'n glanzig-glibberige makadamweg staat het stijlloze
burgerhuis.
In de grauwe tuin voor het huis prijkt Rozalia Thaler.
Het is niet eens 'n tuin. Alleen 'n gave
plek zwarte klei. Na de regen van de laatste dagen is het 'n gore modderpoel. In de
grauwe tuin vlak voor het stijlloze burgerhuis is Rozalia de hel der witte lelie in de
slijkpoel.
Rozalia is een en twintig jaar en niet mooi.
Haar mond is te groot en haar ogen zijn te
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klein. Het bruine haar plakt kiam tegen de
te grote schedel en haar lippen zijn verveloos. Ze is klein en verschrompeld; haar
schamele armpjes en benen zijn dun en
broos als pijpestelen. Ze draagt 'n katoenen kleedje met korte mouwen. Dat is
'n gebrek aan kultuur en goede smaak daar
ze wel weten moet dat dit haar fiesis voorkomen heelemaal knakt. Ze tuurt in de
verte naar Walter, haar verloofde.
Deze draagt 'n colbert-kostuumtje van
gemakkelike snit en maakt verzen. Als hij
dichter gekomen is gaat Rozalia hem tegemoet, de armen onbevallig langs het lichaam strekkend.
Nu is de tuin 'n gore slijkpoel zonder witte
lelie.
De wind strijkt over de aarde. Het katoenen kleedje van Rozalia wappert als 'n belgiese viag (flotte petit drapeau). Walter
ziet zonder verlangen de dorre kuiten van
zijn verloofde. Terwijl ze blozend haar
rokken neerhaalt denkt hij plots met ontsteltenis hoe ze er na haar dood wel zal
uitzien. Het dreigt 'n obsessie te worden,
loch met-de-voor-de-hand-te-grabbel-liggende konklusie : 'n dooie vrouw is 'n dooie
vrouw, verdrijft hij alle afwijkingen op
hetzelfde makabere thema.
Rozalia en Walter zijn elkaar genaderd.
Hij sluit de ogen, kust haar op de droge,
witte lippen en prevelt 'n naam die niet de
hare is. Samen wandelen ze arm in arm
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naar het stijlloze burgerhuis.
Rozalia houdt veel van Walter. Daarom
kust ze soms z'n hand. Walter reageert
nooit. Dus houdt hij niet van Rozalia.
Daarvan is hij zich klaar bewust. Toch wil
hij haar huwen.
Hij denkt zo :
Eenmaal hield ik van 'n vrouw. Ze hield
van mij en gaf zich gemakkelik. Ik kuste
haar de toppen van haar smalle vingers
en het schoonheidsplekje op haar RECHTER-schouderblad. Toch bedroog ze me
met 'n zeeofficier die dat niet deed. Gedurende die liefdeneurose kon ik niet werken anders ware ik nu misschien reeds beroemd. Ik dacht steeds aan Poussy en haar
RECHTER-schouderblad. Na haar bedrog
kwam de bevrijding. Ik moet huwen. Ik
voel 'n absolute behoefte aan verwarmde
pantoffels en 'n bed-kruik. Rozalia weet
niets van literatuur en muziek dus zal ze
me nooit hinderen met haar kritiek. Fisiek
schijnt ze me zwak; dus zal ik met 'n onbeneveld brein en zuivere gedachten elke
morgen m'n arbeid kunnen verrichten. 's
Avonds kan ik ongestoord lezen, schrijven
en muziek maken, terwijl zij met 'n paar
vriendinnen jurkjes breit voor ,( de behoeftige kommunikant ».
Zo denkt Walter en half-luid roept hij uit
(, Hoe schoon is het leven ».
Rozalia bloost van maagdelike schroomvalligheid, daar ze denkt, dat haar verloof-
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de doelt op de vleeselike verleiding die van
haar uitgaat. Ze meent in de uitroep « Hoe
schoon is het leven ^ 'n literaire zinspeling te ontdekken op « Hoe schoon is de
kuit ^ . En 'n grote blijdschap doorzindert
haar mizerie-lijfje dat schokt van plotse
veropenbaring.
Ze weet haar gedachten onkatolisch en niet
jonk-vrouwelik. Toch spelemeit ze verder.
Ze denkt aan haar huweliksnacht. Zo :
Walter zal haar met hete drift omarmen en
het periodies zomersproetje op haar LINKER-schouderblad zoenen.
Daags te voren zal ze beslist 'n turks bad
nemen en 'n fles heiotroop kopen. 'n Ogenblik denkt ze aan 'n bad in ezelinnenmelk
gelijk wijlen Kleopatra er plag te nemen,
doch dit verwerpt ze als zijnde :
primo : van uit ekonomies standpunt uit
— onuitvoerbaar.
secundo : van zuiver praktiese zijde —
verwerpelik. Waar vindt ze de nodige ezelinnen ?
Van morgen reeds zal ze 'n kuur volgen om
haar vrouwelike vormen meer relief bij te
brengen (P. P.) Wie weet, kan ze dan niet,
voor haar huwelik reeds 'n bustenhouder
dragen. Heerlik zeg!
Dan : mogen de katoenen sluiers vallen...
Walter en Rozalia denken « Hoe schoon
is het leven »...
Ze staan nu beiden in de grauwe tuin.
Vlak voor het stijlloze burgershuis. Sier-
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lik prijkt de witte lelie in de gore modderpoel.
Voor de eerste maal betreedt Walter de
drempel van het vaderhuis.
Vandaag, nu, terstond, zal hij kennis
maken met de ouders. Ontdekken hoe de
vader zich de neus snuit en hoe de moeder
haar soep uitlepelt. En daardoor de olympiese berusting over zich voelen neerstrijken van 'n zestig-jarige.
De ouders kennen de verhouding tussen
Walter en hun dochter en laten oogluikend
gebeuren. Doch nu z'n huweliksplannen
vasten vorm hebben aangenomen is het
noodzakelik nader kennis te maken. Het zal
'n (, gemiitliche ^ samenkomst worden, geen
offisiele aanvraag in geijkte termen.
Op de drempel zelf heeft hij 'n lichte aarzeling. Hij voelt 'n jongensachtige aandrang om rechtsomkeer te maken en weg
te lopen. 'n Smekende blik weerhoudt hem
en kordaat stapt hij de half-duistere gang
in. Dan, als de deur gesloten is, voelt hij
zich merkelik kalmer worden.
Rozalia gaat voorop. Hij volgt met het kleine hoedje tussen de klamme vingers van de
rechter-hand, terwijl hij met de andere
voorzichtig de muren betast om zich min
of meer te orienteren.
Ze opent de deur van de huiskamer. In 'n
ondeelbaar tijds-ogenblik ziet hij het sereen toneel :
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de wissen zetels met groene kussens,
de portretten van lang-gestorven voorvaderen.
In het midden der kamer schotels, kopjes,
zilveren lepeltjes, dampende koffie en stapels krentenbrood. (over de tafel vliegen
'n paar vliegen).
Aan de rechterzijde van de leuvense kachel zit :
DE MOEDER : ze heeft hetzelfde opmerkelik-kleine hoofd als de dochter. Waarschijnlik was het haar vroeger diep-ros.
Nu ligt het dungezaaid to grijzen op de
knobbelige schedel. Ze draagt 'n katoenen
schort en houdt de handen gevouwen op de
bolle buik. Als Walter binnen komt schrikt
ze op uit haar doezelige slaperigheid en
kijkt verlegen als 'n stille verontschuldiging.
Aan de linkerzijde zit :
DE VADER : Hij vouwt z'n dagblad toe.
Z'n schedel is konservatief kaal. Hij is
bijna zo mager als z'n dochter. Hij draagt
'n gouden neusnijper en heeft 'n lelike
mond vol bruine tanden.
Walter doet 'n paar passen en denkt :
In dit midden groeide Rozalia dus op als
de witte lelie in de grauwe tuin. Deze
vrouw aan m'n rechterzijde gaf haar het
leven en de borst. Deze man aan m'n linkerzijde is haar vader. Dit alles is onlochenbaar. Ja, waarachtig, de eugenitiek is
'n mooi ding! En deze schrale, bleekzuch-
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tige jonge dochter wordt m'n vrouw.
Walter sluit de ogen en denkt aan het
schoonheidsplekje te midden van de ronde
rozigheid van Poussy's glad-blinkende rug.
De vader rijst uit z'n zetel en treedt met
uitgebreide armen op hem toe.
En spreekt, zonder inleiding of verdere
voorstelling, het profetiese woord :
VROUW
WEES GEKUKKIG I
HIER IS DE MAN
ONZE MAN
DE VIERDE MAN!
NU KUNNEN WE WHISTEN
***

Drie maanden later draagt Rozalia 'n elastiese bustenhouder van « Suzanne & Suzette » en huwt met Walter.
(P.P. pinks nu pink-pillen parasiet!)
van ostayen had gelijk :
van ostayen sprak het woord;
het enige woord,
het enige wijze woord,
ilules
ink
our
ersonnes
ales
GEEFT AAN PAUL WAT AAN PAUL
TOEKOMT!
Dol als 'n vrouw die te lang moest bewaren
haar kuisheid rukt ze de katoenen sluiers
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aan Harden.
Als de sluiers vallen, sluit Walter de moee
ogen en denkt :
Geen rechten zonder plichten.
Dit is haar recht.
Ze is gerechtigd recht to eisen!
Immers :
Ze vervult trouw m'n absolute behoefte
aan verwarmde pantoffels en 'n bed-kruik.
Walter zegt : Rozalia ik herinner me 'n
woord van Barres :
<, Il faut faire un assez petit cas des femmes, mais nous emouvoir a les regarder et
nous admirer de ressentir pour d'aussi
maigres choses un sentiment aussi agreable ^ .
Rozalia glimlacht stroop-zoet, verwachtend.
In Walters' hoofd suist het
,( ressentir pour d'aussi maigres choses......
maigre chose,
maigre
Maigre
R
0
Z
A
L
I
E
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150 KM.

120

De ziel van alle Fords' weent bij deze snelheid.
sneller.
60 ...70...80...90...
gaz
100 ...10...20...
sneller.
Sterren vallen.
In m'n handen ligt de zon. Ze glanst in
m'n ogen. Ze is bespottelik klein als 'n
sandwich.
sneller
De ,, Lady n snijdt de aarde open... de telefoonpalen zingen hun lied.
120
gaz
Ik ben gek. Soms is het geniaal gek to zijn.
Ik ben gek-ergo : ik ben geniaal.
sneller
sneller
M'n genialiteit spruit voort uit het feit :
gek.
Laat ons gek zijn.
De wereld is gek.
ik ben
gij zijt
hij is
GEK
wij zijn
gij zijt
zij zijn
ergo bis: wij zijn alien geniaal.
LEVE HET GENIE.
sneller

121

sneller
0! zoete Lady-roes, poezie van de witte
baan, de levende motor en de stinkende
SPIDO-oil.
De huizen waaien ons toe.
Op al de torens is de klok stilgevallen.
In al de stallen barsten de uiers der koeien.
Loly uit de perversiteiten-winkel brandt
'n kaars voor Sint Antonius.
EET
VREET
KM.
ZWELGT
Verslindt de tijd,
verslindt de ruimte,
verslindt de afstand
snelt
versnelt
sneller
In de motor groeit de snelheid,
in het draaiende wiel
in de rollende band
in het blinkende glas
in de druk van m'n hand
zingt de beweging
125
130
150
GEVAAR
REMMEN
REMMEN
REMT
'n ruk... 'n schok
Buiteling is het niet.
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Opgepast : 'n nieteling in het niet.
De masjiene zweeft,
stijgt
vaart ten hemel
sneller
valt op aarde
ett
1
e
r
t n,
e
'n schok
ontploft!
LEVE DE DOOD!!!!!!
niet op de medesijnfles : ,, uitwendig gebruik », vergift, vergift.
niet door de kus van de moe-gescharreldescharrel,
niet door het ebbenhouten kruis van het
geloof,
DE MASJIENE VALT!!!
(god ! wat zijn de stenen hobbelig en ruw!
M'n schedel splijt open als 'n overrijpe
paddestoel.
Kijk daar ligt m'n grijze hersenbrei in het
zand,
'n paar glibberige vleesbuisjes hangen
in de takken van de bomen.
BRRRRR
BAH WWI
R. I. P.
CHAPEAU BAS MESSIEURS!!!!!!
LEVE DE DOOD
DOOR
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DE
L O O P I N G T H E LOOP
VAN
DE
SNELHEID...
Adieu Ninon,
'n andere zal je borstjes strelen en je haar
friseren.

Wij varen ter helle!
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B

ij de uitgeverij ANTI verscheen van
dezelfde schrijver : Baltazar Krull's
hart zingt maneschijn.

Dit is de geschiedenis van Baltazar Krull;
sterrenwichelaar, handelaar in pianos en
lijkbidder, poeet en avonturier, geheim
agent en leider der kommunistiese partij.
Het zijn de lotgevallen van iemand die
steeds z'n eigen schaduw zoekt zonder ze
ooit te vinden. Z'n leven is vol diepe sensasie en kinematografiese buitenissigheden. Hij wordt de held van de meest onwaarschijnlike gebeurtenissen niettegenstaande z'n enige bekommernis rust en
evenwicht in z'n leven brengen. Al z'n
jammerlike avonturen zijn eenvoudig het
eksponent van 'n misverstand tussen hem
en het leven. Tot hij eindelik de betekenis
van alles begrijpt en kalm en doelbewust
met 'n glimlach vol primitieve tederheid
de dood ingaat.
Te bekomen bij de voornaamste vlaamse
boekhandelaars.
'n Paar stemmen over dit werk :
WILLEM VAN DEN ACKER.
Dit boek is een einde en een begin.
GEERT GRUB.
Ik houd er aan Kurt Kohler hartelik profisiat te wensen.
MARNIX GIJSEN
K. K. plukt wel eens phosphoreseerende
paddestoelen langs de wanden.
Bij Uitgeverij Lotus opnieuw verschenen.

kort kohier
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