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DE NAGEL ACHTER HET BEHANG

A. KOOLHAAS

DE NAGEL ACHTER
HET BEHANG

G. A. VAN OORSCHOT/ AMSTERDAM

Voor S. Carmiggelt en Tjomme Y. K.B.t
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`Ik ben geen juffrouw, ook niet schoon,
Ik weet alleen wel, waar ik woon'
Dat is de Nederlandse vertaling van wat Gretchen
zegt wanneer in `Faust' aan haar verleiding begon-oo
nen wordt en waarom deze tekst in dokter Pulder op
kwam toen hij de auto met zijn vrouw en zijn zoon
erin nog even nakeek, wist hij ook niet. Hij keek nog
even over het koude water van het kleine haventje met
alleen woonscheepjes en trok toen de deur achter zich
dicht. `Lul', had zijn vrouw nog even geroepen door
het half open raampje van de auto en Kamiel, zijn
zoon sloot het grinnekend, zonder nog een keer te
kijken.
Ze zouden met zijn drieën naar Amsterdam gaan,
's middags naar een concert en 's avonds naar toneel.
Een cultuurtripje. Er stond geen enkele patient op de
nominatie om in het weekend dood te gaan, een be-oe
valling was het komende etmaal evenmin te very
wachten; op zijn hoogst kon een doe'het'zelver een
hand afgerukt worden door een machine, maar daar
kon Pulder niet bij voorbaat voor thuisblijven en
S

niets verhinderde hem dan ook om dit keer mee te
gaan naar Amsterdam.
Toen ineens, een half uur geleden, was de telefoon
gegaan. `Hier komt dokter van Inge Liedaerd voor
u' had een duidelijke secretaressestem gezegd en toen
klonk een opgewekt: `Met Pulder?' en `Hoe gaat
het met jou, Jan?' Nu heette Pulder helemaal niet
Jan, doch Kees, maar hij mocht volstrekt niet very
onderstellen dat van Inge Liedaerd dat nog zou weten.
Hij was een studiegenoot van dertig jaar geleden, ze
hadden in hetzelfde dispuut gezeten, maar Liedaerd
was een bekende chirurg geworden en Pulder een
huisarts, opgeborgen in een reeds lang gestorven stad
je aan de verkeerde kant van de Zuiderzee en danig
ingepolderd. Van Inge Liedaerd vroeg zonder meer
of Pulder hem aan het eind van de middag zou kun'
nen ontvangen. Hij wilde eens praten en zo mogelijk
een advies van hem hebben. Hij een advies van Pul'
der wel te verstaan. En niet omgekeerd.
Kees was daar zo door van zijn stippel onmiddellijk,
dat hij zich zonder een tekst te prepareren naar Lieske
in de keuken begaf en zei dat hij `nou tóch niet mees
kon naar Amsterdam'. `En waarom niet, zak?', vroeg
Lieske (waarom nog steeds dat ke?). `Omdatvan Inge
Liedaerd me juist opbelt, dat hij me spreken wil.'
2

`Die neurochirurg ?' Kees knikte. `Heb je dan niet
gezegd dat je vandaag niet kon ?' Nee, dat had Pulder
niet, al hadden ze wekenlang over die dag naar Ami
sterdam gesproken om te vieren dat Kamiel uit dienst
kwam en al had hij beloofd dit keer eens niet bij zijn
patiënten te blijven al kwam er een pestepidemie.
Lieske was daarna gaan drammen over wat voor bei
langrijks van Inge Liedaerd dan wel met Kees kon
komen spreken, maar dat wist Kees natuurlijk ook
niet. Het maakte hem zenuwachtig genoeg, want hij
had zijn beroemde studievriend Hans — en hij wist
bijzonder goed dat die niet Jan heette — zeer hoog zits
ten en zou ook na een maand hard denken geen on'
derwerp weten te verzinnen waarover hij advies zou
kunnen uitbrengen aan hem. Hij had inderdaad wel
heel snel `natuurlijk kerel' gezegd, zonder even te vra'
gen of het wel zo dringend was dat er geen dag gei
wacht kon worden en hij had absoluut kunnen wei
ten dat Lieske en Kamiel hem zakkiger dan ooit zou'
den vinden, maar nu de auto onderweg was naar
Amsterdam, zat er toch wel iets in ook, dat hij alleen
zou zijn met van Inge Liedaerd.
Hij had ineens tijd tot het eind van de middag. Hij
zou eventueel een patient even kunnen bezoeken,
maar hij had de auto niet, dat was waar ook, en hij
7

ging de krant zitten lezen; maar nu alles en niet maar
zo'n beetje als tijdens het ontbijt. Een uur later begon
hij een passepartout te maken voor een ets die ze de
vorige keer in Amsterdam gekocht hadden en daaro
na ging hij glas kopen en klemmen om hem in te lijs
ten en op te hangen, maar ze hadden hier natuurlijk
niet van die klemmen, die ze verder overal wèl heb
ben en de hele zaak bleef onafgemaakt op de tafel liga
gen, nadat hij de muis van zijn rechterhand behoor
lijk had opengehaald aan een hoek van het glas. Het
zou nogal aardig zijn als Lieske en Kamiel de dokter
doodgebloed in zijn spreekkamer aantroffen bij hun
thuiskomst, dacht hij.
Toen hij zijn koffietafel maakte, onderzocht hij of er
nog wat lekkere blikjes in de kast stonden voor het
nauwelijks denkbare, verrassende geval, dat Hans
het laat zou maken. Hij rinkelde wat met wijnflessen
en pakte cognac. Die zou hij zelf trouwens ook heel
goed kunnen gebruiken, want er was al weken gei
leden een hotel in Amsterdam besproken en Lieske
en Kamiel zouden de volgende avond pas terug keren
van het culturele weekend en als van Inge Liedaerd
maar een kwartiertje bleef, viel er voor dokter Pulder
nog heel wat tijd door te komen, zoek te maken, dood
te slaan.
8

Hij pijnigde zijn hersens niet meer met zich afte vra'
gen waarover Hans in godsherejezusnaam hèm kon
komen raadplegen; of het zou om een bepaald soort
hersendeformatie moeten gaan, die je hier in dit gat
noodzakelijkerwijs moest ontwikkelen; vreemde very
groeiingen leidende tot het puldersyndroom, waarbij
een arts zich vastklampt aan zijn patienten inplaats
van omgekeerd.
Zijn voorganger was een weinig kundig man gei
weest. Men zei nog altijd dat in zijn tijd iedere beo
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grafenis een cynisch ererondje voor het doktershuis
maakte en dat hij steevast als er weer een dood was,
achter de rug van de biddende en schreiende nabei
staanden de voorgeschreven en in eigen apotheek
vervaardigde geneesmiddelen veiligheidshalve snel
in zijn zakken stak, in het vermoeden dat ze het einde
van de dode mooi versneld hadden.
Het geloof in de medische wetenschap was na as jaar
dokter Pulder ietsje verbeterd, maar er leefde toch nog
vaak angst en achterdocht in de blikken die uit het
ziekbed op hem gericht werden en dat is vervelend
voor iemand die best eens als een weldoende genezer
wil rondtrekken.
Wat zijn voorganger wèl kon als geen ander was
knutselen. Hij had eens een houten been met een

kunstvoet vervaardigd dat tot excursies van deskun'
Bigen had kunnen leiden, als de drager van het been die
door een drijfriem gegrepen was in de plaatselijke
fabriek niet aan een door dezelfde artsknutselaar met
een zakmes geopereerde kroep gestorven was. Dat
gebeurde op weg naar het academisch ziekenhuis in
de buurt, in uiterste nood in de wegberm. Eerlijk gei
zegd werd den armen man de strot afgesneden en het
houten been met de kunstvoet bleef over zonder
roem, omdat het latere geval van die patient kwalijk
kon worden opgerakeld.
Een ander geweldig ding dat onder de knutselende
handen van de arts vandaan was gekomen is de ver'
gifkast die nog altijd in de huisapotheek van opvolger
Pulder hangt. Het is een wonder van vernuft, die
kast. De twee uitermate sierlijk in gothische stijl very
vaardigde deurtjes scharnieren niet, zoals alle andere
deurtjes aan de zijkanten, doch in het midden! Op
die gedachte komt echter niemand,want aan die zij'
kanten zitten heel duidelijk scharnieren, terwijl in
het midden een sleutelgat zit, dat iemand die on'
bevoegd de vergifkast zou willen openen de zeker'
heid geeft — als hij eenmaal de sleutel gevonden zou
hebben — dat hij die er maar hoeft in te steken en om
te draaien om de kast te openen. In werkelijkheid

blokkeert hij echter door de sleutel er in te steken de
beweging van de deurtjes die om een asje in het midi

den draaien... Door plankjes in de zijkant van de
kast omhoog te schuiven tilt men pinnen die in de
scharnieren aan de zijkanten zitten er uit en door een
vernuftige constructie kan dat pas, als men eerst de
sleutel in het midden heeft omgedraaid. Men moet
die sleutel er dan eerst weer uithalen en pas dan kan
de kast open. Het is zo vernuftig dat de dokter niet
eens al te veel angst hoeft te hebben, als hij de sleutel
van de kast in onbevoegde handen vermoedt. Wat
dan nog? De onbevoegde sluit alleen zijn verdere
pogingen af!
Pulder was zo trots op die kast alsof hij hem zelf gei
maakt had. Het vervelende was, dat het geheim van
de sluiting absoluut aan niemand geopenbaard kon
worden want dan was de hele uitvinding voor niets
gedaan. Het had wel bijgedragen tot zijn besluit om
de huisapotheek die eigenlijk in de beste kamer van
het huis was daar te laten, hoewel Lieske eindeloos
had gezeurd om van die ruimte de zitkamer te may
ken, ook al vanwege het uitzicht. Idioot en lullig van
hem natuurlijk en sterk bijdragend tot het onbegrip
en de wrevel, die in zijn huwelijk geslopen waren.
Hun slaapkamer was boven de apotheek als een
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aanvullende boycot door Lieske van het mooie
uitzicht.
De woonruimten keken uit op de sombere tuin vol
bomen, die alleen maar de pest in hadden als een
nieuw voorjaar wéér tot ontluiken dwong.
Zo'n dag alleen in het huis was wèl geschikt om te
bemerken uit hoe weinig het leven eigenlijk bestond
en hoe dom het geweest was om onmiddellijk alles
af te blazen, toen van Inge Liedaerd had opgebeld;
want natuurlijk kon het alleen maar een onbelangrj.
ke kleinigheid zijn waar hij het over wou hebben:
een goed adres voor gerookte paling of zoiets, of van
`een antiquairtje' dat nog werkelijk iets zou hebben.
Ja natuurlijk, daar zou het wel over gaan. Dat was
Pulder al wel eerder gebeurd met vroegere vrienden of
bekenden, die voor een krats best een oude kast wil'
den hebben of antieke lampen van gestorven patiënt
ten. Inderdaad, Lieske had voor de zoveelste keer
niet om niet `lul' geroepen voordat ze wegscheurde
met zijn auto.
Pulder ging na of hij de bezoeker die zou komen niet
op de een of andere manier een tegendienst schuldig
was, nog van heel vroeger en hij verdiepte zich in zijn
studententijd. Hij was toen, naar hij zich herinnerde
een jongen met zultlippen en in knorpelige pakken
I2

geperst, die maar nooit kon begrijpen hoe iemand als
van Inge Liedaerd zijn kleren met zo veel achteloos
gemak kon dragen. Hans was een keer een weekend
met hem mee geweest naar zijn ouders. Het was geen
succes geweest en zijn vriend was op het laatst zelfs
een beetje verneukeratief gaan zitten doen, omdat
Pulder's moeder te herhaaldelijk waarschuwde dat
Kees en hij niet met hun haar tegen het behang
mochten zitten, toen ze naast elkaar op een divan
naar het vioolconcert van Bruch luisterden van
gramofoonplaten. Pulders vader was daar dol op en
gaf met zijn hoge zwarte schoenen te duidelijk de
maat aan. En de tijd kwam moeilijk om. Maar een
tegendienst viel er niet uit te reconstrueren. Hij had
het betreurd, dat wist hij nog wel, dat hij bij de prop
motie van van Inge Liedaerd niet als paranimf was
gevraagd, iets waar hij zonder enige reden wel op gem
hoopt had. Dokter Pulder keek naar de pleister ons
der zijn duim van het inlijsten en hij vroeg zich af
wat hij de rest van de zaterdagavond en de zondag
moest doen, als zijn vriend alleen maar om een adres
voor paling kwam. En wat hij dan Lieske moest zege
gen...! Lieskes achternaam was Ooiert. Mevrouw
Pulder'0oiert: ook niet om over naar huls te schrij.
ven! De heer en mevrouw Puldert'0oiert geven met
'3

vreugde kennis van de geboorte van hun zoon Kai
miel. Niet naar een grootvader. Gewoon maar om de
naam, een stukje creativiteit zogezegd. Kamiel ging
na de vacantie politieke wetenschappen studeren,
daar was hij tijdens de dienst pas op gekomen. Als hij
gewoon maar ook dokter was geworden had hij a.
niet meteen in dienst gehoeven, b. als arts kunnen die..nen. Maar hij had eerst:de hele tijd maar niet geweten
wat hij wilde studeren en was toen eerst maar gaan
dienen. De nul, dacht Pulder. En nou ook nog poli•
tieke wetenschappen. Lieske vond het natuurlijk
prachtig; een dokter heeft nooit vrij en verdient boe
vendien het zout niet in de pap en dan te denken dater
een tijd was waarin ze hem aanmoedigde 's avonds
laat nog naar de een of andere zieke boerenhufter te
gaan, juist om goed te maken wat zijn voorganger
aan de eerbied voor de medicijnen had verknoeid.
Kon dokter Pulder zeggen dat hij daar in die 25 jaar
ten volle in geslaagd was ?Nee, hoor. Nasmeulend gei
loof deed de mensen doorgaans te laat medische hulp
inroepen en het leek altijd nog wel een soort gunst als
hij bij het muffe bed werd geroepen.
Inderdaad er zit een heleboel tegen in Pulder's leven,
dat is zeker en de dingen die zich leuk lieten aanzien
bleken in werkelijkheid eigenlijk alleen maar vers
14

water op het drab van de al een keer gezette koffie.
Leeg, leeg doktershuis, wat ben je dood.
Pas om half zes kwam van Inge Liedaerd, in een op'
zienbarende auto van welke Pulder onmiddellijk
hoopte dat zo veel mogelijk mensen hem zouden
zien. Hij herkende Hans zeker nog en Hans hem zo
te zien ook nog wel, want die zei: `Kees kerel, neem
me niet kwalijk dat ik vanmorgen even je naam kwijt
was, hoe maak je het, goed zie ik al wel, je bent weis
fig veranderd, ik ben blij dat ik je eindelijk weer eens
te zien krijg en ik verheug me op onze ontmoeting.
Want verdomd ik mag rustig zeggen dat ik vaak aan
drang heb gevoeld om eens hier naartoe te vluchten en
eens overal afte zijn bij een oude vriend.' Dokter Pul'
der had geen repliek. `Kom binnen, kerel,' zei hij,
`kom binnen. In zekere zin trefje het slecht,' zei hij in
de gang, `want mijn vrouw is er niet, die is met mijn
zoon aan de rol in Amsterdam.'
`Je wilt me toch niet zeggen dat je om mij bent thuis
gebleven ?'
`Nee, ik kon op het allerlaatste moment sowieso niet
weg.
`Gelukkig maar, want dat zou ik nou heel beroerd
hebben gevonden.' Even later zaten ze aan de sherry
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met brokjes kaas die Pulder 's middags langdurig had
staan maken. Hans maakte geen aanstalten om met
zijn probleem tevoorschijn te komen, verzekerde een
paar keer^- helemaal geen haast te hebben gelukkig en
zeer aan rust en kalmte toe te zijn.
Inderdaad had hij aan tics geen gebrek, die hielden
zijn gezicht in beweging alsof er een machinaal bei
drijfin zijn kop gevestigd was.
`Maar als je`vrouw er niet is, dan kunnen we samen
ergens gaan eten,' riep Hans.
`Ergens gaan eten...?'
`Ja, je hebt in zulke plaatsjes toch altijd een heel goed
ouderwets hotel...'
`Het plaatselijke Amstel hotel weet van een uit
smijter zelfs nog niets te maken,' zei Kees.
`Iets in de buurt dan; je weet vast wel iets, want vroeg
ger was je ook al een gourmet.'
`Ikeengourmet... ? ?'vroeg Kees met een schreeuwvan
verbazing. `Dat is voor het eerst, dat ik ervan hoor.'
`Jij kreeg altijd iets dromerigs in de blikken als het
ging over lekker eten, dat weet ik nog verdomd goed.'
Kees Pulder kreeg een kleur van verwondering.
Wàs dat zo?
Hij keek van Inge Liedaerd aan. Jezis wat zag die
man er slecht uit. Bleek, een gespannen, werkelijk
16

door tics geteisterd gezicht en nog dezelfde spatel
vingers inplaats van de verfijnde handen die je bij
hem zou verwachten.
`Ja, kijk me maar aan,' zei Hans nerveus lachend.
`Een afgedraaide tumorpikker ben ik geworden.'
Zou zijn bezoek iets te maken hebben met een ziekte
die hij onder de leden had? Zou hij willen dat Kees
hem ging behandelen? `Je bent zeker nieuwsgierig
waarom ik je gebeld heb. Laten we eerst genieten
van onze ontmoeting, maar laat ik je geruststellen:
het gaat over mijn dochter. Die wil huisarts worden.
Het is haar ideaal om in zo'n plaatsje als dit te zitten.
Van dat soort ervaringen weet ik weinig. Jij moet
mijn best denkbare informant zijn.'
`Ooh gaat het daar over,' riep Kees opgelucht. `Dan
kan ik je inderdaad wel wat vertellen, neem ik aan.'
`In godsnaam,' riep van Inge Liedaerd, `vertel in de
stijl die je vroeger had, daar heb ik me de hele dag al
op verheugd.'
`Ik dacht dat ik er altijd nogal zwijgend bij zat, vroeg
ger,' zei Kees en hij keekHansmetenige spanning aan.
`Ik geloof verdomd dat jij jezelf hier voortijdig be.*
graven hebt,' zei zijn beroemde collega.
`Misschien heb je dààr gelijk in. Ik weet werkelijk al
te weinig van wat er elders omgaat.'
17

Die kolossale auto voor zijn deur, deze beroemde
chirurg, de zitkamer met de vele beschadigingen in
de verf, het wat verzakte behang, de sombere tuin, de
alles behalve mooie meubels met nog niet eens één
echt antieke kast, een diep Nederlandse mislukking
naast een groot Nederlands succes, een operateur die
al vele wonderen had verricht, tonnen verdiende,
zich overal op de wereld thuisvoelde, internationale
congressen toesprak in het Frans, Engels of Spaans en
nu hier, om over zijn dochter te spreken. `Hoe heet ze
en hoe oud is ze ?'
`Wie ??'
`Die dochter van je. Hoeveel kinderen heb je eigen
lijk ?'
`Drie. Eén dood, van één weet ik niets af, en Kitty,
mijn dochter is negentien.'
`Mijn zoon is een en twintig. Gaat ook studeren.
Politiek godverdomme. Ik kan trouwens net zo goed
zeggen: medicijnen, godverdomme.'
`Ik misschien maar jij niet dunkt me. Ik heb het van
jou altijd als een bewijs van benijdenswaardige wijs
heid gezien, datje hier bent gaan zitten. Echt een bei
sluit zoals jij ze nam.'
`Dan moet je me toch eens vertellen welk besluit jij
mij ooit hebt zien nemen.'
18

`Ik geloof dat je je licht danig onder de korenmaat
bent gaan stellen.'
`Ik... ? Zeg Hans, nu moet je me toch eens vertellen
met wie je eigenlijk in de war bent?'
`Luister Kees, noem eens alle namen op van ons disc
puut.'
Dokter Pulder deed het. `Ik bedoel jou, beste kerel,'
zei van Inge Liedaerd toen Kees klaar was. `Ik be-op
doel jou, maar ik verbaas me over wat je teruggetrok'
ken leven je heeft aangedaan.' Pulder keek zijn
vroegere vriend met ogen die waren losgespoeld van
hun normale manier van kijken aan.
`Doe me een lol Hans,' zei hij, `en maak geen grap
pen.'
`Ik doe je graag een lol en ik maak helemaal geen
grappen. Gisteravond toen ik Verzeyl vertelde dat ik
van plan was naar jou toe te gaan, hebben we het nog
een hele tijd over je gehad. Kees was de enige van ons
die oorspronkelijk was en die heeft zich in de prop
vincie begraven,' zei hij.
`Verzeyl??'
`Verzeyl!!'
`Vanmorgen toen ik mijn vrouw en mijn zoon nay
keek toen ze wegreden naar Amsterdam dacht ik:
ik ben geen juffrouw, ook niet schoon, ik weet alleen
i9

wel waar ik woon. Weet je wel Faust, of liever gei
zegd Gretchen in de hollandse vertaling. Zo voelde
ik me op de een of andere manier. Een levend wezen
met een lullige tekst.'
`Je bent nog dezelfde, Kees Pulder,' zei Hans van
Inge Liedaerd, `ik herken je.'
Kees dacht na. Hij was 56 jaar en het kon inderdaad
dat er iets stak in die tekst van ik ben geen juffrouw
etc. Niemand hoefde het een dichterlijke ingeving te
noemen, maar toen hij een jongen was en zelfs in zijn
studententijd en in de dagen van het dispuut, mèt zijn
zultlippen, dacht hij wel eens dingen..., waren er wel
ondefinieerbare stroomsela en vloeisela die hem mees
voerden en zonder beelden lieten dromen... Was dat
herkenbaar geweest ?... Had hij dan wel eens iets gei
zegd...?, iets oorspronkelijks... ? ? Hij wist er niks
meer van, maar het kòn, als deze man die hij in al die
jaren niet gezien had, zich er nog wel iets van herins
nerde.
Zijn ogen waren vochtig.
Wat een geluk dat Lieske en Kamiel waren opge'
donderd. Er overkomt dokter Pulder iets aardigs.
`Maar wat zei ik dan in 's hemelsnaam voor oor'
spronkelijke en verstandige dingen. Van het een noch
van het ander kan volgens mij sprake zijn.'
20

`Precies,' zei Hans lachend. 'Dat soort dingen!'
Kees moest er zelf nu ook wel even om glimlachen om
dat `van het een, noch van het ander kan volgens mij
sprake zijn', noch van iets oorspronkelijke, noch van
iets verstandigs dus.
`Je had ook iets over een eekhoorn...' zei Hans.
`Oh,... menig eekhoorn vergeet de plek van zijn no'
ten...!'
`Precies,' en Hans lachte met nadruk.
`Maar ga nou alsjeblieft niet doen, of dát nu ook al
grappig genoemd mag worden.'
'Wij vonden van wel.'
Pulder keek naar de grond tussen zijn schoenen. Er
vielen dertig jaar van hem af; hij was tussen vrienden
die hij eigenlijk nimmer als zodanig had durven be.
schouwen en klaarblijkelijk spraken ze over hem,
als een voor leven vatbaar wezen dat hij zelf al lang
vergeten was en buiten beschouwing hield.
`Meen je dat nou allemaal ?' vroeg hij, maar het leek
wel of zich ook van Hans van Inge Liedaerd een
lichte ontroering meester had gemaakt.
`Weet je nog dat ik eens bij jullie logeerde en dat we
van je moeder niet met onze vette haren tegen het bei
hang moesten zitten en dat we toen als meiden de
slappe lach kregen.'
2I

`Dat van die slappe lach weet ik niet meer, nee, maar
van dat behang wel...'
`Er zijn vreselijke dingen met jou gebeurd,' zei Hans.
Kees bleef tussen zijn schoenen kijken en vatte zijn
saaie sokken in het oog.
Had hij zijn leven vergooid, zijn geest laten uitroeien
door de dagen, de dagen, de dagend Hij schonk nog
eens in. Ik weet wel een goed restaurant. Het is
twintig kilometer hiervandaan en ik heb geen auto
tot mijn beschikking. `Maar ik wel en ik rij jou daar
straks naartoe.' Ik ben geen juffrouw, ook niet
schoon, ik weet allèèn wel waar ik woon, dacht doka
ter Pulder weer. `God wat een goed idee dat je ge•
komen bent,' riep hij verheugd en hij ging naar de
keuken om nieuwe blokjes te maken van de kaas die
hij gekocht had.
Toen hij terugkwam stond Hans voor de glazen
deuren die naar de tuin voerden. `Zó horen tuinen te
zijn,' zei hij, `droevig en ons hart bezwarend.'
`Kerel,' zei Kees, `vertel me eens van je leven.'
`Laten we mijn arme leven ongemoeid laten,' zei
Hans, op een manier lachend die dokter Pulder eis
genlijk alleen uit toneelstukken kende. `Zeg me eens
eerlijk: zou het je erg ontrieven als ik je vroeg of ik
hier vannacht kan logeren ?' Nee, dat zou helemaal
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niet ontrieven, maar hij zou wel een heleboel voor
lief moeten nemen. `De logeerkamer is namelijk op
een idiote plaats, een klein vertrekje tussen de apo'
theek en de zitkamer in, zonder vaste wastafel nota.
bene. Wacht ik zal het je laten zien.' Maar het was
juist prachtig en Hans wilde de apotheek ook nog
zien en wist niet dat er nog steeds apotheek gedaan
werd aan huis. Pillendraaien is er nauwelijks meer
bij, vertelde Kees en toen kwam hij plotseling en ein•
delijk aan de openbaring van de fopscharnieren van
zijn vergifkast toe, dat monument van vernuft. Hans
van Inge Liedaerd raakte niet uitgelachen en bleef
opgetogen en opende de kast ook een paar keer, maar
wilde absoluut niet aannemen dat het een vinding
was van Kees' voorganger. `Dat is nou precies iets
voor een binnenvetter als jij om zoiets uit te vinden,'
riep hij, `de eekhoorn weet verdomd goed de plek
van zijn noten, vertel jij mij maar wat.' Kees sprak
zijn vriend niet eens zo erg lang tegen. In ieder geval
was het dus mogelijk dat hij zoiets bedacht zou heb
ben. Hij sloot de kast af en legde het sleuteltje in de
ouderwetse vijzel die op de tafel stond.
Daarna mocht Hans een pyama van hem uitzoeken,
want het plan om te blijven logeren was zo oneer'
wachts opgekomen. Hans was langer, maar eisen
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kon hij niet stellen zei hij. Maar van zijn kant wilde
hij dan toch in ieder geval het diner betalen straks.
Maar daar wilde dokter Pulder natuurlijk niet van
weten. Het was zijn tekortkoming dat Hans niet bij
hem thuis kon eten, en op alle manieren was hij de
gastheer. Maar of van Inge Liedaerd dan tenminste
de wijn...; nee ook dat niet.
Toen ze weer achter de sherry zaten na hun idiote
uitstapje naar de logeerkamer en de klerenkast en de
apotheek moest Hans over de brug komen met zijn
dochter en wat hij nou eigenlijk precies wilde weten.
Nou, dat was dan of zo'n meisje bevrediging zou
kunnen vinden in zo'n plattelandspractijk. Daar wist
Hans eigenlijk zo weinig vanaf. `Ik sta altijd maar in
die open koppen te kijken. God man als je de romp
mel daar binnenin ziet geloofje vaak je ogen niet.'
`Behalve als je de wereldgeschiedenis even in ogenschouw neemt,' zei Kees.
`Dat is godverdomme even een dóórdenkertje,' riep
Hans en daarna: `Zie je nou wel, je bent helemaal
niet veranderd. Met zulk soort dingen overtroefde je
ons vroeger ook altijd.'
Kees vond het ook nogal een aardige opmerking en
moedig stak hij van wal om spiritueel over zijn plat
telands practijk te praten. Naar zijn gevoel lukte het
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niet erg, maar Hans lachte veel en werd zeer vrolijk
en riep telkens `echt iets voor jou om het zo te be..kijken. En met de bemoste stenen van de ruïne van
zijn jeugd, bouwde Kees weer een soort kasteel op,
dat dokter Pulder op een gegeven ogenblik vulde
met een trots als hij nog nooit gevoeld had. Hij goot
de sherry naar binnen, zijn zultlippen verdwenen,
zijn puilerige pak kreeg de losheid van de kleding
die er niet toe doet bij wijsgeren en toen ze op een gei
geven ogenblik samen de tuin in stonden te kijken,
zei hij met eigenaardige nadruk: `Ik weet allèèn wel
waar ik woon.'
Toen reden ze weg. Als het gevoelsleven van Lieske
en Kamiel nu eens zo was, dat ze uit Amsterdam opa
belden om te vragen hoe Kees het stelde, dan zouden
ze geen gehoor krijgen. Hij dineerde met zijn gast in
`Het pannetje'; horecanep met dubbele carburatie,
spijskaarten zo groot als tekenborden, eerst nog een
aperitief gebruiken en matig voedsel dat met het ver'
toon van een vorstelijke uitvaart uit de saaie keuken
kwam. Maar goed, de beide geneesheren voegden het
in in hun stemming, die weliswaar niet ontspannen
was en onbewolkt, maar dan toch wolken met een
gouden rand. Onder minder verrassende omstandig.
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heden zou dokter Pulder zich toch zijn blijven af'
vragen wat dr. van Inge Liedaerd hier nu eigenlijk
kwam zoeken, want op de bijzonderheden van de
decline and fall van het bestaan van een dokter ten
plattelande, tot voorlichting van het meisje Kitty was
hij eigenlijk nog nauwelijks ingegaan. `Ja, ze kan
volgens mij veel beter in een ziekenhuis gaan werken,'
zei Hans op een gegeven ogenblik. `Hoewel...' en
toen had hij een verhaal verteld hoe hij eens in een zier
kenhuis had gelegen en een jaar later opnieuw en hoe
een jong verpleegstertje de eerste keer bij hem was gei
komen, helemaal in de war omdat ze `een dode' had
moeten wassen. Een jaar later was ze vol pret komen
vertellen hoe zij en haar vriendin een oude mevrouw
die in diezelfde kamer van `een dode' van het vorige
jaar was gestorven, hadden laten vallen, per ongeluk
hoor bij het afleggen en hoe 'n `rotzooi er uit haar
kop gekomen was.
`Voor mij mag Kitty ook politiek gaan studeren,' zei
Hans, `ik sta nu ook jaar in jaar uit in die geopende
groeve te spitten, in al die koppen en ik smeek ook
vaak om verlossing.'
`Ja,' zei Kees, `ons mooie vak, onze roeping...'
Van Inge Liedaerd lachte opnieuw op die eigen
aardige toneelspelersmanier. `Ik ben wel eens very
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pleegd door een eeuwenoude non, die gaf mij ins
jecties in de mouw van mijn kamerjas. Dan kwam
er een klein vochtig plekje...'
Hij lachte schokkend en keek toen op zijn horloge.
`Allemachtig wat hebben we onze tijd zitten eerlul'
len; negen uur is het al.' Zijn stemming leek ineens
omgeslagen, hij keek ongeduldig in het rond en riep
uit dat het `gedoe in deze negorij' hem toch op zijn
zenuwen werkte en dat Kees hem maar niet kwalijk
moest nemen: hij moest nu eerst opbellen en het kon
wel even duren. Hij verdween op zijn lange ooien
vaarspoten snel uit de eetzaal tussen de soep en het
hoofdgerecht in en toen de kellners met alle schalen,
plateaux en kommen aan kwamen schrijden, zat
dokter Pulder er lelijk mee, want zijn gast bleef weg.
Zd lang, dat hij ook maar eens ging kijken bij de
telefoon, maar de cel was totaal ledig en waar kon die
man in 's hemelsnaam zitten? `Die andere mijnheer
is in zijn auto gegaan,' zei de mevrouw van `Het
pannetje' en na enige aarzeling ging Kees daar toch
maar naartoe op de parkeerplaats. Hans zag hem
aankomen, draaide het raampje snel open en riep
tamelijk kwaad, zo te horen: `Ja jezus ik kom al,
la'át me toch,' en Kees draaide zich snel om en zat
even later weer aan tafel. Men had intussen de hele
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troep op comfoortjes gezet en de kelners zwegen bei
drukt. Na nog flink wat minuten kwam van Inge
Liedaerd er weer aan, sterk naar lave ndel ruikend nu en
meteen schone zakdoek zijnvoorhoofd deppend. `Zie
zo,' zei hij, `neem me de onderbreking niet kwalijk,
ik heb eenvermoeiendeweekgehad.'Hij lachte,haalde
diep adem en Pulder hoorde de luchtwegen van zijn
vriend ruisen als gold het een demonstratie voor doven.
`Weet je nog de naam van die asthmaspecialist, die
je vroeger had: Storm van Leeuwen...' Dat was de
mooiste beroepsnaam die maar denkbaar was envooral
als van Inge erge aanvallen had, lachten ze daarvroeger
vaak om, bij het toedienen van bedarende injecties.
Het had er veel van ofhun stemming zou gaan lijden
onder het incident van de onderbreking, maar na een
tijdje begon Hans opnieuw herinneringen op te
halen en vooral vertelde hij met smaak hoe ze samen
hadden gewerkt bij de redactie van "t Galmgat' het
studentenblad en hoe een medewerker die de faam
had een uitzonderlijk geestig student te zijn, op een
receptie hun komst in de redactie toejuichte met de
opmerking dat de vorige redactie vaak de grappigste
dingen uit zijn stukjes schrapte. `Toen zei jij, zonder
een ogenblik te denken, recht in zijn smoel: en wie
doet dat dan tegenwoordig? Weet je nog wel ?' Nu,
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dat wist Kees helemaal niet meer maar Hans lachte
nu weer echt vrolijk en helemaal niet meer zo dei
monstratief en griezelig en Kees bloosde dertig jaar
later over die geestigheid van hem — die volgens hem
toch wel van een ander geweest moest zijn, want als
dat niet zo was, dat diende het toch uiterst vreemd
genoemd te worden dat hij zich ontwikkeld had tot
zo'n saaie zak, als hij nu zo overvloedig vaak gei
noemd werd. Hij bestelde een nog duurdere fles wijn
en zei tegen de ober: `Hoe duurder, hoe zuurder,'
toen die hem liet proeven, wat Hans deed schateren
en uitroepen dat hij Kees een stel flessen zou laten
sturen die hij zelf liet bottelen. En daarna, alsof hij
zich ergens van bevrijdde, verhaalde hij steeds snel'
ier pratend, over verdere blijken van Pulder's geest
in die jaren en van wat de herinnering daaraan voor
alle leden van het dispuut nog betekende. De onge^
wone hoeveelheid van de genoten drank, de aan'
drang van zijn vriend Hans om het zich toch in
godsnaam alles weer te herinneren, de werkelijke bei
wondering die hem uit de ongewoon glinsterende
ogen van zijn oude vriend tegemoetstraalde, maar
vooral de waarheid van dit moment, dat deze oude
en beroemde studievriend dan toch maar hier bij hem
was gekomen, overwonnen dokter Pulder! Lieske en
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Kamiel in Amsterdam, in de schouwburg nu zeker,
opgeborgen in rijen mensen: hij hier aan deze witte
goed gedekte tafel, de wijn in de goede glazen, `Het
pannetje' op alle manieren van de buurt het beste,
maar vooral, (mag ik u even spreken) dr. VAN INGE
hiernaartoe gekomen en steeds opnieuw
bekennend hoe hij, HIJ en Verzeyl, en die gekke
Gerard Hockx en Flapidon niet te vergeten, hoe zij
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allemaal, zonder dat hij er ooit iets van had geweten
blijkbaar alleen maar hadden zitten wachten op wat
hij, Kees Pulder nu weer eens zou zeggen. Niet veel,
maar altijd dodend, afdoende en volstrekt ver'
helderend. Inderdaad: hij had wel eens een stukje
gemaakt voor "t Galmgat' en na verschrikkelijke
aarzelingen en jullie moeten het verdomd duidelijk
zeggen als je vindt van niet, zelfs eens twee of drie
`gedichten'. Hans sprak daar nu over: `Weet je dat
ik die jaren lang uit mijn hoofd heb gekend en dat ik
eens een criticus van de N.R.C. heb behandeld, die
zei dat ze allemachtig goed waren.'
`Ik heb zelfs geen vermoeden meer over wat het ging.'
`Je wilt toch niet zeggen, dat je ze niet meer hebt...!'
`Nee, ik heb geen enkel nummer meer van ons goeie
Galmgat. Lieske heeft die hele troep al jaren ge'
leden...'
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`Die verdomde wijven...'
Dokter Pulder ging achter in zijn stoel zitten. Het
was zo. Hij had zelfmoord gepleegd hier. `Weet je
Kees, we moeten tot een reunie zien te komen van ons
dispuut. De anderen willen het ook. Sterker: miss
schien is het wel de eigenlijke reden van mijn bezoek
aan jou: vragen of je zou willen.'
`Ik willen. Natuurlijk. Niets liever dan dat. Maar ik zal
de verwachtingen beschamen. Die tijd hier is niet aan
me voorbijgegaan. Misschien verwachten jullie spirit
tus, zal ik dan maar zeggen, maar het wordt koffiedik.'

`Turkse mokka.'
`Drab.'
Ze wilden een omelette Siberienne toe en alles wat
benen had in `Het pannetje' kwam in gang. Kees
keek naar zijn doktershanden, die lepels in kelen
staken, borstkassen beklopten, etter afwreven, pols
voelden, maar zelden gebaren maakten. Hij keek naar
Hans die hem gespannen gadesloeg. `Het is ernst,'
zei hij. `Wil je ??'
`Zo'n reunie ?'Hans knikte.
`God, zit je op mijn antwoord te wachten ?' Hans
knikte.
`Ik ben helemaal confuus, beduusd.'
`Herstel van een oude glorie.'
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`...en wie doet tdadan tegenwbórdig... ?'Kees schud•
de zijn hoofd. `Ik weet me er niets van te herinneren.'
`Weet je soms ook niet meer van dat condoleance
bezoek ?' Kees keek zijn vriend vragend aan. `Bij de
weduwe van de wijnhandelaar die altijd de leverantie
had voor onze dispuutavonden?'
`Het zegt me niets,' zei Kees.
`Die man zou met vacantie gaan, maar kreeg op het

station een hartklap. Toen we onze;deelneming zaten
te betuigen en er al een hele tijd niets gezegd was, zei
jij ineens dat mijnheer dan eigenlijk met een perron
kaartje had kunnen volstaan..., weet je dat niet meer ?'
Kees wist het niet meer.
`Maar wij zoveel te beter.'
`Natuurlijk zou ik zoiets willen, natuurlijk zou ik ze
allemaal terug willen zien.^Maar...'
De omelette kwam, met vijfman er omheen gedromd.
`Toch niet zo gek bij ons in `Het pannetje' hè,'
fluisterde Kees snel. Hans keek waarderend. `Wat
mij betreft doen we het hier.'
`Nee d'aloude alma mater' (Jezus het ging helemaal
met hem op sjouw).
`Afgesproken. Ik bel op over een datum.'
`Het is alsof jullie in een kring aan mijn voeten wilt
komen zitten,' zei Kees.
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Op de terugweg naar zijn huis voelde hij zich zo opa
gewonden en tegelijkertijd zo weelderig, dat hij ver'
gat Hans aanwijzingen te geven hoe hij moest rijden,
zodat ze twee keer een verkeerde weg insloegen. Hij
maakte grappen over de fameuze lengte van de way
gen, die een omweg moest maken omdat hij niet te
keren was op die weggetjes. Hans reed roekeloos en
dokter Pulder genoot ervan als een schooljongen.
`Alle poten die je breekt van voorbijgangers moet ik
zetten, denk daar wel om,' schaterde hij. Zijn hoed
stond achter op zijn hoofd. `We hebben hier in de
buurt geen strip tease,' zei hij. Hans lachte niet.
Thuis werd het opnieuw cognac. Ze vertelden grap
pen en lachten uitbundig. Dokter Pulder vernam
hoeveel Hans verdiende en wat de belasting uit hem
d' zei
boorde. `Toch geen zorgen voor oude
de ag,
Kees. `Dat is hier ook wel anders.'
`O, als ik over mijn zorgen begon...' lachte Hans nu
weer met de toneelstukkentoon. `Maar ik doe juist
alles om daar niet over te denken. Toch zou je wat dat
betreft nog wel eens voor verrassingen staan, denk
ik.'
Kees begon zeurderig over Kamiel en zijn studie te
praten en vertelde dat hij bij een tante van Lieske in
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een oud voorhuisje woonruimte voor hem had gei
vonden. `Het zijn twee kamers boven elkaar. God
weet kan die Kitty van jou er een van krijgen als ze
daar ook gaat studeren.'
`De kat op het spek...' riep Hans.
`Binden...' zei Kees. `Wat een gekke uitdrukking
eigenlijk.'
`Ja, niet alleen expres bij het spek laten, maar er ook
nog op binden.'
`Arme kat. Het zou nou niet meer mogen van de
dierenbescherming,' zei Kees.
`Absoluut niet.'
"k Geloof niet dat mijn Kitty er zo een is van Hoep
het bed in.'
`Kamiel ook niet, dacht ik.'
Er viel een stilte. Kees kon er niet onderuit: de heer en
mevrouw Pulder'van Inge Liedaerd danken mede
namens wederzijdse ouders. Beter dan Pulder'
Ooien; `Lulder'Pooiert' zei hij ineens na al die
cognac.
Hans lachte. `Het huwelijk is niet altijd die periode
van pure zegening die men verwacht,' zei hij. `Mijn
vrouw en ik bewonen hetzelfde huis, dat nog wel...'
`De ke van Lieske wil er bij mij ook niet zo meer
uit..' zei Kees.
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Hans lachte ontzettend. `De til van Mathilde is ook
zoek.'
Ze lachten.
We moesten het bed maar eens opzoeken. Het is over
twaalf zei Hans na een tijd van zwijgen ineens onge'
duldig. Kees gaf hem een paar handdoeken' ... en als
je verder nog wat nodig hebt, meld je het maar, ik
slaap hier recht boven.'
Ze gaven elkaar een hand en Hans verdween uit de
zitkamer door de gekke dubbele deuren van de log
geerkamer. Inderdaad een typische indeling.
Dokter Kees Pulder had zin in zijn bed. Gister
avond had hij nog zin gehad in de hotelkamer in
Amsterdam, maar nu had hij nog veel meer zin in
zijn eigen trouwe bedje en om te gaan liggen denken
aan wat hij vandaag allemaal gehoord had en wat
daar in de toekomst uit voort kon komen. De reunie
vooral, die dan waarschijnlijk wel zou bevestigen
wat van Inge Liedaerd hem allemaal had onthuld:
de roep van zijn geest. Voor wie daar oog voor hadden
klaarblijkelijk.
De manier waarop Hans die hele avond naar hem
had zitten kijken gaf daar een bewijs én een voor
proef van. Had hij indertijd werkelijk gezegd tegen
die medewerker van 't Galmgat, de vreselijk ijdele
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van Haren, dat wist hij nog wel: `en wie doet dat dan
tegenwoordig... ?' En had hij bij een tentamen bij de
gevreesde professor Stuart, gelijk Hans hem ook nog
had verhaald: `Dan zult u toch zelf moeten staan', gei
zegd toen de professor `gaat u zitten' tegen hem had gei
bromd, terwijl er toevallig geen andere stoel in de
kamer aanwezig was dan die waarop de hoogleraar
zat? Onmogelijk was het niet, want hij herinnerde
zich wel nu en dan heel riskante dingen tegen meng
sen gezegd te hebben vroeger, uit een soort pump
melig bravoure — dacht hij. Dat dit allemaal dingen
konden zijn die nog voortleefden bij zijn clubgei
noten, had hij zich nooit een seconde gerealiseerd.
Wat heet gerealiseerd? Hij wist van geen enkele
geestigheid of van welk stout stukje dan ook, iets
meer af.
Daar wordt hij nu al jarenlang thuis behandeld als
lul'de'behanger, terwijl ze bij zijn vrienden thuis
over `die' dokter Pulder praten als over een unieke
figuur.
Zijn hart was snel en het bonsde behoorlijk. Hij wil'
de nog wel wat cognac, maar hij besloot om het niet
te gaan halen om zijn gast niet te storen. Maar uit de
keuken kon hij een fles madeira pakken. Hij wilde
in ieder geval nog wat drinken. Het zou hem bei
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nieuwen of ze op de eerste reunie net zo vol verwach•
trog naar hem zouden kijken, als Hans nu de hele
avond had gedaan en klaarblijkelijk niet ten onrechte,
want hij had in geen jaren iemand zo vrolijk horen
lachen.
Als Lieske nu de hele affaire maar niet `in zuurte zou
vergrammen' (dat is letterlijk wat hij nu dacht en hij
verbaasde zich over die formulering door zijn lippen,
want hij sprak `in zuurte zou vergrammen' luid en
duidelijk een paar keer uit) en hem onzeker zou may
ken en wankel in de blikken van zijn vrienden. Een
plattelandsdokter.
`Pas op mijne heren,' sprak hij opnieuw luid op, terg
wijl hij weer een glas volschonk: `de eekhoorn weet
de plek nog van zijn noten.'
Zijn kop begon behoorlijk te gloeien. Hij moest niet
zo luid spreken, want als Hans nog wakker lag be'
neden, zou dat nogal gek zijn, dat volume van een
toespraak op de slaapkamer boven.
`We weten het kort, noch het lang van de zaak; het
fijne, noch het naadje; onze perceptie noch onze
toegankelijkheid.' `Hear, hear.' De doktershanden;
hij tilde er een van omhoog en schudde er wat mee
als om aller aandacht nog even tot wachten te
dwingen. `Precies,' riep hij, `de grot van Han' (zo
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had hij volgens Hans vanavond de wijnkelder van
Hans' vader altijd genoemd).
Kortom de euphorie van dokter Pulder nam nog
in intensiteit toe. Hij hief de madeirafles soms quasi
peinzend omhoog en verbeeldde zich een kostelijke
improvisatie over keukenmadeira `die kapitale ver'
gissing van onze langzamerhand eerbiedwaardige
echtgenotes ten aanzien van ontkurkte geest...' en hij
verzon er nog een heleboel geestige wendingen bij,
toen hij bedacht dat hij bij de reunie in ieder geval
niet de hele tijd aan het woord moest zijn, want van
Inge Liedaerd had hem duidelijk gemaakt dat hij
juist tamelijk zelden iets zei, maar dan wèl altijd rang
in de roos, met die beroemde eekhoorn vliegensvlug
in de takken van de bomen die de anderen opzetten.
Hij hield even op met van tak tot tak te springen
overigens nu, want hij meende beneden enig ge'
stommel te horen, alsof iemand gevoelig tegen iets
aanstootte (had hij Hans de w.c. gewezen? Ja nay
tuurlijk, ze waren allebei enige keren weggeweest in
de loop van de verrukkelijk besproeide avond). Hij
luisterde en het leek wel uit de apotheek te komen.
Kees probeerde zich te concentreren op het kleinste
geluidje, maar hij hoorde niets. Hij hervatte zijn toep
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spraak tot de vrienden en zijn hoofd werd weer rood.
Van geluk.

Het was wèl zo, dat hij gestommel in de apotheek had
gehoord!
Het is een truc van de morphinist Hans van Inge
Liedaerd om bij plattelandsdokters'met•een'apo'
theek te logeren, die hij ooit wel eens heeft ontmoet.
Ze weten niet, dat van Inge Liedaerd al flink lang
de toegang tot zijn kliniek is ontzegd omdat hij zich
na een flink aantal ontwenningskuren blijft spuiten
als een dolleman.
Ze weten niet dat hij een geruïneerd wrak is, met
`zijn ondeugd' zoals hij zijn verslaving noemt. Kees
— en of hij nu Pulder, Luider of Kulder heet is van
Inge een zorg — is wel een van de gaafste ballen die hij
in maanden te pakken heeft gehad, die saaie kool'
raap, die potsierlijke eekhoorn die hem wel mooi
even persoonlijk de sleutel van zijn malle vergifkast
op een presenteerblaadje kwam brengen.
Een paashaas met een korfje vol ampullen op zijn
rug, die boerenheler die er maar niet genoeg van kon
krijgen naar vertellingen te luisteren over zijn bril
jante, maar gek genoeg geheel vergeten, verleden.
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Het waren allemaal vertellingen die helemaal niet
kò'nden, maar ze gingen er in als kleintjes pils.
Nu bij het zoeken in het donker van de apotheek
naar de schakelaar had Hans echter flink zijn knie
gestoten en `een serie van verwensingen en ver'
vloekingen gebraakt' zoals het dan in ouderwetse
boeken staat. Maar daarna had hij even ongeremd
gelachen om het mensenmogelijke, dat hij rustig met
alle lichten aan alles wat spuitbaar was in die kast,
kon gaan inpikken. En bij deze klier hoefde hij niet
eens als de bliksem te maken dat hij wegkwam met
zijn dure slee, die alles was dat restte van zijn uit'
gebeten glorie: hij kon kalmpjes terug naar dat enge

bed en zich een dosis geven, `en als ik zeg dosis, dan
bedoel ik dosis' en in de weldaad die over hem zou
komen 'accoord' zeggen op alles; arrestatie inbegrepen eventueel.
Die louche boeren zijn met geen neushoornshot onder
zeil te krijgen klaarblijkelijk, dacht van Inge Lieg
daerd toen hij de voorraad van Kees de Mulder zag.
Hij moesteventerugnaardelogeerkameromdebuitin
het kleedje dat op het nachtkastje lag te verzamelen.
Hij transpireerde en Jachtte af en toe schraperig als
een heks, als een heks, als een heks toen hij de boel
beverig opstapelde. Tijdens het eten had hij, zittend
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in zijn auto, zijn allerlaatste dosisje even ingespoten,
om niet een van zijn razernij•achtige driftbuien te
krijgen aan tafel met die boer. Dat was uitgewerkt.
Maar nu had hij voor maanden, zo niet voor een jaar.
De vervulling die hem wachtte kalmeerde hem gei
noeg om de slimme sluiting van dokter Pulder's
kastje dicht te maken en toen stond hij een poos met
het sleuteltje rond te kijken naar de rottigste plaats
om het te verstoppen. Er stond een pendule onder een
stolp, die hij met de grootste omzichtigheid en met zo
weinig mogelijk beven er af tilde en toen liet hij het
sleuteltje op de bodem binnen in de pendule vallen en
zette de stolp er weer over heen. De vingerafdrukken
kunnen mij als dader ontmaskeren, dacht hij, maar
straks zou dat er niets toe doen!
Hij knoopte het kleedje dicht als de zakdoek van
Dick Wittington en dacht er aan hoe komiek het zou
zijn als hij dat bundeltje aan zijn wandelstokje over
zijn schouder zou meevoeren en zocht toen de logeer'
kamer weer op en maakte met een watje met alcohol
zijn sprietdunnen dij voor de zoveelste keer schoon,
zocht een plekje in het vergiet van gaatjes en spoot.
Behendig en nadrukkelijk. Hij borg spuit, naalden en
watten op, betreurde het zijn lila kamerjas in de auto
gelaten te hebben en stapte naar de w.c. om daar het
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water van het fonteintje heerlijk over zijn polsen te
laten vloeien; al zonder aandacht voor wat er over de
vloer spatte.
In de logeerkamer terug besprenkelde hij zich mate'
loos met lavendelwater en hij strekte zich uit op de
witte gehaakte sprei, hopend dat hij straks met
schoenen aan tussen de lakens zou schuiven om alle
vlijtige Lieskes van het boerenland te jennen.
Het kwam snel. En gaaf: En gevaarloos. Want die
dwaas boven, in zijn bed van boerenlompen had
waarschijnlijk een roes van dreams of glory; opa
tredend als een fascinateur des fauves; de vroegere
studievrienden temmend met één blik van zijn ogen,

in de klaterende bijval voor wat een eekhoorn ver.
mag.
Van Inge Liedaerd ademde moeilijk.
Vroeger spoot hij tegen zijn asthma, maar zijn bron-op
chiën wilden van dat verband niet meer af. De laven-oo
delgeur voerde hem mee, de aderen op zijn slapen
zwollen, zijn kille blauwe ogen keken naar het play
fond, dat wit was en niet bruin, zoals de eetzaal van
het allerduurste Rivièrahotel, dat hij niet zo erg lang
geleden: `op een keer, niet eens zo erg lang geleden'
fluisterde hij nu, 'practisch als een bouwval had
achtergelaten' En dr. van Inge schaterde geluidloos en
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al snel hijgend en soms naar adem snakkend, `als een
bouwval.'
Hij had daar zijn intrek genomen in dat hotel, op de
vlucht uit een psychiatrische kliniek. Een vliegreis
naar Nice, een knoert van een auto gehuurd, eigen
lijk alleen zijn pyama zijn lila kamerjas en `de gei
zonde apotheek' bij zich. Een prachtige kamer, een
blauwe zee, een chequeboek zonder dekking; alles
even mooi voor wie vergetelheid zoekt.
Hij had zich gaaf volgespoten en het geliefde ritueel
van de polsen onder het stromende water van de wasp
tafel zeer lang volbracht. Het was warm maar niet
heet en er was een licht bewegen van de gordijnen in
de open deuren naar het balcon. `Heb ik al verteld dat
de zee blauw was. Welnu de zee was blauw,' mom'
pelde Hans. Hij was na het ritueel zo snel op zijn bed
gaan liggen dat hij de stop niet uit het wasbekken
gehaald had en aangezien het geluid van stromend
water hem bij deze warmte behaagde, had hij ook de
kraan van het koude bergwater zo goed als die van het
drinkwater, wijd open laten staan. Het veiligheids•
gleufje voor de afvoer kon dat allemaal niet behap'
pen en het water stroomde gulzig en roekeloos over
de rand van de wastafel. Hans had er nog naar gei
keken door dan toch nog even welwillend het hoofd
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van het kussen op te tillen en een en ander in ruime
mate in orde bevonden.
Er gebeurde anderhalf uur niets. De kamer kwam
vrijwel blank te staan en het water zakte tussen het
zeil en daarna door de houten vloer en verzamelde
zich in de ruimte tussen de hotelétage en de eetzaal en
de andere ruimten van de begane grond.
De afmetingen van een en ander waren behoorlijk,
maar kort voordat het diner zo'n beetje begon in de
eetzaal keek een wachtende kelner dromerig naar het
plafond, ook al omdat hij een niet te definieren ge•
luid hoorde. Het witte plafond dat werkelijk altijd
erg, erg wit glansde, was al in zijn geheel bruin.
Maar niet egaal. Op sommige plaatsen zaten hele
grote donkerbruine eilanden in de nog overheersend
lichtbruine zee. Ja zee, want de kelner voelde aan,
dat het water moest zijn. Rioolwater eventueel, zo
bruin werd het plafond. Ja vast rioolwater uit de plees
boven. Kortom hij haalde er een andere kelner bij,
die ook nog een en toen met zijn drieën een chef en
toen met zijn allen dravend, de manager.
Ongelukkigerwijze bracht die poepbruine kleur de
onderzoekers in de ban van de gedachte dat boven
de w.c.'s verstopt of in ieder geval in het ongerede
zouden zijn geraakt en daar begon dus de paniek
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achtige inspectie, want er begon water te druipen uit
een kristallen kroon en het grote schakelbord toonde
een orgie van springende stoppen.
Zowel de dames-o als de heren w.c.'s en de uitbundig
marmeren ruimten met wastafels er omheen bleken
uiteindelijk sereen. Nadrukkelijk stil waren ook de
,

gangen met de rode lopers.
Kelners en chasseurs legden het oor tegen de deuren
van de hotelkamers, maar afgezien van het gedempt
gemurmel van stemmen van gasten die zich voor het
diner kleedden was er niets te horen. Ook aan de
deur van dr. H. van Inge Liedaerd werd geluisterd,
maar aangezien de waterspiegel zo vreselijk hoog in
de wasbak stond, maakte het er in stromende water
weinig gerucht, evenals trouwens het op de grond
plenzende dat op een met een dikke handdoek afge'
dekte kurkplaat terecht kwam.
De luisteraar aan de deur wilde mismoedig verder de
gang instappen, toen hij bij het weglopen merkte,
dat de dikke rode loper onder zijn schoenen sopte.
Uit die kamer stroomde het dus en dat kon god•
verdomme niet niks zijn daar binnen. Hij vloog als
een pijl uit de boog naar de manager, die even later
gebiedend op de deur, waar uiterst sierlijk het num'
mer 67 op geschilderd stond, begon te bonken.
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Na zéér lange tijd voor degenen die op de gang met
kolossaal grote ogen naar die zijknatte loper stonden
kijken, bespeurde Hans iets, waarvan hij even later
bemerkte dat het bestemd moest zijn om in zijn aan'
dacht te dringen en vervolgens schraapte hij zijn
keel, veegde zijn lippen af met een kraakheldere witte
zakdoek en riep in keurig Nederlands: 'neenee, dat is
in orde! Ik ben hier!'
`Nee, nee, dat is in orde' was nu werkelijk het méést
verhevene wat iemand zou kunnen zeggen. Maar
dr. van Inge Liedaerd was dan ook ver. Hij very
wijderde het bonken op de deur weer uit zijn wereld
met licht en sierlijk gemak, bette zijn voorhoofd een
moment en zweefde mee met wat de gordijnen zo
teder bewoog, als de lichte adem van die ene gem
liefde die voor niemand bestemd, doch niet zwevende
is.
Toen de mensen op de gang door kregen dat er niets
gebeurde binnen; dat er dus niets gebeurde in weer'
wil van de omstandigheid dat er binnen iets gei
beurde dat bezig was een ruïne van het hotel te may
ken, hadden ze hun mooie volkslied wel willen zin'
gen om hun vastberadenheid de rest van de ramp te
keren, kenbaar te maken.
Niets van de deur inrammen echter. De étagekelner
46

opende de toegang tot kamer 67 met zijn moeder'
sleutelen wierp de deurwijd open. De manager snelde
naar binnen en draaide beide kranen dicht en trok de
stop uit het wasbekken, dat zeer langzaam en plech'
tig als alle hotelwastafels leegliep.
Toen wendde men zich tot de gast in een lila kameto
jas op de sprei van het bed uitgestrekt die weliswaar
de manager in het oog vatte, maar verder geen cony
clusies uit diens aanwezigheid trok.
`Tiens!' zei hij en `tout est en ordre.' De manager zag
de spuit en de rest van de geringe maar rampzalige
uitrusting van de logeergast op het nachtkastje liggen
en draaide zich om. De deur werd even dicht gei
daan en op de gang werden snel bevelen gegeven om
loodgieters in groten getale naar het hotel te krijgen,
reparateurs en droogleggers van allerlei aard en ook
politie, want er diende proces verbaal opgemaakt te
worden. Voordat hij weer naar beneden snelde, deed
de manager nog een keer de deur open om naar zijn
klant te kijken; die glimlachte licht en de deur werd
met een slag gesloten. Men zou hem nog wel krijgen!
De eetzaal was een puinhoop. Er was nu zoveel
water op het plafond, dat het overal doorheen sier
pelde en mogelijk straks het hele plafond met eng
gelen en al het andere stucwerk zou laten bezwij.*#
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ken. De zaal werd door verbitterde kelners haastig
ontruimd.
Eigenlijk was dat moment van de eerste opening van
de deur van kamer 67 van grote menselijke verheven
heid. De aangerichte ramp was in ieders ogen al zo
ontzettend groot, dat er op dat ogenblik plotseling
samengebalde kracht tot een explosie van activiteit
diende te komen. Op zijn minst had de deur door vijf
man in elkaar gebeukt dienen te worden, maar liefst
de omringende muur ook nog; dat was een actie gei
weest in overeenstemming met wat er feitelijk gaande
was (de abstracte `feitelijk gaande' verscheen zelfs in
een helemaal nieuw licht). In plaats daarvan stak die
ene étagekelner snel zijn kleine steeksleuteltje in het slot
en de deur zwaaide open om het uitzicht te bieden op
een glimlachende heer die op zijn rug op het bed lag
uitgestrekt en in een Staat van Vrede de indringers
als godzijdank eigenlijk niet bestaand een moment
een blik gunde, om daarna zich opnieuw over te
geven aan het waarlijk nergens bij betrokken zijn.
Toen werden er twee kranen dichtgedraaid en toen
was het stil, op een spookachtig siepelen na, dat
puurder dan wat dan ook SCHADE inhield.
Vreselijke, onoverzienbare SCHADE. Schade voor
het gebouw, de exploitant, de kelners, de koks.
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Wekenlange herstelwerkzaamheden. Loodgieters,
stucadoors, timmerlieden, electriciens, werksters.
Maatregelen; overleg met andere hotels, diepe ellen'
de. Dat alles ligt voor wie het aangaat uitgestald;
maar dr. H. van Inge Liedeaerd ligt op zijn rug en
merkt niets.
Dat is niet waar. Hij merkt iets! Het geluid van het
water dat in een wasbekken stroomt is er niet meer en
dat geluid lag aan de basis van zijn onttrekking aan
een afschuwelijke wereld.
Er kwam een trekje van lichte gehinderdheid op zijn
gezicht. Hij tilde opnieuw zijn hoofd even op, voor
de laatste keer nog geheven om met voldoening naar
de stromende kranen te kijken en naar het water te
luisteren. De kranen waren nu stil en dood en ver.
staid. Er was een stilte die er niet zou moeten zijn. De
gordijnen naar het balcon waren ook stil, want de
wind was nu het avond werd geheel gaan liggen. Het
voortduren van het licht bewegen der gordijnen had
redding kunnen brengen, maar de stilte in de kamer,
de verstarring van de kranen, de doodsheid van de
gordijnen en het nu ook tot zijn oren toegang krijgen
de geluid van het verkeer buiten, herstelden de
paniek in dr. van Inge.
Hij tilde opnieuw het hoofd op. Hij greep naar zijn
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flacon met lavendelwater en besprenkelde zich met
hakerige bewegingen. Alles in zijn hoofd was veel te
teer en te beginnend, om opgewassen te zijn tegen het
gebrul dat het verkeer al snel werd. `De beesten,'
mompelde hij. Het is kleine Hans niet gegeven om te
blijven slapen. Wat zijn er voor geluiden in het huis?
Stemmen? Stemmen van wie? Geloop! Geloop van
wie? En schuiven. Allerlei geschuif. Mensen in de
weer. Waarom in godsnaam? Ruige kaninefaten van
mensen, dom en rukkerig bezig; wijven, kerels,
lichamelijke volumen.
Straks hier, zonder twijfel, bij hem in de ruimte, die
snel tussen muren schoof, vloer kreeg een plafond,
gebiedend werd en omstandigheid.
Hij keek naar zijn spuit en hij ging rechtop zitten. Hij
moest zijn schoenen aantrekken als een wapen tegen
wat weer `omstandigheden' begon te worden. Hij
zwaaide zijn benen over de sprei naar de grond om te
gaan staan, maar ging onmiddellijk weer op het bed
zitten, want zijn sokken waren kletsnat van dat even
de grond raken. Hij nam zijn hoofd in de handen.
Wat was er gaande? Hij ging op zijn buik op het bed
liggen en monsterde de vloer. Overal water en slik
natte plekken. Wat was er in dit hotel gebeurd? Hij
moest naar de portiersloge bellen om te vragen wat er
so

gebeurd was; maar toen hij de telefoon van de haak
nam greep een andere paniek toe.
Hij misschien. Misschien had hij weer iets...
Hij moest maken dat hij wegkwam. Hij trok zijn
schoenen op het bed aan, borg zijn spullen in zijn
koffertje en bedacht hoe hij weg zou kunnen komen,
zonder dat iemand hem zag. Ze hadden natuurlijk
begrepen dat er met hem nog niets te beginnen zou
zijn zo lang hij in zijn roes was. Maar misschien stond
er iemand op de gang die zijn deur in de gaten hield.
Hij kermde. Jezus..., weer iets aangericht. Een nag
vijandiger wereld om zich heen.
Hij stapte op het balcon.
De zee.
Hij zag hem niet eens. Wel een brandladdertje, dat
vlak naast zijn balcon naar omhoog en naar beneden
voerde. Er waren veel auto's op de boulevard, maar
weinig wandelaars. Beverig begon hij te klimmen.
Hij passeerde het balcon recht boven hemen stapte op
het balcon nog een verdieping hoger. Dezelfde situ
atie, roerloze gordijnen en open deuren. Hij poogde
zijn charmantste glimlach op te zetten en stapte met
een in werkelijkheid akelig vertrokken, doodsbleek
patientengezicht tussen de gordijnen door de kamer
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binnen — eigenlijk onverschillig, want au fond kon
het hem niets schelen of er iemand zou zijn, of niet.
Daar was hij overheen!
Er was niemand in de kamer en even later liep Hans,
twee verdiepingen hoger dan de zijne naar de lift.
Hij drukte op de knop, een rood lichtje begon te
branden, achter de liftdeur was gekraak en een oudere
liftbediende opende de deuren voor hem.
`Quel désastre,' zei de man, toen ze omlaag gleden.
`Vous savez??' vroeg de man nog eens. Hans knikte
en maakte een gebaar van grote meewarigheid.
Beneden glipte hij het hotel uit — dwars door een
groepje werksters die nog stonden te jammeren dat er
geen beginnen aan was, terwijl ze in de eetzaal gluur'
den als in de totale ondergang.
Dr. van Inge was buiten.
Hij beende naar de gehuurde auto, maar hield bij het
begin van het parkeerterrein in, want er stond opval
lend achteloos iemand vlak bij zijn auto, vermoede
lijkvoor het geval dat hij uit het hotel zou ontsnappen.
Er stopte een autobus en Hans stapte in. Hij sprak de
chauffeur in het Engels aan. Die begreep hem niet,
maar toonde een lijstje met halteplaatsen. Hans wees
er een aan, betaalde en ging zitten.
Hij voelde zich krankzinnig triomfantelijk en ging
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na wat ze hem konden maken. In het hotel had hij
zijn gastenkaartje nog niet ingevuld. Maar jezis, de
huurauto. Wàs het zo, dat die bewaakt werd? Hoe
zou iemand moeten weten dat die auto van hem
was Wat een krankzinnige ezels waren mensen toch,
dat ze hem lieten ontsnappen. Eerst moest hij een
ander hotel zoeken en dan 's avonds terugkeren om
na te gaan of er inderdaad iemand zijn auto in de
gaten hield en zo neen...
Kortom: het enige dat mis ging, ging mis bij de
manager. Die stond dezelfde avond nog op straat
omdat de dader was ontsnapt en verliet het hotel twee
minuten nadat dr. van Inge Liedaerd van de par'
keerplaats wegreed.
Het is een avontuur dat hij nooit aan iemand ver'
teld heeft, hoewel het spannender is dan alles wat hij
deze avond Kees Pulder in de schoenen heeft gei
schoven. `Hoe ik een luxe hotel in een ruïne her'
schiep, of de verblindheid van de mensen.'
Toen hij die nacht, in een ander, veel eenvoudiger,
zelfs enigszins morsig hotel zijn polsen onder de
kraan hield en naar zijn flacon met lavendelwater
keek, voelde hij dat de kwaadaardigheid die in hem
raasde dit keer moeilijk te betomen zou zijn. Hij
sloot echter de kraan en stapte gemelijk naar het bed.
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En eigenlijk lag hij ook thans niet zonder gemelijk
heid in het logeerbed van de Pulders (of all people)
met weliswaar een magistrale voorraad morphine
(en Daarmee Overeenkomende Producten) maar
nog steeds niet volledig vertrokken. De vlezige ons
vervoerbaarheid van die Pulder en de klamme ver'
wachting uit welke de ware opgetogenheid toch niet
volledig te voorschijn was gekomen — althans niet
in het bijzijn van Hans — leken nog wel in de logeer,#
kamer aanwezig.
In werkelijkheid was de gastheer nu, terwijl de ma'
deiraAes bijna zijn bodem toonde, ontroerd geraakt.
Af en toe stroomden er tranen uit zijn ooghoeken.
Ze waren zeker tranen die een gevolg waren van de
plotselinge erkenning van iets, dat hij zelf nog niet
eens in zich herkend had, maar er leefde toch in die
brandende tranen ook heel wat zelfbeklag van dat hij
nu al die jaren hier..., zonder dat iemand... laat
staan Lieske en Kamiel..., laat staan de burges
meester van dit gat... God wat een stom vee. Wat een
wereld van vijanden eigenlijk, waar je alleen maar
diepe minachting voor kan hebben.
Wat zou hij morgenochtend met Hans gaan doen?
Als ze allebei broodnuchter zouden zijn. Want na'
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tuurlijk: ietsje mooier zal Hans het zeker allemaal wel
gemaakt hebben want die had ook een aardig slokje
zo ongemerkt naar binnen. Met andere gasten ging
hij op zo'n ochtend altijd de nieuwe polder in, maar
daar hoefde je met van Inge Liedaerd niet aan te bei
ginnen. Ook geen man voor een museum trouwens,
aangenomen dat ze er hier een gehad zouden hebben.
Kees voelde dat hij daar nu eigenlijk niet aan moest
beginnen: het afwegen van de mogelijkheden van
een eventuele nieuwe geestelijke status tegen die van
de gebruikelijke. `De sleur mogen we wel zeggen,'
dacht hij. Ook wilde hij zich nu liever het hoofd niet
breken over de manier waarop hij Lieske en Kamiel
zou inlichten. `Jullie raadt nooit wat van Inge Lie'
daerd hier kwam doen' — dat zou de meest spontane
manier zijn. `Hij kwam deze brave dokter opgraven
uit zijn vergeten, oude tuin. Een verfrissend bezoek,
mogen we wel zeggen. Ik geef toe dat ik wel een
beetje aan het versuffen was, de laatste jaren en me
heb laten inkapselen door de zorgen over mijn pa'
tienten, van wie Lieske naar ik nu begin te begrijpen
terecht zegt, dat je toch alleen maar stank voor dank
krijgt.'
Mogelijk zou een invloedrijk man als Hans ook
medisch en maatschappelijk wel iets voor hem kun..*
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nen doen, dacht hij nu ineens. Die man was de baas
van een niet geringe kliniek, tenslotte. Dàt zou een
goed onderwerp zijn voor morgenochtend. Over hun
werk hadden ze eigenlijk nog helemaal niet gei
sproken. Hans had iets gezegd van dat Kees zich
vergooide aan die boeren, burgers en buitenlui en het
was heel goed denkbaar dat Hans ook voor de media
cus Pulder een totaal andere waardering had dan ze
hier demonstreerden. Als het waar was dat die Kitty
maar een voorwendsel was voor zijn bezoek hier en
het er inderdaad om ging om mede namens de
anderen Kees te polsen voor een reunie en een herstel
van vroegere banden, dan mocht het toch niet uit
gesloten worden geacht, dat de grote stad dokter
Pulder ook op het gebied van zijn vak nieuwe pers
spectieven te bieden had.
Pulder had bepaald zijn jaren niet met studeren very
dawn hier, maar hij had zijn wetenschappelijke tijd
schriften toch wel bijgehouden en in medisch opa
zicht was hij niet zo verpummeld. Dan kende hij
wel andere artsen hier in de buurt die met de wits
kwast schurft bestreden, bij wijze van spreken. `En
niets anders doen dan schurft bestrijden, mijne
heren,' voegde hij er aan toe. Nu weer luid.
De fles was leeg en hij dacht na wat hij zou doen. Zijn
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logé zou nu wel slapen en hij kon de cognacfles dus
betrekkelijk gevaarloos gaan halen. Of zou hij gaan
slapen? De gedachte om morgenochtend werkelijk
bloedserieus over mogelijkheden in de kliniek van
van Inge Liedaerd te praten trok hem aan. Hoewel,
als Hans er niet van wilde weten, of mogelijk plot
seling niet toeschietelijk zou zijn als Kees aan zijn
werksfeer raakte... `Kom kom, het is des eekhoorns
om de noten eerst te zoeken,' zei Kees geestig de
slaapkamer in. Hij zou het doen, morgenochtend
en hij zou nu gaan slapen. In ieder geval het licht
uitdoen. Hij leegde zijn glas en klik, daar trok hij het
licht uit.
Het was half drie.
Beneden in de logeerkamer was het ook half drie.
Dr. van Inge Liedaerd had het een beetje koud gei
kregen en hij was inderdaad met schoenen en al
onder de dekens gegaan. De wereld was van hem
afgevallen, maar niet ongemerkt. Er was hier en daar
een schaafplekje ontstaan.
Het vermaakte hem zeer positief dat hij Pulder slacht
offer had gemaakt en dat waren niet zijn beste roesjes.
Hij lachte weliswaar nu en dan bevrijd, giechelachtig
en hij maakte een paar keer met zijn handen kleine
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holletjes voor zijn ogen, om er zich in terug te trek'
ken en zich helemaal aan het lachen over te geven,
ook al omdat hij niet eens overhaast met zijn buit op
de vlucht hoefde — in tegenstelling tot wat er na
vroegere inbraken in doktersapotheken wel gei
beurd was, als hij zo verlegen zat om een dosis, dat
hij onvoldoende lette op het lawaai dat hij maakte.
Hij lag hier zo veilig als in zijn kinderwagen in het
park, heel vroeger.
Hij ging glimlachend na hoe hij op die gedachte
kon komen en dat moest dan wel zijn door de
schoenen die hij in bed aanhad.
Er is één vast punt in het heelal: dit bed waar hij in
ligt.
Verder ademt hij kosmisch.
Maar geen kille sterrelucht die koud is in zijn longen.
En ook niet de niet geheel kampfervrije lucht van
deze logeerkamer; maar de lucht van blauwe vrij
beid die anders, door het lila van zijn kamerjas, zich
tot die blauwe kleur vult van lieve bevrediging.
`Hansje lalt een eindje weg,' zei hij.
Er was een stekel die hem stak.
`Hansje lalt een eindje weg,' dat waren ook de
woorden geweest die hij gesproken had toen hij de
eerste keer, duidelijk volgespoten de operatiekamer
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binnen was komen lopen, met alles op en aan en een
pincet met een grote wat in zijn ene hand. Zijn ogen
waren vrolijk op die wat gevestigd, waar hij, hoewel
hij hem zelfvoor zich uit droeg, gefascineerd achter'
aan liep. De ene deur van de operatiezaal in, de
andere uit en vlak langs de operatietafel waar een
patient op lag wit te worden — `Hansje lalt een eindje
weg.' Het hele team bij de tafel was verstijfd achter'
gebleven.
Er was wèl eens een gerucht geweest. De perioden van
afwezigheid uit de kliniek, extra vacanties, zouden al
ontwenningskuren zijn geweest! Hij zag er wel steeds
slechter uit en magerder werd hij ook voortdurend,
maar als hij terugkwam leek er toch inderdaad niets
aan de hand. Integendeel, zijn meesterschap leek wel
te groeien.
En toen ineens dat verschrikkelijke incident.
Zijn eerste assistent had hem, toen hij durfde, op zijn
kamer gevonden, uitgestrekt op het kleed en met zijn
zachtleren tasje onder zijn hoofd. De ontzetting
bleef dagen hangen; hoewel men toen nog met een
raar soort plechtigheid onderling had afgesproken
er met niemand over te spreken en later dr. van Inge
Liedaerd niets te laten merken...
Het was ook voor Hans zelf een verschrikkelijke
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schok geweest dat dit tijdens zijn werk gebeurd was.
Hoe lang al weer geleden?
`Hansje lalt een eindje weg.' Dat had hij nu ook weer
gezegd. Was het al weer tijd voor de paniek?
Kees Pulder deed het licht weer aan. Hij kon niet
slapen. Hij besloot de cognacfles toch te gaan halen.
Hij stapte zijn bed uit en sloop naar beneden. Om
geen aanwijsbare reden luisterde hij aan de deurenvan
de logeerkamer.
Hij hoorde niets; maar het vervelende was, dat Hans
hem wèl hoorde. Dat wil zeggen: zowel niet als wèl
hoorde. Maar doordat met zijn `Hansje lalt een eindje
weg' een stekel binnen was geprikt, een schroeiplek
was gaan stinken, een schaafwond was gaan dragen,
meende hij eigenlijk Kees Pulder méér te horen dan
hij het in werkelijkheid deed en hij werd verschrik'
kelijk kwaad.
Op die pummel, dat stomme rose paalvarken, die

doleier. En Hans kon een walging in dat woord doka
ter leggen als niemand anders. Arts lag anders. Voor
een arts kon hij waardering hebben, maar van een
dokter walgde hij. `Dat moet ik even aan dokter
vragen,' zeiden stomme verpleegsters, als hij een
kuur deed, `dat moet ik godverdomme even aan
..

dokter vragen.' En wie is dokter dan wel? Wie is
dokter dan helemaal wel, als hid het niet hield van de
pijn; een dokter met zijn `Beste kerel, maak het mij
nou niet moeilijker dan het al is'. Hèm moeilijker,
die andere dokter, opgetrokken van klei, maar niet
gebakken in vuur.
En verdomd als Pulder niet aan de deur luisterde! In
beroofde staat alreeds? Of nog steeds niets vermoei
dend, als trouwe dorpsgek. `Die komt Hansje very
luieren,' mompelde hij in een laatste behagen. Hij
hoorde Pulder niet meer. Het ging hem ook geen
reet aan, al stond die Kees daar met zijn hele troep
debiele Lieskes. Een catalogus van Mongooltjes, een
lijstje tips van onthersende doordravers van Ving
cennes. Hij zou die Pulder in diens open kop laten
kijken in een spiegel. `Vies spulletje, hè Kees.'
Toen, die keer in de operatiezaal, hoe kwam dat ook
weer? Hij lachte schraperig weer. Hij lachte altijd
heel schraperig en geluidloos als het slecht liep met
zijn dosis, als niet alles wegviel, het lila en het blauw
niet huwden (dat is ook maar een manier om het ons
uitsprekelijke te duiden, zei hij altijd vergoelijkend
in zich zelf). Ooh God, die Pulder, waarom heroo
innerde hij zich nu op dit moment de naam van die
boer? Melkhandel, stenen kip op stenen eieren, melk
61

bussen, aderen op koeienuiers, hoorndragende tumor,
onbeschreven koeienvoorhoofd.
Dr. van Inge Liedaerd ging rechtop zitten en deed het
licht aan. Halfvier. Gejaagd deed hij zijn broek om'
laag. Gejaagd pakte hij een ampul. Eén met zijn
spuit zoog hij hem leeg, één met zijn spuit perste hij
in het — alweer gejaagd schoongemaakte — been.
Hij zou moeten juichen, dit hol pavoiseren, die lul
boven wekken en hem een verhandeling voor'
schotelen over Lucia di Lammermoor, net zo lang
tot die boer Lucia di Lammermoor zou uitspreken,
dramatisch en kwijnend en overdreven genoeg om
de smarten van de waanzinaria eindelijk te inhaleren.
Ja, hij zou hem gaan wekken. Hem tot een leerling
maken. Hem uit de stront trekken, de klei. Hij zou
hem bewegen die practijk hier op te geven en mee te
gaan. Tot spuiten te brengen en met hem door de
wereld te trekken. Een Sancho van hem maken,
want misschien zou Pulder hem treffen met uitingen
van boerensluwheid. Hij moest hem nu onmiddel•
lijk wekken en in zijn slaapdronken boerenbonten.*
pyama verrassen met een dosis, en hoe bevalt je dat
nou, achterham, dikke volle achterham?
Ben ik van de cultuur ?, dacht Hans, terwijl hij zich
mateloos weer op zijn rug neer liet. Ben ik het wel?
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Of ben ik van de capsones en gevlucht voor de
feitelijke leegte. Hè heerlijk: feitelijke leegte. Die
kwam.
Het was verraderlijk dat hij een euphorie verwachtte
nu hij de Pulderzulder weer naar beneden haalde.
Daarnet in de holletjes van zijn handen voor zijn
ogen, had hij gelachen. Nu lachte hij weer, met zijn
broek weer aan en opnieuw met zijn schoenen tussen
de harde lakens. Weliswaar ontbrak het lila om het
blauw te huwen, maar huwen deed er toch iets, al
was het zijn gebleekte geraamte met een gele woestijn.
Pulder boven had zich in de kussens' van het bed
gezet als betrof het een pasja in de zandstorm. Zijn
huid was blootgesteld aan een bombardement van
prikkelende verwachtingen. `Cognac is edel,' moms
pelde hij. Daar hield hij het zó op, dat hij verdomd,
na de fles beneden soort van gekaapt te hebben, óók
nog een wezenlijk cognacglas uit moeders kast was
gaan halen, waar hij nu de drank wat in rond
schommelde.
Het toekomstvizioen van de reunie was een beetje
vervaagd, maar de verrukkelijkheid van alles was
gebleven. De jongens .— noemde hij ze al — waren al
weer aan hem gewend. Hij hoefde zich niet meer uit
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te sloven om ze te verrassen. Ze gingen hun eigen
gang en als er iets haperde keken ze naar hem. Dan
brandde hij even los, als een raketje om bij te sturen,
een kleine koerscorrectie. Van Inge Liedaerd was
zo'n beetje de leidsman van die onmerkbare eren
dienst. Hij was bij alle bijeenkomsten aanwezig en
behoedde, hoe gek dat ook klinken mag, zijn vriend
als een kleinood. De twijfel die er bij de anderen nog
wel eens was, smolt weg als ze de overgave zagen van
Hans bij het begeleiden van zijn idool.
`Hoe komt het kerel,' sprak Kees, toen hij zich opa
nieuw inschonk, `hoe komt het kereltje, dat je ineens...' Hij had het luid, tot zijn gast beneden. Opp
nieuw stroomden hem tranen over de wangen. Het
was goddome vier uur in de morgen. 'Lieske en
Kamiel,' sprak hij streng, `ga ergens anders zitten;
het kan niet zo veel schelen wààr!' Ze gingen. Al
met minder protest dan vroeger. Er begon ook in hen
iets te dagen.
De verleiding zat er in dat deze weldaad van leven,
deze staat van verrukking, verantwoordel ijkheid zou
laten schieten. Laten schieten als spuitpoep, dacht
Kees Pulder eerlijk gezegd erbij en dat bracht hem
enigermate terug tot zijn werkelijkheid; al diende
erkend, dat juist die eerlijke erkenning van zijn ors
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Binaire formulering bijdroeg tot de grootsheid van
wat er ondergronds in hem omging. Dat vond hij
tenminste,, opnieuw schommelend met de geel
bruine cognac.
`Uit met de spuitpoep,' sprak hij daarna zéér luid.
Op hetzelfde ogenblik practisch, zei Hans, één very
dieping lager ook tamelijk luid: `Kwam jij mij ver'
luieren lieverdje.' Narren bij Shakespeare zeiden dat
soort dingen. Nu nergens meer op slaande dingen,
die toch óók voor cultuur werden versleten. `Een
penny is geen strop heer, om zich in op te hangen.
Toch is slechts één penny voor mij een strop — en ik
hang heer.'
`Goed geantwoord en neem dit goud.'
`Kwam je me verluieren: verlustig je dan in dit
goudgeel, dat mijn gezondheid aanwijst.'
Hans was opgetogen over zijn teksten en hij lachte
schraperig. Ze waren te goed voor die voetbal boven.
Hij sloot zijn ogen gelukzalig. Te goed voor iemand
anders in het algemeen misschien zelfs wel in deze
wereld van doeners op de plaatsen waar alleen nay
gelaten zou mogen worden.
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Dokter Pulder boven sufte nu een beetje.
Tot hij de muis hoorde achter het behang, die in de
vroege morgen altijd een keer van boven naar beooneden ging en dan korte tijd later opnieuw naar boorvenkwam.
Wie zal uitmaken wat dit nu precies voor geluid is
van een muis achter het behang?
Het is soms vaag en licht als van een klein meisje
dat vrijwel ongemerkt even haar springtouw uit een
kast gaat halen, maar andere keren is het een moeilijk
schuiven van schouders van een oud en stoffig ge'
boren iets, dat voordat het ogen op zich trekt en gei
waarschuwde blikken, weer weggeklauterd wil zijn
en steunend voor altijd onzichtbaar, zo niet very
dwenen.
Kees Pulder luisterde, als hij wakker was, altijd
nauwkeurig naar die muis. God, achter het behang
is geen speciale wereld van duisternis. Er zijn latten
waartussen jute gespannen is en daaroverheen is het
behang geplakt; soms wel enkele lagen dik en oud.
Er is in werkelijkheid geen andere wereld achter,
maar een muur. Het is donker en er leeft iets dat zeer
actief is, scherpe nagels heeft en scherpe tanden. Het
is leven dat zijn afmetingen verliest door het geluid
dat het maakt in de stilte van de nacht, of de oude
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stilte van het huis. Het wordt groot leven, inderdaad
van nagels langs het papier en daarmee van hij„o
gen, donkere overwegingen, een niet te duiden uit'
drukking van ogen; niet te voorspellen bewegingen.
Het is een geluid dat iets doet meetrillen in het bin..

,

nenste van de luisteraar, even donker als het zwart van
waaruit het geschuif komt. En in dat donker binonenste zijn de tanden en de nagels, de oude stoffige
schouders en vooral ook het verplaatsen van het gei
luid en de bron ervan, dreigend en verontrustend.
Zoiets tenminste.
Maar nu vanmorgen begroette Kees zijn muis. `Zo
— ben je daar ook,' riep hij. `Kom je es kijken hoede
dokter het maakt ?' De muis hield zich even dood
stil. `Het geeft niks hoor, je mag vrij rondlopen. Tens
slotte leven we maar ééns. Jij net zo goed als ik en jij
nog wel wat korter ook dan ik. Hé muissie, laat es
horen waar je zit. Voor mij mag alles, hoor, vang
daag! Vandaag is de dag van het leven.' Pulder
greep naast zijn bed naar een pantoffel en smeet die
met volle kracht tegen het behang op de plaats waar
hij de muis veri*edde. Even was het stil, toen hoor'
de hij een snel en zacht schuiven naar omlaag.
Hij lachte en deed opnieuw het licht uit. Hij sliep
nu onmiddellijk in.
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Ook Hans in de logeerkamer hoorde nu de muis.
Eerst ging het aan hem voorbij dat er een knagend
geluid was, maar de hardnekkigheid ervan maakte
toch dat zijn aandacht er heen dreef. En weer kwam
die kinderwagen van heel vroeger te voorschijn, er
was gekrabbel in de kap. De geur van die kap drong
in zijn neus en zijn ogen gingen langzaam opzij om
te zien; al zou hij niets kunnen doen aan het geluid.
Maar daar was het niet. Het was tikken in de ruimte.
Het was misschien regenwater op een strak gespan
nen zeil. Een zonnewering in de strakke blauwe
lucht, waar het op regende. Niet een regen om nat
van te worden, evenmin als van de sneeuw tegen
de ruiten van een ie klas coupé, door een zonnig en
brandend heet woestijnlandschap rijdend.
De druppels op het strakke zeil waren misschien ook
wel pailletten, gestrooid door een kleine plaaggeest,
of een meisje bovenop het witte balcon dat zijn aan'
dacht wilde trekken. `Nou, nou, nou' mompelde
Hans, `mag dat wel van je moeder ?' Maar hij luis
terde niet naar het antwoord, want hij luisterde naar
de hoeven van het paard van zijn oom, die hem
vroeger meenam in zijn dokterskoetsje. In het gei
capitoneerde rode binnenste was de hemelse gerust'
stelling van daar echt te mogen zijn en te luisteren
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naar de hoeven, tappetetappetetappete, eindeloos.
Dat ging nu ook door! maar inplaats van paarde
hoeven bleek het donkerder te zijn. Van angst bijLovoorbeeld. Omdat, hoewel er niets tegen gedaan
hoefde te worden, de regen zo zwaar op het plafond
drukte, dat dit wel eens zou kunnen bezwijken, zog
dat alle gasten aan de witte tafels bedolven zouden
worden. Hans lachte daar schraperig om, om het be..
,

wegen van de halfdode bedolvenen onder de grote
brokken kalk en het pleisterwerk met witte domme
engelen, bruinzwart geworden trouwens al. En om
het bloed dat zich met kalkstof vermengde, rood in
de donkergrijze massa, maar verdwijnend en zwart
wordend, rood van dodende gezwellen die niet week
waren, maar hard en brokkelig en Hans kwam onder
de dekens vandaan en hij transpireerde.
Hij hoefde niet te opereren en voort te maken en net te
doen of er niets aan de hand was. Alles was nog gei
ruststellend en er was niets te horen van enig ander en
vijandig leven ergens in de buurt van hem, waar
tegenover hij tekort zou schieten door zijn ondeugd.
Hij hoorde, toen ineens, dat het een muis moest zijn
achter het behang. Welk behang? Bij Pulder!
Hij werd woedend.
Dat ontbrak er nog maar aan, ratten!
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Hij trok haastig een van zijn schoenen uit en smeet
hem in de richting van het geknaag en het gekrab en
het scheuren van naaldscherpe tanden in zijn veilig
heid. De schoen smakte terug.
En da%ar werd dokter Pulder heel even wakker van,
trachtend het geluid dat hem gewekt had te dei
termineren. Hij hoorde de muis naar boven glijden.
Hij smeet opnieuw een slof en nu was dat een groet
naar van Inge Liedaerd beneden; want het geluid
dat Kees gewekt had, moest een schoen van Hans
geweest zijn die op de grond viel. Hans had dus óók
naar de muis gegooid. Hij had hetzelfde gevoeld als
hij. Hij had ook het leven, het andere leven achter
het behang instemmend begroet. Zijn slof tegen het
behang was niet alleen een groet voor dat andere
leven, maar waarschijnlijk ook een bestemd voor
Hans waar hij plotseling zo nauw mee verbonden
was in deze merkwaardige triomfantelijke nacht van
echte levensvreugde.
Dr. van Inge Liedaerd hoorde boven zijn hoofd de
slof vallen. Hij kwam overeind en trok zijn schoen
weer aan. Een lampetkan en een waskom stonden in
de kamer notabene. Hij wreef zijn ogen met water en
dronk er iets van. Hij zou die hele kamer willen very
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woesten, het behang met een mes van de muur
scheuren, het bed omgooien, agressie uitvieren.
Wat hij deed, was zeer rustig pissen in de waskom.
`Pissen in de waskom,' zei hij.
Toen nam hij zijn bundel vol buiten stapte de gang
op. Het begon licht te worden. Hij trok zijn jas aan,
zette zijn hoed op, opende de buitendeur en ging in
zijn auto zitten. Hij voelde er voor om luid cla.xo'
nerend de straat uit te scheuren, maar hij ging wit en
rillerig diep in de voorbank zitten en reed langzaam
weg, dromerig nog een beetje, met zijn ene hand
aan het stuur en de andere in het nachtkastkleedje
graaiend in de buit; een dr. Jekyll zonder vrienden,
zonder één enkel ander mens in de wereld.
Hij reed naar de bungalow van zijn vriendin; ver'
slaafd als hij, die hij de vorige week nu eindelijk
voorgoed had verlaten. Een bruin huisje in een tuin,
grenzend aan duinen. Een gemeden huisje; zelfs
door leveranciers.
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Het moest al een uur of twaalf zijn toen dokter Pulp
der eindelijk eens wakker werd. Hij had een tong
van leer en pijn in zijn keel. Zijn bed was in totale
wanorde, de flessen op het nachtkastje stonden bijt
zonder stil. Hij kwam uit bed en ging na zijn pang
toffels bijeen gegaard te hebben snel de badkamer in.
Hij douchte, dronk twee glazen water, schoor zich,
kleedde zich aan en stapte de keuken binnen om een
ontbijt voor hem en Hans te maken.
Wat zou van Inge Liedaerd verwachten? Een zacht
of een hardgekookt ei? Hij zou roereieren maken,
zoals Lieske vroeger bij een verjaardagsontbijt wel
deed. Thee of koffie? Allebei. Hij zou hem de keus
laten. En toast. Precies op kleur. Jammer dat er geen
grapefruits in huis waren. Geen grapes of wrath,
boys. Überhaupt geen gramschap meer in dit huis
van nu af aan. En wie weet uit dit huis, want hij wist
het nu wel zeker dat hij het zou wagen van Inge
Liedaerd doodgewoon te vragen of hij hem niet uit
dit gat kon verlossen, desnoods uit naam van hun our
de beproefde vriendschap zo onverwachts tot nieuwe
bloei gekomen. `Het is geen onbescheidenheid van
me,' zou hij zeggen, `geen onbescheidenheid in ieder
geval als een karaktertrek of een karakterfout; maar
als een ontsierend vlekje.' Daarmee zinspeelde hij
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dan op een verhaal dat Hans hem gisteravond ook
nog had gedaan, herinnerde hij zich nu ineens. Kees
zou op een keer een professor fielterigheid verweten
hebben en daarna gesommeerd zijn om zijn excuses
te maken. Maar Kees méénde het van die fielterig
heid en volgens zijn vrienden had hij bovendien ge'
lijk en toen zou hij dat dan gezegd hebben: `Ik heb
dat fielterigheid niet bedoeld als een karakterfout,
maar als een ontsierend vlekje'. De professor had er
genoegen mee genomen en het had een opzienbarend
de overwinning betekend voor een student. Ook van
dit geval wist hij zich totaal niets meer te herinneren
en hij kon het zich ook absoluut niet voorstellen dat
hij tot zoiets in staat was geweest, maar Hans van zijn
kant begreep zo evident volstrekt niet, dat zijn vriend
Kees daar niets meer van wist, dat dokter Pulder
zich er maar bij neerlegde, evenals bij zijn andere
vers opgedolven heldendaden. Hans had hem gei
wekt, als de prins Doornroosje, dat was zeker.
Dat de roereieren mooi uitvielen kon niemand zeg'
gen. De eerste donkerbruine portie vrat hij zelf hele..maal haastig op, om de tweede af te wachten die hij
met enige sier zou kunnen presenteren. De koffie en
de thee konden er mee door; en verdomd hoe vouw
de Lieske dan altijd de servetjes ook weer, zodat ze
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iets beroepsmatigs kregen als in een (goed) hotel. Nu
er geen pompelmoes was, wreef hij een appel mooi
glimmend. Bovendien legde hij een schoon kleedje
op het grote presenteerblad en zo schreed hij dan
naar de dubbele deur van de logeerkamer.
Hij zette het blad even neer om de deur te kunnen
openen, pakte het (enigermate popelend overigens)
weer op en stapte er de kamer mee binnen.
Niets.
Leeg.
Doodstil.
Hij zag de lampetkan op de grond staan en onmis'
kenbare urine in de waskom.
Hij zette het blad op het bed en snelde de gang in.
Jas weg. Hoed weg. Idioot genoeg deed hij ook de
voordeur nog open. Auto ook weg.
Toen ging hij zoeken naar een briefje van Hans in de
zitkamer. Een verklarend briefje. Een zogenaamd
verklarend briefje, een verhelderend schrijven, een
uitleg, godverdomme wat dit te betekenen had.
Geen briefje te vinden. Aan de deur van Kees'
slaapkamer misschien. Nee, hoor. Aan de kapstok?
Waar verdomme laat iemand die onverhoeds very
trekken moet, midden in de nacht, een briefje achter
dat in ieder geval gevonden wordt? In de keuken?
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Aan de voordeur? In de w.c.? Voor de grap in de
ijskast? (Eventueel echt iets voor Hans: `Maai het
lag toch in de ijskast kerel, ik begreep toch datje de
volgende morgen in ieder geval allereerst behoefte zou
hebben aan koud bier.')
Nergens.
Kees zou toegangelijk moeten worden voor de were
kelijkheid dat er helemaal geen briefje was achter'
gelaten. Maar als dat zo was — hij ging nog eens in de
brievenbus van de voordeur kijken — maar als dat zo
was, waarom was dat dan zo?
Het was ondenkbaar dat er was opgebeld en dat hij
de telefoon niet gehoord had, daar was hij een huis
dokter voor die heel wat bevallingen deed. `Waarom
in godsnaam geen bericht, Hans, kerel,' fluisterde hij.
Hij pakte het presenteerblad van het logeerbed en
schonk zichzelf koffie in.
Zijn hand trilde erg.
Hij hield hem omhoog. Zijn hand trilde idioot. De
koffie was al lauw, zo lang had hij als een zot door het
huis gehold, op zoek naar het verlossende briefje.
Ook het kopje trilde ontzettend in zijn hand mee.
Wat was er gebeurd? Wat stond er te gebeuren? Er
was onheil, groter onheil misschien dan hij nu nog
kon vermoeden.
7S

Was er iets bijzonders aan van Inge Liedaerd ge'
weest gisteravond? Hij zag er ontzettend slecht uit.
Was hij ziek geworden in de nacht? Als het om de
een of ander medicijn ging had hij Kees toch kunnen
wekken...
Medicijn.
Pulder sprong op en opende met een ruk de deur van
de apotheek. Daar had hij nog niet gezocht. Het was
er doodstil. Er was niets veranderd sedert gisteren en
er lag geen briefje.
Vooruit, hij moest zich beheersen.
Kees liep terug naar de zitkamer en zette zich weer
achter het blad. Hij kauwde de toast'op•kleur en de
klamme roereieren weg, nam nu — koude — thee en
bracht de resterende rotzooi terug naar de keuken.
`Wat was er aan de hand?'
Hij dacht aan ieder woord dat Hans gisteren gezegd
had. Hij overwoog de mogelijkheid dat hij zelf op het
laatst, niet al te fris meer, iets ontactisch had gezegd.
Maar nee, ze hadden elkander diep vriendschappen
lijk de hand geschud toen ze eindelijk gingen slapen.
`Godallemachtig Pulder, ben je dan zo'n pummel
dat je niets kunt verzinnen ?' zei hij luidop. Dat was
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iets anders dan `mijne heren, aangezien het des eek
hoorns is...'
Hij liep opnieuw naar de apotheek, want de eekhoorn
die de plek van de noten kent was hem ineens levensop
groot verschenen.
Dokter Pulder keek in de vijzel, waar hij gisteren het
sleuteltje van zijn wonderkast in had gedaan, naar
hij zeker meende te weten. De mooie oude vijzel was
geheel ledig. De wonderkast zweeg en was op slot.
Enige minuten later was dokter Pulder bezig de
urine te onderzoeken uit de waskom. `Toch een
boodschap van dokter van Inge Liedaerd,' zei hij
uiterst kalm. `Een kleine boodschap met een groot
bericht, mijne heren,' voegde hij er aan toe en die
woordspeling mocht er zijn — voor hèm zeker.
Dokter Pulder werd nu heel kalm. Hij was opge'
licht, dat was zeker. Hoe gruwelijk hij bestolen was,
wist hij nog niet, maar hij maakte zich geen illusies.
Hij zette nieuwe koffie, belde om verder in zijn doen
te raken op naar enige patienten om te vragen hoe de
nacht was geweest en ging toen midden in de apo•
theek staan, zich indenkend wààr iemand als Hans
de sleutel van de vergifkast zou verstoppen. Als hij
hem tenminste niet mee had genomen.
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Pulder was geen moment mis. Hij stapte naar de
schoorsteenmantel en haalde, bijna net zo voor'
zichtig als van Inge Liedaerd de vorige nacht, de
stolp over de pendule vandaan. Hij draaide de
achterkant van de klok naar zich toe, opende het
ronde deurtje en zag de sleutel liggen op het mar.
meren plaatje dat de bodem vormde. Toen draaide
hij de pendule opnieuw om, zette de stolp er weer
overheen en stapte met zijn sleutel naar de vergifkast.
Hij opende hem volgens de regels van de kunst en
met uitgesponnen kalmte.
Welja!
Geen druppel voor één kankerpatient was er over!
Alles, werkelijk alles had mijnheer meegepikt.
Lieve God, Hans van Inge Liedaerd een criminele
verslaafde. Dat `criminele' had Pulder nog nooit zo
gevoeld als nu. Natuurlijk had hij ervan gelezen,
had hij frappante staaltjes gehoord. Maar dit. En dat
dan allemaal na die verrukkelijke avond. Wat een
diepe ellende als dat dan ineens weer zo over iemand
komt...
Hij pakte het intercommunale telefoonboek en zocht
het nummer op van dr. van Inge Liedaerd; spreek
uur alleen na afspraak; bij geen gehoor Harmonie
hofkliniek.
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Kees draaide het nummer.
Geen gehoor.
Hij draaide het nummer van de kliniek en vroeg
naar zijn vriend, ofin ieder geval naar waar hij hem
zou kunnen bereiken. `Dr. van Inge Liedaerd is niet
meer aan de kliniek verbonden, 'was het antwoord.
`U zult hem trouwens bij zijn huis ook niet treffen.
We kunnen u geen inlichtingen geven.'
`Is er iets met hem aan de hand? Hij is een vriend van
mij,' zei Kees.
`Zo zou U het wel kunnen noemen,' was het anti
woord.
`U spreekt met dokter Pulder. De dokter heeft vang
nacht bij ons gelogeerd...'
`Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor
wat dr. van Inge doet. Het spijt me, ik kan u niet
verder helpen.' En de verbinding werd verbroken.
Wat had Kees die nacht ook weer gedacht? Miss
schien kan Hans ook maatschappelijk en medisch
iets voor me doen en me hier uit die negorij be'
vrijden. Vermoedelijk was zijn voornaamste zorg
om zelf uit de gevangenis te blijven of een gesloten
inrichting.
Verzeyl!
Hans had het ook over Verzeyl gehad, een andere
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studiegenoot die Kees zo vreselijk miste en zo sterk
naar een reunie verlangde...
Hij kreeg mevrouw Verzeyl aan het toestel en vroeg
naar mijnheer Verzeyl. `Is het dringend, het is wèl
zondag ziet U,' zei mevrouw.
`U spreekt met dokter Pulder, een oud vriend van
Uw man.'
`Ik zal eens kijken of ik hem bereid kan vinden.'
Even later klonk een tamelijk onvriendelijk `Ja,
Verzeyl hier!'
`Je zult wel verrast zijn, Verzeyl... (zei Kees lullig)
...maar je spreekt met Kees Pulder, je weet wel, ik
ben nog een dispuutgenoot...'
`Pulder... ?... Pulder... ?'
`Kees Pulder, weet je wel, ik deed medicijnen. Van
Inge Liedaerd en ik waren de medicijnmannen van
het spul (hoe kwam hij in 's hemelsnaam op dat
woordje `spul')... Kees Pulder. Zegt eekhoorn je
misschien iets... ?'
`Pulder, Pulder, het zegt me niets nee, maar dat kan
aan mij Legge. Maar koefik alstublieft niet op zondag
lastig gevallen te worden met van Inge Liedaerd of
met een eekhoorn, meneer...!' rang, de telefoon op de
haak.
Daar stond Kees toch nog van te kijken en very
80

volgens werd hij enorm kwaad. Hij draaide hete
zelfde nummer opnieuw en hoorde weer: `Verzeyl
hier' en hij zei meteen `Zeg Verzeyl benJe een haartje
bedonderd om een oud studievriend op die manier te
woord te staan. Je spreekt met dokter Kees Pulder en
ik heb dringend, ja dringend een inlichting nodig.'
Het was even stil aan de andere kant.
`Als ik u die kan geven. Zegt u dan maar wat u
wilt weten.'
`Wat is er precies aan de hand met van Inge Lieg
daerd, met Hans... ?'
`Welnu mijnheer Pulder, doktervan Inge Liedaerd is
enige maanden uit de circulatie geweest en is, naar
verscheidene dorpsdokters u zullen kunnen vertellen,
weer een tijdje en voor zo lang als het duurt, op vrije
voeten. En als u iets hebt aan te geven, want ik neem
aan dat u apotheek houdt, dan moet u niet bij mij
zijn, maar bij de justitie. En doet u mij het genoegen
mij niet, ook niet telefonisch en ook niet quasi om
inlichtingen, te betrekken bij enigerlei stap die dokter
van Inge Liedaerd onderneemt. Gegroet.' Weer de
telefoon op de haak en een nieuwe driftbui bij Kees,
want op die manier tewoord gestaan, werd hij nog
een soort medeplichtige van Hans en in ieder geval
een ongehoorde provinciale zak.
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Verscheidene dorpsdokters...
Ongehoorde zak...
Nu, nu pas drong de waarheid echt helemaal tot
Kees door.
Die verhalen over zijn briljante, zijn onophoudelijk
briljante optreden in het dispuut waren toverachtige
verzinsels om hem zo genadeloos in de boot te neg
men, dat hij zelfai halfbedwelmd en verdoofd en in

een roes van zelfverheerlijking de sleutel tot lediging
van de vergifkast aan was gaan bieden aan die boef,
als aan een ereburger.
`Aan die arme boef, mijne heren', voegde hij er luid
aan toe.
Oooh, wat was hij belazerd en 000h wat had hij zich
gretig laten inzepen. Hoewel hij een verrukkelijke
avond had gehad en een goddelijke nacht, een glorie
euze nacht. Als je een kerel bent, moet je dat tens
minste toegeven dacht hij, maar hij dacht ook dat
iemand die zo bedonderd was als hij, vrij gaarne de
mate van zijn stupiditeit verdringt.
En zoete Jesus, wat zou Lieske zeggen en wat zou
Kamiel sekreterig lachen.

Nietsvan dat alles: ditweek'endwas zijn geheim; zijn
rol zou in geen geval die van de domme August zijn.
De aanvulling van zijn morphinevoorraad zou nog
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een probleem zijn, maar zo groot als die was, hoefde
hij niet direct weer te worden. Dat had hij al eens
eerder gedacht.
's Avonds om half elf kwamen vrouw en kind er
eindelijk weer eens aanzetten. Dokter Pulder had
spiegeleieren met ham gegeten in zijn eentje, één
keer de pan van het fornuis laten vallen en zich gei
brand en er was geen ei meer in huis na al die onge'
lukken met diverse eiergerechten.
Zij hadden genóten en wat hij gemist had, daar zou
hij nog in geen jaren overheen komen...
En hij
`Het is heel goed dat ik niet ben meegegaan,' zei hij,
`want wat ik heb opgedaan is niet veel minder dan
een levensles.' Nou — dat moest hij dan vertellen.
`Ik vrees dat er niet veel over te vertellen is,' zei Kees,
`het was een medische zaak.'
`En kwam hij jou raadplegen ??' vroeg Lieske en ze
keek met grote ogen.
`Verrassenderwijs, ja.'
`En kon je wat doen ?'
`Ik vrees van niet.'
`Hopeloos ?'
`Ik vrees van wel.'
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`Was het rottig ?' vroeg Lieske en kwam naast hem
zitten.
`Gedeeltelijk. Eigenlijk nu pas, nu hij weg is.'
`Hebben jullie het toch nog een beetje goed gehad. Ik
bedoel oude vriendschap en zo.'
`Uitzonderlijk goed,' zei Kees en het ontging Lieske
evenmin als Kamiel dat zijn ogen ineens vochtig
waren.
`Dan was het misschien wel goed, dat wij er niet
waren,' zei Lieske.
`Hoe onbeleefd het misschien ook klinkt: ja.'
`Dit zijn de programma's, vader,' zei Kamiel en hij
legde een paar programma's op tafel. `Dank je wel,
ik zal ze morgen bekijken.'
`Wil je nog iets eten?'vroeg Lieske.
`Alle eieren zijn op,' zei Kees en hij lachte weer iets.
Toen ineens hoorden ze alle drie een gekke dreun, on'
middellijk gevolgd door overdadig gerinkel van
glas. Ze sprongen op. Het moest in de apotheek zijn.
En jawel: een van de grote ruiten aan diggelen. De
wind viel koud naar binnen. Kees raapte een baks
steen op die op de vloer lag en die kennelijk door de
ruit was gegooid. Met een elastiekje zat er een stuk
papier om en op het papier stond met een rode ball
point geschreven: Pulderdelulder het wrattenzwijn,
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ondertekend (dat stond er: ondertekend) prof. dr.
H. van Inge Liedaerd, cel 43 •'
Kees was bleek en hij verfrommelde het papier en
stak het in zijn zak. Lieske en Kamiel keken in toi
tale ontzetting en volstrekt niets begrijpend naar hem.
Er moest iets vreselijks zijn gebeurd in dit weekend,
maar wat, daar hadden ze niet het vaagste vermoeden
van.
Kees keek uit het raam en trok er nog een grote scherf
uit. Hij verwachtte zo half om half nog een klap in
zijn smoel ook, eigenlijk.
`Er heeft even een grote zwarte slee gestopt,' zij zijn
buurman, die door het gerinkel naar buiten was gei
komen en betrekkelijk nogal even daarna de zwarte
auto had zien wegrijden.
`Dat dacht ik al,' zei dokter Pulder.
Kees kwam weer in de kamer en bekeek de baksteen.
Hij beet zich op de lippen.
`Wat nou ?' vroeg Lieske, `nogal niet zo'n werk om
dat raam dicht te spijkeren voor de nacht. En waar
mee trouwens ?'
`Ik zal van Bommel bellen,' zei Kees.
`De glashandelaar? Ja, die komt om elf uur zeker
in de nacht...'
Dokter Pulder belde van Bommel uit zijn bed.
8

`Hij komt nog,' zei hij even later tegen Lieske en
Kamiel. `Met zijn zoon!'
`Hoe is het mogelijk,' riep Lieske.
`Dat is nou het voordeel van zo'n negorij,' zei Kees.
`En van een goeie dokter,' zei Kamiel.
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II

Er waren rottig weinig mensen naar de begrafenis
van dr. van Inge Liedaerd gekomen.
Zijn zwaarst belazerde slachtoffer, dokter Pulder had
het heft zo'n beetje in handen genomen en was de
enige spreker. Natuurlijk regende het en de kleine
kring rond het graf zag de kist, die killig glansde en
waaraan je kon zien hoe mager en uitgeteerd Hans
bij zijn sterven geweest moest zijn, zonder tranen van
verdriet verdwijnen.
Mevrouw van Inge Liedaerd was niet meegekomen.
De dochter Kitty wel. Een paar mensen van de
kliniek; misschien een of twee patienten die door
Hans geopereerd waren en een sterk vervallen vrouw,
die beverig en wankel rondstapte en nog eens diep in
het graf keek, toen men zich opmaakte ferm terug te
stappen naar de uitgang van het kerkhof. Die vrouw
moest dan wel de vriendin van Hans zijn.
Alles bij elkaar kon het allemaal nauwelijks treuriger.
Kees zei tegen Kitty, met wie hij tevoren enig contact
had gehad over de begrafenis, dat hij graag nog met
haar wou spreken en zij vroeg of hij soms nog mee
87

ging naar huis. Dat vroeg ze aan nog een paar mensen,
maar iedereen zei geen tijd te hebben, helaas.
Kees liet Kitty weten, dat hij nog naar het sterfhuis
zou komen. Op het huis stond nog wel de naam,
maar het bordje met `spreekuur alleen volgens af'
spraak' was er al lang af. Dokter Pulder was zeer
gespannen om de dagelijkse of in ieder geval de
vroegere dagelijkse omgeving van zijn vriend te leren
kennen, maar Kitty zei dat de beste stukken er al uit
waren, schilderijen en meubels, `omdat vader het
spul kòcht voordat hij het gapte.'
Haar stem was een beetje donker en samenzweer'
derig toen ze zei, dat niemand wist hoe haar vader de
familie had geruïneerd. Dokter Pulder zei dat hij
natuurlijk de exacte cijfers niet kende, doch dat hij
precies begreep hoe de familie ervoor stond.
`Jij wilt geloof ik ook medicijnen gaan studeren ?'
vroeg hij, maar dat was geenszins het geval. `Ik heb
wel begrepen dat ik dát in ieder geval niet moet doen,'
riep ze vrij luid. `En aangezien ik ook niet voor
trouwen voel en zo gauw mogelijk moet verdienen,
ga ik rechten studeren. Ik kan misschien bij een
broer van moeder komen, die een groot notariskan
toor heeft.'
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`Heb je al een kamer in Amsterdam?'
`Dat schijnt moeilijk te zijn, hè.'
Moeilijk of niet. Daar hoefdeze niet over in te zitten.
Zijn zoon Kamiel had een gedeelte van het huis van
een tante tot zijn beschikking gekregen. Een beneden
en een bovenkamer en hij, dokter Pulder kon wel
zeggen dat ze maar hoefde te kiezen. Boven of bei
neden! Dat zou natuurlijk reusachtig fijn zijn en
voordat hij het wist had Pulder Kamiel met Kitty
opgezadeld, of omgekeerd, zonder dat zijn zoon van
iets wist. Niet erg modern, maar zeer goed in de sfeer
van verplichtingen die hij tegenover de van Inge
Liedaerds had, sedert die nacht. Kitty deed nog wel
moeite haar moeder te bewegen voor de dag te ko-oo
men, maar die hield het bij het teruggetrokken leven.
Er was nu trouwens wel kans op ietsje geld, want
vader had geloof ik een levensverzekering. Haar oom
was bezig om dat allemaal uit te zoeken, vooral of de
premies nog betaald waren de laatste tijd.
`Als je het mij vraagt zal hij daar ook wel te beroerd
voor geweest zijn,' zei Kitty.
`Als je oom notaris is, verbaast het me dat hij dat nu
,

pas nazoekt,' zei Kees Pulder wel, maar wist hij veel
hoe het zat in die familie. `Je moeder is toch niet ook
aan de...?' vroeg hij ineens.
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`Nee, moeder is niet aan de...' zei Kitty. `Hoewel ze
er nauwelijks beter aan toe is, maar dan door kniezen
inplaats van door verlossing, zoals vader het noemde.
En ze heeft iedereen in de familie zulke heftige en ons
billijke verwijten gemaakt dat zij vader er niet af'
hielpen, dat ze haar verder hebben laten stikken. Ze
heeft zich nu openlijk met de hele zooi gebrouilleerd!'
Op die manier kwam dokter Pulder die dag nog wel
iets meer te weten van zijn vriend Hans; zelf in'
formeerde hij naar `die vriendin die je vader er op na
scheen te houden.' Veel wist Kitty daar niet van, bei
halve dan natuurlijk dat ze allebei aan de morfine
waren en herhaaldelijk ook tegelijkertijd ontwen'
ningskuren hadden gedaan. `Maar steeds...!' vroeg
Kees.
`Ja, en hij het eerst altijd. Tenminste dat zeggen ze. Ik
neem het wel aan trouwens. Ik ben er één keer gei
weest. Hij wou dat zb graag, dat ik het maar gedaan
heb, toen nog... Ik wist toen trouwens ook nog niet
hoe het allemaal zat en vader en moeder was al lang
niets meer. Trouwens, zo'n weekend met moeder
alleen was ook niet bepaald een pretje. Hij had zo
lang gevraagd en er zo lang over gezeurd en we
zouden haas eten, maar toen ik er kwam was hij er
niet. Zijn mevrouw Mies was er wel en die zat zo'n
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beetje wazig met me te praten, toen ik zag dat vader
in de tuin liep. Het is een huisje met allemaal ramen
rondom en iedere keer verscheen hij voor een ander
raam. Hij was woedend, dat kon je wel zien, maar zij
deed of er niets aan de hand was. En als hij dan op de
deur bonsde ging ze lachend naar een open raam en
dan zei ze: `Nee we hebben afgesproken van niet.'
Dan begon hij weer rondom het huis te lopen, maar
aangezien hij steeds driftiger werd en op een gekke
schraperige manier begon te schelden is ze toen toch
naar hem toe gegaan. En na een kwartiertje kwam hij
binnen en begroette me allerhartelijkst en of er niets
aan de hand geweest was en we hebben een heerlijke
avond gehad. Hij was geestig en belangstellend en
we hebben alle drie geweldig gelachen. De volgende
morgen deden ze alle twee, of we af hadden gespro•
ken dat ik voor het ontbijt al weg zou gaan. Dat heb
ik toen maar gedaan. Ik heb vader eigenlijk nooit
meer zo onbezorgd gezien als die avond en in mijn
sufheid dacht ik toen nog, dat het eigenlijk heel goed
was dat hij die mevrouw Mies had.'
Kees Pulder informeerde naar de plaats van het huis
je en de naam van mevrouw Mies. Ook een dubbele
naam. Kees had het gevoel za nauw betrokken te
zijn bij het geval van de vriend die zojuist in zijn
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graf was gezakt, dat hij nu een opdracht had om een
soort nazorg te verlenen aan alle betrokkenen.
Hij sprak met Kitty af dat ze de volgende zaterdag
naar zijn woonplaats zou komen om kennis te maken
met Kamiel en met Lieske en dan kon dat van die
kamer beklonken worden. Het was ook mogelijk
dat hij en Kamiel en Lieske naar Amsterdam
kwamen, dan kon zij meteen de kamer keuren.
Kitty gaf aan het laatste de voorkeur.
Toen dokter Pulder in zijn auto stapte om naar huis
te rijden moest hij zich eerlijk gezegd bedwingen om
niet eerst nog even naar het kerkhof te gaan om bij
het graf van van Inge Liedaerd weer een groet te gaan
brengen, maar per saldo werd dat te gek en boven-oe
dien zou het kerkhof vermoedelijk al gesloten zijn.
Hij reed dus in één ruk terug naar huis.
Hij vertelde Lieske en Kamiel op een zodanige
manier van de kamer die hij aan Kitty had aange'
boden, dat ze het allebei volkomen vanzelfsprekend
vonden. Een mooi succes. En ook de komende reis
naar Amsterdam was zeer welkom, want daar waren
ze best aan toe. `De vorige keer was van Liedaerd
nog hier, weet je wel ?' zei Lieske.
`Verdomd,' zei Pulder, `dat was de vorige keer.'
De twee kamers vielen Kitty niet tegen, voor Kamiel
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kon ze eventueel ook wel belangstelling opbrengen,
maar voor het plan van Kees om met zijn vieren nu
eens héél gezellig te gaan eten, was ze toch niet te
porren.
Toen ze afscheid namen vroeg Kees, die een beetje
opzij ging staan met Kitty, of ze wist of de vriendin
van Hans, `mevrouw Mies zal ik maar zeggen enigs
zins verzorgd was achtergebleven. Kitty wist daar
-

niets over te vertellen. `Ik geloof dat ze een zoon heeft
die tamelijk hoog is bij de Shell; die schijnt wel iets
voor haar te doen.' Dat was een beetje een streep door
de rekening van Kees, want hij had zich iets in zijn
hoofd gezet van naar haar toe te gaan en te vragen of
hij uit vriendschap voor wijlen haar vriend miss
schier iets voor haar kon doen. Hij kon niet ontkennen dat in een dergelijk gebaar zijnerzijds veel van
spelen met vuur zat, iets van een heimwee naar `wat
we dan toch maar de zelfkant zullen noemen, mijne
heren, ook al ritselt het van de dubbele namen.'
Maar goed, als mevrouw Mies niet totaal op de hond
was, zoveel te beter. Dat hoefde een eventueel bezoek
van hem echter niet in de weg te staan, integendeel.
Ze spraken langdurig tante Aleid, bij wier huis de
twee kamers als een apart bouwseltje hoorden en
daar regelde Kees, ook al weer in een gefluisterd
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apartje met tante, dat hij in ieder geval de hele huur
voor zijn rekening zou nemen; voor beide kamers.
Lieske hoorde het toch, maar ze hield zich stil,
want het drong meer en meer tot haar door dat Kees
in deze zaak een geforceerde, maar in ieder geval
tamelijk edele rol speelde.
En zo kwam, toen de colleges begonnen, Kitty
boven Kamiel te wonen.
Nu was het wachten maar of het iets zou worden
tussen Kamiel en Kitty. Het was maar goed, dat
Kees niet óók zijn intrek bij tante Aleid nam om het
te kunnen volgen, want er gebeurde weinig of niets.
Een ding deed Kitty direct. Net als ze thuis de laatste
tijd gedaan had, begon ze eten neer te leggen in de
hoop dat er een muis op af zou komen. Muizen zijn
gezelschap.
`Heeft ze nog met tante Aleid over de huur gepraat ?'
vroeg Pulder aan Kamiel, toen die voor het eerst een
weekend thuis was na ongeveer twee maanden en
dat had ze volgens Kamiel niet, want tante Aleid had
nog aan hem gevraagd of zijn vader dat eigenlijk al
aan Kitty had gezegd. Kitty sprak zelfs nog in geen
maanden over de huur en toen het woordje eens viel,
riep ze verrast: `O ja natuurlijk, hoeveel huur moet ik
eigenlijk betalen...
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Dat was vooral erg schattig van haar vond dokter
Pulder, hoewel ze natuurlijk toch op den duur zich
maatschappelijk ook eens wat beter zou moeten
oriënteren. `Dat zou nou eigenlijk voor jou juist een
mooie taak zijn,' zei hij tegen Kamiel, maar die had
vooralsnog meer haast om bevolkingsgroepen maat
schappelijk en politiek te oriënteren, zo niet volken,
dan één meisje met een dubbele naam. Kees Pulder
vernam dat niet zonder zorg, want hij kreeg de in'
druk dat Kamiel zich te goed voelde voor Kitty en
dat was nu eerlijk gezegd wel het laatste dat hem paste.
In ieder geval gaven de heer en mevrouw Pulder-van
Inge Liedaerd nog nergens kennis van. Dat was wel
duidelijk. `Zie je Kitty nog wel es?' vroeg hij trouw
iedere keer als hij Kamiel zag en even trouw was het
antwoord `jawel', of `Zeg, is dat niet een reusachtige
trut ?'
`Ik denk het niet, mijnheer,' had Kees zijn zoon gei
antwoord.
De keer daarna zei Kamiel datje in het huis waar hij
woonde, stierf van de muizen. `Je ziet ze door de
gaten in het behang rustig stiefelen en soms lopen ze
over je bed als je slaapt.' Dat was gelogen, maar het
betekende wel dat het voor Kamiel een punt was, die
aanwezigheid van muizen.
9S

Dat was ook zo.
Het was net zo'n geval als thuis de muis achter het
behang van de slaapkamer van zijn vader en moeder,
die dan even later achter het behang van de logeer.4
kamer te horen was. En Kamiel was bang voor
muizen. Waarom? Dat donker natuurlijk, waar ze in
leven tussen de muur en het behang en de vloer en
het plafond, dat correspondeert met een of ander
donker in hem zelf. Als hij 's nachts in bed ligt en er
wakker van wordt — en hij wordt dit nu langzamer
hand iedere keer als er een muis beweegt — dan werkt
dat heel erg op hem. Het is natuurlijk idioot dat hij
echt bang zou zijn van muizen, ook al komen ze nog
helemaal niet te voorschijn en hij zal het dan ook
zeker nooit toegeven, dat dit zo is, maar als het licht
nog aan is en hij hoort de muis, dan kijkt hij langs
alle gaatjes die inderdaad in het behang zitten en very
beeldt hij zich het dier te zien schuiven. Hij heeft daar
met een vriend wel over gesproken dat je de muizen
goddome achter het behang ziet turnen en die vriend
heeft hem een verhaal opgehangen dat je dan niet
beter kan doen, dan ineens, jens een passerpunt door
het behang prikken op de plaats waar de muis zit of
beweegt. Hij had op die manier al tientallen muizen
van dit leven bevrijd, zei de vriend; maar zo'n passer•
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punt is niet Kamiel's cup of tea. Hij moet daar niet
aan denken en aangezien hij da'a<r wel heel precies aan
denkt dat zoiets van hem niet is te verwachten, hing
den die muis hem steeds meer. Want stel dat hij ertoe
in staat zou zijn om rustig voor het behang te gaan
staan met een passer in zijn hand, afte wachten tot hij
precies weet waar het diertje zich bevindt en dan knal
die punt er in: dan zou hij een heel andere jongen
zijn, dan hij is.
Hij heeft weliswaar zijn diensttijd achter de rug en
hij weet dat die hem in allerlei opzichten heeft ver'
anderd, maar dat dit nu zó ver gegaan is, dat hij nu
bang moet zijn voor muizen is te gek. Soms zit hij
laat in de nacht nog als een boog gespannen die gaten
te beloeren. Hij zou naar bed kunnen gaan en prop
beren te slapen natuurlijk en als hij voelt dat hij
monomaan begint te worden van dat gebeweeg in
het dorre duister, geeft hij met de vlakke hand een
hele serie dreunen op het papier. Dan is er een tijd
niets te horen en vervolgens, soms lang daarna hoort
hij de muis snel wegglijden ofwegklimmen. Meestal
is hij dan een poos van hem af, maar ook wel is ie
— of een ander? — al weer gauw terug. Hij vraagt zich
af wat ze er zoeken, want in de kamer komen ze niet.
Ook al misschien omdat hij alle kruimels goed opa
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ruimt en alle etenswaren in een paar grote trommels
onderbrengt, tegenwoordig.
Hij is er ook bij tante Aleid over gaan zeuren, zodat
die al eens gezegd heeft, `maar neem dan toch een kat,
jongen, dan zal ik die wel te eten geven als je weg
bent met het weekend. Het is nog gezellig ook zo'n
dier en de muizen zijn zo weg.' Inderdaad, hij zou
een kat kunnen nemen.
`Heeft dat meisje van Inge Liedaerd er ook zo veel
last van?' vroeg zijn tante.
`Die zie of spreek ik nooit,' zei Kamiel, wat juist was
en zou hij haar spreken dan toch in ieder geval niet
over muizen en daarbij van zijn angst laten blijken.
Of angst: ANGSTEN, grote angsten waren het eigen
lijk. Heerlijke grote angsten misschien zelfs wel. Hij
zou er iets over moeten lezen en meteen moeten nagaan
waar het sexueel dan wel op duidde.
Maar hij las er niets over en gaf zich bijna iedere avond
over aan zijn confrontatie met het knagen in het dong
ker, de scherpe nagels die Materie Geworden Afkeer
Van Niet Te Peilen Ander Leven geworden waren.
Niemand kan zeggen dat Kamiel bepaald eenzaam
was, of te alleen leefde. Hij had snel vriendjes gei
maakt, hij lulde zijn kop er afin discussies, overwoog
bezweet aksies, maar hij keerde des nachts onbevrijd
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naar de gaten in het donker. Hij begon er jenever
tegen te drinken en maakte dan een demonstratie
van zijn onverschilligheid voor het bestaan van die
wereld in het donker. Hij raakte inderdaad avonden
achter elkaar tamelijk beschonken te bed, maar hij
was om zó'n uitgesproken reden dronken, dat het
niet hielp, althans niet afdoende. Daarna ging hij
minder drinken weer. Het was iets dat hij moest
overwinnen.
Op een nacht toen hij broodnuchter in bed lag, in
bed lag te luisteren, hoorde hij Kitty boven op haar
kamer. Hoewel het tamelijk gehorig was, kon hij niet
uitmaken wat ze precies deed. Het was een zacht
schuifelen en een zacht praten. Had ze een vriend
bij zich? Daar had hij tevoren niets van gemerkt. Er
werd trouwens alleen door Kitty gepraat en er volgde
nooit repliek. Kamiel spande zich tot het uiterste in
om er iets van te verstaan, maar het lukte niet. Wel
hoorde hij het schuifelen soms heel snel door de hele
kamer bewegen, alsof ze op een drafje van de ene kant
naar de andere liep en dan klonk het pieperig hoge
praten ineens heel vrolijk.
Wat die meid daar boven in haar eentje uitspookte
was hem een raadsel.
Uitspookte.
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Kitty boven was eenzaam genoeg, maar dat was ze
al zo lang, dat het een natuurlijke staat geworden was.
Ze had niemand tot wie zij zich kon wenden, eigen'
lijk. Ook nooit iemand gehad, omdat haar moeder
vrijwel nooit een vriendinnetje goed genoeg voor
haar vond, daar van Inge Liedaerd zoiets voornaams
was en omdat haar vader Kitty maar hoogst zelden
opmerkte.
Weleenkeertoen hij een duur nieuwfototoestel had en
zo gauw niemand zag om te kieken: Kitty op balcon.
De dood van haar vader ervoer ze dan ook niet als
een speciaal haar treffend verlies. Ze had alleen be..
grepen dat ze van alles zou moeten doen en regelen.
Dat was nu allemaal afgelopen en ze zat alleen op een
gehuurde kamer. De ondergang van haar vader had
zich afgespeeld volgens een patroon dat ze niet eens als
afwijkend van een gebruikelijk patroon zag; naar
het familieleven van anderen had ze gekeken als naar
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de Hollandse binnenhuisjes in het Rijksmuseum.
En toen ze in het ouderlijk huis was begonnen een
muis, of muizen naar haar kamer te lokken had ze
eerst gedacht aan iets schattigs, als Beatrice Potter.
Doch later had ze op die manier tenminste iets dat naar
hààr kwam. Iets dat haar iets morsigs gaf, eigenlijk.
Maar toen ze op haar kamer boven Kamiel de eerste
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muis zag kwam er een glansje over haar gezicht. `de
muis Isidoor' zei ze meteen.
Isidoor zat bij het broodende melk, al tientallen kei
ren vergeefs voor hem neergezet op de vloer, dicht bij
een oud muizengat.
Ze ging op haar buik op het bed liggen zonder een
beweging of enig gerucht te maken en keek toe op
zijn eten. Eerst liep het dier er telkens bij weg; later
alleen als Kitty bewoog en op den duur zelfs niet als ze
wat dichterbij kwam en wat tegen hem fluisterde.
Wat zij dan tegen hem zei, was niet zeer ter zake.
`Heb je je bruine of je grijze pakje aan ?'
`Gisteren heb je wèèr niet alles opgegeten.'
`Wat moet er toch van je worden als ik hier niet meer
woon ?' — `Of ga je dan met me mee? Dat is best een
idee zeg. Dan maak ik een mooi huisje voor je. Met
een raampje er in zodat je op reis uit kunt kijken.
Allemaal vreemde landen en volken zie je dan. Of
wil je hier blijven en moet ik altijd voor je zorgen?
Vind je dat ik wel goed voor je zorg, of laat het te
wensen over?'
De grote angsten voor het donker waar een raspend
of schurend geluid uit kwam, bestonden die voor
haar? In ieder geval niet in relatie tot die muis. Haar
moeder misschien: die zou ook iets kunnen aan
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richten met gevolgen. Weer ergens anders heen. Het
onbekende meisje. De onbekende muis. Wie kende
Isidoor, wie kende haar? Te weinig allebei voor iets
geheimzinnigs.
Als de muis 's avonds kwam, had Kitty doorgaans
haar nachtjapon al aan. Van lichtblauwe tule en
weinig verhullend, want voor wie? Ze was gaan prop
beren in die vederlichte tule door de kamer te be..
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wegen zonder de muis te verschrikken. Zo licht als
het fluisteren dat ze tegen hem deed. Op den duur
ging hij er niet om weg van zijn roggebrood. `Ouwe
trouwe Isidoor,' zei ze dan wel, `ik ga niet van jou
weg en jij niet van mij.'
Als Kamiel beneden zich dan, geenszins als een elfje,
vloekend door zijn kamer verplaatste, was dat een
plompe verstoring.
Als Kitty naar bed ging, hoorde Kamiel de matras
van het vroegere bed van tante Aleid piepen. Kamiel
sliep in, maar niet voor lang, want hij ontwaakte
bijna iedere nacht met een soort pijn, een werkelijk
leed, door het zeer lichamelijk schuiven achter zijn
behang, vlak bij zijn hoofd.
`O verdomme,' schreeuwde hij soms.
Hij had het gevoel dat Kitty dan verstrakte in haar
bed, boven.
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Kamiel trok de dekens over zijn kop en lag wakker,
de hele nacht, afen toe het passeren van een (?) de ()
muis, gekweld maar actieloos ondergaand.
Op een dag tegen etenstijd, toen hij Kitty naar be..neden hoorde komen, wachtte hij haar op onder aan
de trap.
`Heb jij ook muizen??'vroeg hij.
`Ja! Isidoor,' zei ze.
`Dan was dát het zeker wat ik vannacht hoorde ?'
`Ja, hij was er vannacht heel lang.'
Kamiel zei verder niets en trok zich terug op zijn
kamer. Kitty verliet het huis. Hij was nog nooit op
haar kamer geweest, terwijl het voor de hand had gei
legen, dat ze hem na haai verhuizing eens had laten
zien hoe het dan wel geworden was. Toen Kitty een
tijdje weg was, sloop Kamiel naar boven. De deur
van Kitty was open — de zijne ging altijd op slot als
hij weg was. Het eerste dat hij zag was een schotel
tje met melk en een dekseltje van een sigarettenblikje
met roggebrood. Het stond er alsof ze een kat hield
inplaats van een muis. Er ging een rilling door
Kamiel heen en hij had zin om melk en brood op te
pakken en uit het raam te smijten en `Zo juffrouw', te
roepen, `voert u die krengen ?'
Intussen had de muis of hadden de muizen die zijn
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kamer passeerden nu een duidelijke bestemming en
dat verminderde de geheimzinnigheid, die aan een
ongestuurd bewegen door het donker wèl vastzat. Er
was bovendien een naam, Isidoor en die verminderde
het universele van het beklemmende bestaan in de
ontoegankelijkheid.
Kamiel wist niet of hij er blij om moest zijn. Of het
een opluchting was, of juist een verlies. In ieder geval
was het nu noodzakelijk geworden om aan Kitty
te vragen of hij eens mocht komen kijken als Isidoor
er was.
Die avond keek hij in ieder geval niet gespannen naar
alle muizengaten in het behang. Hij begreep dat
Isidoor een vaste route moest hebben en hij duidde het
geluid van de muis ook beter: die was gewoon gei
spierd bezig om naar boven te klimmen. Toen hij de
muis niet meer hoorde ging hij liggen luisteren of
Kitty tegen het beestje begon te praten en ofze weer op
pantoffeltjes door de kamer zou gaan draven. Maar
hij hoorde niets. Blijkbaar kon zij naar behoeven
slapen of naar de muis kijken.
De volgende middag toen hij Kitty hoorde, ging hij
naar boven en klopte op haar deur. `Zou ik Isidoor
bij gelegenheid eens mogen zien?' vroeg hij. `Hij pass
seem mijn kamer op weg naar jou. Ik hoor hem naar
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boven sluipen en naar beneden glijden als hij bij jou
op visite gaat of geweest is.'
Kitty die tamelijk afwachtend naar Kamiel keek, zei
dat Isidoor er nu niet was en dat het niet eenvoudig
zou zijn, want als ze Kamiel zou komen halen als
Isidoor zat te eten, zou de muis zonder twijfel vluch•
ten, `al wordt hij langzamerhand wel heel brutaal,
die mijnheer.'
`Als ik hem naar boven hoor gaan, zou ik ook naar
boven kunnen komen,' zei Kamiel argeloos.
Kitty keek hem met grote ogen aan. `Nou zeg... dat
lijkt me niet zo geslaagd.'
`God wat een trut,' dacht Kamiel. `Nou ja, niet
midden in de nacht natuurlijk.' Daarna legde hij
haar uit dat hij hem 's middags ook vaak hoorde. `Jij
zit mijn Isidoor geloof ik dag en nacht in de gaten te
houden.'
`Mag ik even gaan zitten?'vroeg Kamiel en hij ging
in een stoeltje zitten, waar hij maar nauwelijks in kon
met zijn brede kont en toen zei hij zb geladen dat
Kitty er van opschrok: `Ja. Het is misschien zwak
zinnig van me, maar ze houden me meer bezig die
muizen dan misschien goed voor me is.'
Kitty keek naar hem. Onwelwillend.
`Als ik er op een middag es niet ben, kan je wat mij
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betreft gaan kijken,' zei ze. `Als je overal afblijft.'
Kamiel knikte. `Oké,' zei hij en hij dacht: zak door
de vloer, sekreet.
Het volgende weekend ging hij naar huis en hij
barstte zo onstuimig los over Kitty, dat zijn vader
vroeg of hij een blauwtje bij haar gelopen had. `Een
blauwtje... Ik... ?? ?',hij schreeuwde het bijna. `Nou,
kalm maar,' zei Lieske en ze schudde haar hoofd naar
Kees om er verder over te zwijgen. Dokter Pulder
zat al weer te denken wanneer hij eens met dat meisje
zou kunnen gaan praten. Hij was de laatste tijd wei'
nig actief in de zaken van Inge Liedaerd. Hij had
zo'n beetje het gevoel gehad dat Kamiel die nu in
handen had.
's Avonds toen ze een glas cognac zaten te drinken,
kwam hij met vrij veel tact terug op het geval.
`Waarom ben je eigenlijk zo heftig tegen dat kind?'
Kamiel haalde zijn schouders op en hij glimlachte
zelfs even: "t Is op de manier waarop,' zei hij. `Er zijn
muizen daar. En zij reageert er anders op dan ik, dat
zal het wel zijn. Misschien een van de verschillen
tussen mannen en vrouwen.
`Zitten ze achter het behang?'vroeg Lieske. Kamiel
knikte. `Die hebben we hier anders ook,' zei dokter
Pulder `en toen die keer dat Kitty's vader hier lo..106

geerde hebben we nog een groet gewisseld via zo'n
muis. Ik gooide een pantoffel op de slaapkamer tegen
het behang en daarna hij zijn schoen in de logeer
kamer.'
`Jij een pantoffel tegen het behang?' vroeg Lieske.
`We hadden nogal wat gedronken, moet ik toep
geven, het was misschien wel een soort joligheid.
We gunden iedereen het leven.'
`Was van Inge dan jolig, die nacht... ??'
Kees gaf geen antwoord.
`Ik kan er niet goed tegen,' zei Kamiel na een tijdje.
`Be your age!' zei Kees.
`Waar slaat dát nou godverdomme weer op?'
`Nou jongens, geen ruzie,' zei Lieske, `tenslotte is het
al zondag.'
Dat was waar. Maar dokter Pulder had zo de pest in,
dat het weer mis was gegaan toen het er allemaal zo
vredig uitzag bij die cognac, dat hij besloot om de
volgende dag naar mevrouw Mies te gaan.
Van Inge Liedaerd dreigde vergeten te worden.
Hij vond het huisje betrekkelijk gemakkelijk. Hij
keek door een paar van de ramen naar binnen, maar
hij zag niemand. Hij belde. Zo'n rotbel die van bin-o
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nen opgewonden moet worden, bijna geen geluid
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geeft en die bovendien na twee keer drukken al bleek
uitgeput. Hij wachtte en keek naar een klein raam
boven de deur. Nergens beweging. Hij liep om het
huisje heen en dacht aan het verhaal van Kitty over
dekeer dat ze hier haas was komen eten en haar vader
steeds driftiger voor de ramen opdook en naar bins
nen schold. Kees belandde weer bij de voordeur en
tikte nu met zijn huissleutel flink hard. Hij hoorde
niets. Maar toen hij opnieuw omhoog loerde, keek hij
recht in de starende bleekblauwe ogen van mevrouw
Mies, die klaarblijkelijk haar hoofd al een tijd naar
buiten gestoken hield, maar niets zei.
Nu had dokter Pulder in zijn practijk natuurlijk
ook wel voor vreemde situaties gestaan, maar die
wijd open ogen in dat vervallen gezicht die wel naar
hem keken, doch mevrouw Mies niet tot enigerlei
reactie noopten, brachten hem behoorlijk van zijn
tramentanen. `Dag mevrouw,' zei hij. `Ik hoop dat
ik u niet stoor.'
`Ik begrijp niet wat u eigenlijk moet,' zei de vrouw.
Kees had willen zeggen dat hij eens kwam kijken
hoe ze het maakte, maar hij begreep wel dat daar geen
zinnige zaken uit zouden komen en vroeg dus maar:
`Zou ik u niet even kunnen spreken?'
De vrouw bleef kijken en begon pas na een tijd
I08

moeizaam achteruit te schuiven. Klaarblijkelijk lag
ze op haar buik op een bed. Na nog ongeveer een
kwartier wachten — dokter Pulder had al enige keren
op het punt gestaan om toch maar te vertrekken —
hoorde hij binnen geschuifel en gezucht en toen ging
de deur open. In een lichtblauwe kimono stond het
dikke vervallen wezen van bibberig vlees voor hem.
Ze zei niets, draaide zich om en liep weer naar bins
nen.
Kees volgde haar, sloot de voordeur en ging ook
maar snel zitten toen mevrouw Mies zich op een stoel
liet vallen, een kwartslag maakte en vervolgens op de
grond viel. Ze ging op handen en knieën zitten en
Kees hielp haar overeind. Dat wil zeggen: hij moest
zo overal aan haar sjorren om haar van de grond te
krijgen, dat hij een ogenblik zijn lachen niet kon
bedwingen; hoe treurig de situatie dan ook wel was.
`Ik ben dokter Pulder weet u wel,' zei hij toen ze
weer zat, dit keer in een diepere fauteuil waar ze niet
zo makkelijk uit zou rollen.
`U heeft mooi gesproken bij de begrafenis van mijn
amant,' zei mevrouw Mies.
`Ach — mooi...' zei Kees.
`Hij had het niet verdiend,' zei ze.
Het viel Kees erg mee dat ze hem herkende.
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`Hij heeft u het ergst geplunderd van allemaal,' zei
mevrouw Mies nu, `maar hij was toch kwaad op U.
Een slaapkamer met een lampetkan en met ratten.
Hij was woedend. En hij kan woedend zijn...!' Kan
dacht Kees, niet kon!
`Hij kan zo woedend zijn dat hij me slaat: dat ver'
wacht je niet van een gentleman.'
`Zeg...' zei ze, `...weet je wat het laatste is wat ie zei,
toen hij doodging ?'
`Een verwensing ?' vroeg Kees, die zag dat er tranen
uit de ogen van mevrouw Mies kwamen. Of trams
nen? ... water...!
`Nee. Appelmoes!, zei hij. Appelmoes! Niets meer of
niets minder. Famous last words...' Ze begon in de
zijzak van haar kimono naar een zakdoek te zoeken,
werd daarin gehinderd door de zijkant van de leun'
stoel, draaide zich weer wat en tuimelde opnieuw op
de vloer. Ze bleef lachend liggen, vond haar zakdoek
nu en veegde haar ogen. `Het wordt eerder erger dan
minder, dat vallen,' zei ze toen en Kees begon weer
zwaar te tillen, waarbij hij nu in het geheel zijn
lachen niet meer kon houden en dat ook niet very
borg. Mevrouw Mies lachte mee.
`Mijn zoon heeft een hoge positie bij de Shell,' zei ze,
toen ze weer zat. `Maar ik geloof dat hij voor de
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hoofddirectie, persoonlijk met zijn gat op een aange•
boorde oliebron moet blijven zitten, want ik zie hem
nooit meer.
Toen wees ze naar een kastje met een paar driehoeki..
ge Relskyflessen er op. `Drinkt u een glaasje wodka
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mee ?' Dokter Pulder vond glazen, zocht de kleinste
uit, maar kreeg het commando grotere te nemen. Hij
schonk er twee vol.
`Skol,' zei mevrouw Mies. `Skol,' zei Kees.
`Best lief van u om eens te komen kijken, maar ik
kom niets te kort. Ik heb een werkster. Ze gapt als
een ekster, dat mens en als je het mij eerlijk vraagt, is
ze aan drank. En daar kan ik over meepraten,
want voordat ik Hans kende was ik ook aan de
drank. Ik had het hele Damrak nodig als ik naar het
station terug ging. Het Damrak over de breedte dan,
als u begrijpt wat ik bedoel, dokter. Maar Hans heeft
me van de drank afgeholpen.' Ze lachte nu intens
en het water kwam weer overvloedig uit haar ogen.
Maar toen ze haar zakdoek weer wilde pakken, deed
Kees het nu maar voor haar, want anders stond hij
straks weer te sjorren. `Droogt u ze maar; u is ook
dokter,' zei ze. Hij veegde haar ogen en hij lachte
smakelijk toen ze dat nog eens herhaalde: `Dr. van
Inge Liedaerd heeft me van de drank afgeholpen.'
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Ze hield haar glas op en Kees schonk het vol.
`Er zat geen druppel bloed meer in 'm, zei onze
dokter. Hij was dan ook wèl een vergiet van al die
prikken. U sprak wel als vriend, zogenaamd, toen,
maar hij was helemaal geen vriend van u. Dat U...
hoe heet u ook weer?...' `Pulder,' zei Kees.
`O, ja, dat u Pulder heette vond hij nog wel het
vreeselijkst. Pulder, pulder zei hij. En denk er wèl
aan: ik ga voor jou naar Pulder. Dàt zou ik voor
mezelf in ieder geval nog niet doen!!!'
`Hij heeft 's avonds een steen bij ons door een raam
gegooid,' zei Kees.
`Ja, hij is helemaal naar u toegereden om dat te doen.
Ik zat ook in de auto. Ik kom bijna nooit eens uit.
Daarna kalmeert hij dan. Op het laatst moest hij zich
bij zijn operaties ook inhouden. Ja er zijn heel wat
mensen maar net de dans ontsprongen. De meesten
gingen toch gauw dood daarna. Hij dacht dat hij er
zelf ook een had zitten. Als je dát denkt is het nay
tuurlijk ook wel vervelend om telkens weer zo'n kop
met zo'n ding er in open te moeten maken.'
Kees vond het eigenlijk best een goed avontuur, hier
in dat huisjein de duinen.
`Was hij geen moment bang dat ik hem aan zou
geven, na die diefstal.'
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`Nee zeg,' zei mevrouw Mies, `hij vond jou een veel
te grote zak, zeg.'
Dokter Pulder lachte vertederd. Het was geen maso•
chisme van hem veronderstelde hij. Het deed hem
goed, dat mevrouw Mies'van'Hans van haar diepe
bederf en verval uit zo onbekommerd met hem zat
te babbelen. `Ik voel me wèl heel bevriend met
Hans,' zei hij (nu ook maar es in de tegenwoordige
tijd).
`Met die boef? Luister eens: Hans is puur slecht. Hij
is de enige man die ik gekend heb die echt wat je
noemt louter slechtigheid was. Die vrouw van hem,
die heeft hij eigenhandig geestelijk gemold, vrienden
lijk vernietigd. En mij..., het is dat er aan mij toen
al niets meer te bederven was, maar mij... Maar toch
dacht ik dat ik niet buiten hem kon. Terwijl ik het
in werkelijkheid heel goed stel, al lazer ik veel uit mijn
stoel. Dat deed hij op het laatst ook trouwens. Dan
lachte hij zo schraperig.'
`Ja, dat ken ik van hem!!' zei Kees tamelijk triom•
fantelijk.
Mevrouw Mies hield haar glas weer omhoog en dit
keer schonk Kees zich zelf ook weer in.
`Lekkere wodka,' zei hij. `Als u een flesje mee naar
huis wil nemen? Dan doen wij tenminste es iets
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terug.' `Ik beroof u ervan... ?' zei Kees. `Niks hoor.
Ons voorraadje zal mijn tijd wel duren.' `Nou,
vooruit dan,' zei Kees. `Ik zal er graag een aanvaar
den, al is het als een herinnering aan dit merkwaardige
bezoek...'
`Ik schenk je de rest en het wordt tijd dat je weer eens
opdondert, zeg. Maar schenk me eerst nog maar een
glas vol. Nee, niet dit, dit is nog niet leeg. Maar een
ander. Dan hoef ik tenminste straks niet overeind.'
`Wacht,' zei Kees, `ik zal de fles binnen uw bereik
zetten.' `Nee zeur niet, schenk me een groot glas vol.'
Kees vulde het grootste glas dat hij zag en zette het
bij mevrouw Mies neer.

`Zal ik de groeten doen aan Kitty,' vroeg hij. `Die zie
ik nu en dan.'
`Nee lamme,' zei mevrouw Mies te hard. `Laat dat
maar uit je hoofd; mevrouw Beeks van Ledendonck
groet niemand meer, want godlof bestaat ze niet meer.
Ajuussies, knotse Pulder.'
Het onderhoud was duidelijk afgelopen. Kees maak
te een buiging en mompelde dat hij, als hij nog weer
eens in de buurt was, zoals vandaag... Ze hield
haar ogen dicht, er stroomde water over haar wang
gen en hij gaf haar bliksemsnel de zakdoek nog in
haar ene hand, voordat hij maakte dat hij wegkwam.
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Toen hij weer in zijn auto zat, had hij ineens één
groot bezwaar tegen Hans van Inge Liedaerd en dat
was dat die tegen mevrouw Mies had gezegd, dat er
ratten in de logeerkamer waren. In wezen was dit
natuurlijk een bezwaar dat wegviel tegen de andere
dingen die Hans had uitgehaald, maar die ratten
betekenden een afkeer van die nacht, gaven vorm aan
een zodanig verwerping van alles van Pulder, dat hij
het toch niet kon plaatsen.
Toen hij thuiskwam was Kamiel al weer weg en
Kees kreeg van Lieske op zijn bliksem dat hij zich
Kamiel zo tegenmaakte en dat het toch zo'n zegen
was dat die jongen dan tenminste nog regelmatig
thuiskwam. Of voelde hij dat niet zo?
Ja, dat voelde hij heus ook zo!
Terugkomen'van'een'week'end op zijn kamer vond
Kamiel een straf. Toen hij nu, met zijn kamerjas al
aan, naar de reis naar boven van Isidoor zat te
luisteren, ging hij het geluid achterna en tikte zeer
bescheiden op Kitty's deur. Hij had al gehoord dat
ze er was. Er gebeurde niets en hij klopte wat
duidelijker. Zij zwaaide de deur met grote snelheid
open en stond met grote verschrikte ogen voor hem.
`Wat is er??' vroeg ze.
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`Mag ik nu Isidoor eens zien ?'
`Hij is er niet.'
`Ik hoorde he
m gaan.'
Kitty had er allemachtig weinig zin in om hem binop
nen te laten; ook al omdat hij al in zijn pyama was
(met dan wel de door Lieske gemaakte kamerjas er
over heen) en omdat ze haar privacy hoogst ongaarne
zag aangetast. `Vooruit dan maar en alleen als je je
helemaal stil houdt, want anders jaag je hem maar
weg.' Kees stapte op zijn tenen naar binnen, Kitty
wees hem een stoel aan en ze gingen allebei rond zits
ten kijken. Kitty wees naar een poot van een kast en
jawel, daar zat een muis! Zeer stil en zo op het oog
zonder plannen. Ineens liep de muis snel naar het
dekseltje van het sigarettenblik en ging zitten eten.
Dat wil zeggen niet uit het blikje, want hij smeet
eerst een paar stukjes van het roggebrood op de
grond.
Dat was hem dus: Isidoor.
Kamiel keek naar Kitty die zeer strak alles volgde
wat de muis deed. Ze had een wijd zittend, tamelijk
laag uitgesneden bloesje aan en een lange rok. Ze had
eigenlijk wel een mooie huid en haar bloesje was
geenszins ledig. Ze scheen zo geobsedeerd door Isis
door, dat ze geen moment naar haar gast keek. `Mag
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ik een sigaret opsteken ?' fluisterde Kamiel. Kitty
haalde haar schouders op, wat nee betekende; maar
Kamiel nam er niettemin een en stak hem aan. De
muis holde weg en hij hield Kitty het pakje sigaret
ten voor.
`Ik rook niet. Nooit,' zei ze. `Er wordt hier sowieso
niet gerookt. Ik heb niet eens een asbakje geloof ik.'
`En dat daar dan, waar Schweppes op staat ?' Hij
kreeg het. Kamiel zette het op zijn knie in de very
onderstelling dat het kijken naar de muis hervat zou
worden. Maar Kitty vroeg plotseling: `Hoe komt
het, dat jouw vader zich zo met mijn familie bei
moeit ?'
`Hij was een goede vriend van jouw vader, voor zover
ik weet.'
`Voor zover ik weet, niet.'
`Toch wel. Mijn vader is eens een keer thuisgebleven
toen we een weekend weg zouden gaan. Omdat
jouw vader hem wou spreken. Consulteren geloof ik
zelfs.'
`Wanneer was dat dan? Lang voor zijn dood ?'
`Een maand of vier, vijf denk ik.'
`Toen had ie dus al gezeten.'
`Heeft hij dat dan ?'
`Het heeft niets geholpen.'
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`Dat wist ik niet.'
`Heeft je vader daar nooit iets over gezegd? Niet dat
het mij iets kan schelen.'
`Nee, nooit.'
Kitty glimlachte vaagjes. `Aardig van hem. Want
vader zal hem ook wel leeggeplunderd hebben.'
`Leeggeplunderd ?'
`Ik dacht zéker datje alles wel wist. Je vader betaalt
mijn huur, wist je dat ook niet ?' Kamiel zei niets.
`Het wordt een beetje een meisjesboek, voel je,' zei
Kitty. `Kitty wordt geholpen en nu kan ze a. dank
baar zijn of b. ondankbaar, voel je.' De muis liep
ineens vlak langs Kamiels' voeten en hij trok ze
haastig op. `Je bent echt bang voor muizen,' zei ze.
Kamiel zweeg. `Dus jij had beneden in je bed de
donder in over dat gekruip en Ik voerde hem.'
`Zo kan je het zeggen,' zei Kamiel, `maar het is niet
de hele waarheid.' `Het is nooit de hele waarheid,'
antwoordde Kitty.
De muis rende weer door de kamer en Kamiel
schrok zich wederom rot. `Ga maar op dat bed liga
gen,' zei Kitty en Kamiel deed het.
`Het is nogal gek, dat ik een soort eredienst van die
Isidoor maak, terwijl jij...'
`Ik maakte er ook een soort eredienst van. Van mijn
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angsten. Niet speciaal voor deze muis, denk ik,
maar voor leven in het donker, de dood, de nagel
achter het behang.'
`Het zijn geen ratten,' zei Kitty. `Het zijn muizen.'
`Ja,' zei Kamiel, `als ik zou weten dat het ratten
waren, of dat er hier überhaupt ratten waren, smeerde
ik hem meteen.'
`Gek dat dat zo diep zit!'
`Wat zit er bij jou diep?'vroeg Kamiel.
`Ik voer Isidoor.'
Ineens was Kamiel van het bed af en stond hij tegen
over Kitty. `Wat zit er bij jou diep?'vroeg hij nog een
keer. Ze keek hem aan en hij haar. Als hij nu zou
durven dan hàd hij haar, dacht Kamieljachterig.
Maar als hij haar had, wat dan?
Hij legde zijn handen op haar schouders en trok haar
een beetje naar zich toe. Ze stribbelde niet erg tegen,
maar stond wel als een plank schuin tegen hem aan.
`Ja, wie zal dat zeggen ?' zei ze. `Hou je al van een
jongen?'vroeg Kamiel.
`Nee, hoezo ?'
`Of ben je van nature niet toeschietelijk,' vroeg
Kamiel nu uiterst dom en hij had zijn tong wel wil'
len afbijten. Kitty ging op een stoel zitten. `Wie vraagt
dat nou,' zei ze.
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Goeie god, Kamiel onverhoeds in een minnaarsrol:
eerst zeggen dat hij bang is voor muizen en dan vragen of ze niet zo toeschietelijk is. Kristus; aksiegroep
love.
`Wil je iets eten, een stukje roggebrood met kaas ?'
`Moet je het niet voor Isidoor bewaren,' zei Kamiel (in
ernst).
Nee dat hoefde niet. En ze had nog een half flesje
rode wijn ook over. Soms nam ze er een mee van de
restanten thuis. `Het is wel goeie, geloof ik.'
Ze dronken wijn en aten roggebrood met kaas.
Kamiel zat zeer hard te denken hoe hij in 's hemels
naam een nieuwe ouverture kon maken en toen hij
Isidoor weer zag naderen stampte hij hard op de
vloer.
Kitty zei er niets van.
De muis was weggerend.
`Ziezoo, geen indringers meer,' zei Kamiel.
`Mijn arme Isidoor.'
`Je arme Kamiel!' zei Kamiel en hij pakte Kittys
hand.
`Wat zit er bij jou< diep... ?' zei Kitty nog eens spot•
tend. En toen zoenden ze elkaar ineens. Een wild en
onervaren gezoen, dat wel heftiger en stuurlozer werd
maar geenszins sensueel. Ze stopten tegelijkertijd.
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`Ik hou van je,' zei Kamiel, nogal gesmoord. Kitty
haalde haar schouders op, net als zojuist toen hij toch
was gaan roken.
`Bij ons thuis geloven we niet zo erg meer in de
dingen.'
`Als je van iemand houdt komt dat tbch!' Ze zeiden
een tijd niets, keken meer uit verlegenheid nog weer
eens naar Isidoor uit en toen zei Kitty: `Jammer: de
wijn is op.' Kamiel zei dat hij beneden wel jenever
had en hij ging de fles halen, maar daar zat ook nog
maar een restje in. Kitty vond dat maar goed ook
want als hij dronken werd, zat zij er maar mee. Toen
hij na een half uur zwijgend dan maar opstapte,
zoende hij haar opnieuw heftig bij de deur en zij
zoende ietsje terug en liet toe dat hij een been tussen de
hare stak, al duwde ze hem daarna snel weg.
Toen hij beneden in zijn bed lag voelde hij zich wel
een sufferd dat hij niet boven in bed lag; maar al te
lang zou dat nu niet meer duren.
Dat was ook zo. Eigenlijk de volgende avond al.
Kamiel had de hele dag min of meer wachtend door..gebracht, in de veronderstelling dat zoiets pas om
een uur of tien in de avond zijn beslag kan krijgen.
Kitty was ook in een kimono en in pyama toen ze
opendeed; ze belandden in bed zonder veel woorden
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vuil te maken aan Isidoor en hij raakte blind en gei
dreven in de weer met zijn geslacht, maar kwam
voordat dit zijn weg goed en wel gevonden had zó
verschrikkelijk en overvloedig klaar, dat het een
ontnuchterend geredder en geruim werd waar geen
liefde en tederheid al tegen bestand konden zijn. Hij
wou nu óók nog blijven slapen `om de volgende
morgen naast je wakker te worden', maar ze verwees
hem naar zijn eigen bed en kreeg daarna een onto
zettende huilbui in het hare.
En ze ging de volgende morgen doelloos vroeg de
deur uit.
Niettemin ging het aan het einde van de week al
wat beter; Kamiel raakte uiterst en Kitty leek toch
ook wel verliefd en nog een maand later belde Kamiel
op of het goed was dat hij het volgend weekend
Kitty meenam naar huis.
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Maar nu die Isidoor.
Die was door het rumoer en de kreunende wervel'
achtigheid op Kitty's kamer op alle plaatsen waar
tevoren roerloze stilte was, van slag geraakt en onder
de vloer enigszins aan het dwalen geslagen.
En dan kan er iets gebeuren datje alleen bij muizen
ziet.
Ze liep midden in de zeer stille nacht — en de nach•
ten in het eigenlijke huis van tante Aleid waren
ademloos stil — ze liep midden in de stille nacht langs
een plint in de keuken, vlak er langs met haar neus
vooruit, toen ze ineens botste tegen een andere muis,
die eveneens met zijn neus vooruit vlak langs die..zelfde plint liep. Isidoor stond niet stil en die ander
ook niet, want eerst houden ze in dergelijke gevallen
geen van beiden stil en de andere muis liep dus over
Isidoor heen, maar zo, alsof hij nog steeds gewoon
over de grond liep en niet over de rug van een andere
muis; en zó, dat je noch aan hem noch aan Isidoor
ook maar iets kon merken van iets dat anders was
dan over de grond in de stilte vlak langs een plint
lopen.
In ieder geval blijkt hier, dat Kitty Isidoor een very
keerde naam heeft gegeven, aangezien het een vrouw
tje is. De rest bleek ook spoedig, want nadat het
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mannetje over Isidoor (zullen we dan maar blijven
zeggen) heen was gelopen, stond hij wel even stil en
snoof geducht. Hetzelfde deed Isidoor, die op onbe•
kend terrein was. Ook zij snoof flink en draaide zich
om. De ander draaide ook. Toen liepen ze allebei
weer snel door het stille huis vlak langs de plint, zodat
ze onvermijdelijk opnieuw met hun naar voren gei
stoken neuzen tegen elkaar zouden moeten botsen.
Maar opnieuw liep de andere muis, alsof zich geen
enkel obstakel voordeed over Isidoor heen en ver'
volgde zijn gang vlak langs de plint. Dat wil zeggen:
nog korter dan zojuist, want hij draaide nog sneller
en snoof ook nog duidelijker, en zelfs duidelijker
verlangend.
Ook Isidoor was, zij het heel misschien iets bedeesder,
omgedraaid en ongeveer tegelijkertijd hervatten zij
hun stille tocht vlak langs de plint en opnieuw liep de
ander over Isidoor heen, alsof hij nog steeds niets had
aangetroffen op zijn weg. Zonder dat er iets afge^
sproken was draaide Isidoor zich nu niet na korte
tijd om, maar liep door, zij het behoorlijk langzamer.
En de ander kwam er achter aan.
Nu had diens neus hem nog nooit bedrogen, maar
dit keer was daar minder sprake van dan ooit.
De zeer met melk en roggebrood doorvoede Isidoor
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was in een ideale staat van goede belofte. Zij wist dat
net zo goed als die ander langs de plint en zij beleefden
daar nu samen op een ontspannen, zeer harmonieuze,
bepaald niet onvriendelijke manier parend, een
uiterste aan vreugde aan; nog geen twee meter van de
plaats waar hun neuzen elkaar de eerste keer geraakt
zouden hebben, als de muis die Isidoor tegenkwam
niet zo onnavolgbaar en precies op het goede mo•
ment over haar heen was gelopen, alsof er volstrekt
geen sprake was van een andere muis, laat staan van
een in een goede staat van ideale belofte.
Toen Isidoor die nacht achter het behang van Kai
miels kamer doorgleed was die er niet. Hij was boven.
Het geluid dat zij maakte was niet anders dan anders.
Haar buik zou binnenkort dikker worden, datwaswel
zeker. En misschien zou ze er dan zo nu en zo dan er
expres wat mee schuiven of schuren langs haar pad
om het goed tot zich door te laten dringen dat ze zeer
binnenkort zes jongen zou hebben in de wereld.
Toen dokter Pulder van het telefoontje van Kamiel
hoorde, dat Kitty het volgend weekend op zaterdag
middag mee zou komen, gaf hij zo ongeveer een
schreeuw van vreugde. `Dus tóch,' riep hij tegen
Lieske. `Dat begint met `die trut' en het eindigt met
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een schaduwloos huwelijk.' `Dat is inderdaad beter
dan omgekeerd,' zei Lieske ad rem. `Hoe bedoel je
dat nou ?' `Nou, beter dan dat het schaduwloos lijkt
te beginnen en eindigt met `die trut", zei Lieske droog;
maar ook zij vond het — als het inderdaad een onto
wikkeling was — een gelukkige ontwikkeling van de
wonerij bij tante Aleid.
Zonder iemand de reden ervan te vertellen arrangeer
de Kees de zaken zo, dat op die zaterdagmiddag enige
van hun vrienden een borreltje zouden komen drin•
ken, want hij had een onstuitbare drang om Kitty
van de eerste minuut af aan te demonstreren.
Maar Kamiel en Kitty kwamen zo laat, dat de meeste
borrelgasten al weer op wilden stappen voor het
eten, zodat Kees, om ze nog wat in zijn huis te hour
den, toch ermee over de brug moest komen, dat zijn
zoon die dag voor het eerst met een meisje thuis zou
komen! `O, maar dàt moeten we natuurlijk mees
maken,' riep iedereen. `En nog wel de dochter van
een van mijn beste vrienden, van Inge Liedaerd. Ik
weet niet of jullie van dat geval gehoord hebben. In
ieder geval is het heel tragisch en zoveel te blijer ben ik
dat er nu tenminste weer iets van geluk in het leven
van dat meiske kan komen.'
Maar ze kwamen nog steeds niet en pas toen iedereen
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voor de zoveelste keer dan nog heel even was blijven
zitten kwamen ze aan, omdat ze godverdomme aan
een demonstratie hadden meegedaan. Kees was eis
genlijk al zo ver dat hij Kamiel had willen begroeten
van: moest dat nou net vandààg ?maar hij hield zich
in en voerde Kitty met haar Kamiel in de stupéfeante
kring. Iedereen glinsterde toen al danig van de lege
flessen en hief het glas alsof het reeds het einde van
het trouwdejeuner gold; tot innige en oprechte ver'
bazing van Kitty en Kamiel.
Toen ze met hun vieren waren schonk Kees nog
meer; om de leegte te vullen. Lieske werd er sjacherij'
nig van en Kitty en Kamiel deden hoog en nuchter.
Kees zei dat hij blij was dat Kitty nu toch es een keer
meekwam; op een manier die niets toespelends had.
`We kunnen zeker wel samen op de logeerkamer
slapen!' was de norse repliek van Kamiel, met de
licht dreigende ondertoon dat ze in het andere geval
meteen maar weer opdonderden.
`Het bed is opgemaakt,' zei Lieske, alsof ze die kamer
per uur verhuurde; en dat was dan dat; al diende er
nu wel gauw weer es iets gezegd te worden, wilde er
geen niet kapot te krijgen stilte ontstaan.
Kitty, toch al niet overmatig gelukkig met de ver'
loofderol zat er bleekjes bij en legde goed onop•
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vallend een hand in haar schoot, toen Kamiel daar
slecht onopvallend naar hengelde. `Ik stel voor dat
we in `Het pannetje' gaan eten,' riep Kees snel, zon'
der op de lawine van tegenwerpingen van Lieske te
preluderen, want die had het diner al klaarstaan.
Maar verdomd, Lieske zag het duidelijk óók als de
enige redding en dat was het ook want Kamiel zei
tegen Kitty dat het daar heel leuk was. `Wel nep
natuurlijk, maar za duidelijk datje best kan lachen.'
Even later waren ze in de auto op weg naar `Het
pannetje'. Lieske had nog even tegen Kees gezegd:
`zal ik rijden ?' maar hij zat al achter het stuur.
In `Het Pannetje' vertelde Kees hoe gezellig hij daar
met Kitty's vader had gegeten. Zij achtte dat duider
lijk weinig geloofwaardig, niettemin ontdooide ze
iets en ze lachte zelfs een enkele keer om iets wat Kees
zei en waarachtig ook nog een keer om de een of
andere wijsheid van de eekhoorn.
Op de terugweg zei Kees dat Kitty niet moest schrik'
ken als ze een muis achter het behang hoorde. `Als
die je vatbaar maakt voor het verborgen leven in een
huis, maar ook in ons zelf,' vond hij het meegei
nomen. Kitty^zeidat zij helemaal niet bang was voor
muizen, integendeel en toen zei Kamiel: `Je hebt Isis
door eigenlijk nogal verwaarloosd de laatste tijd.'
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Daarna zei Kitty, wat iedereen ook probeerde, er
geeneen meer.
En toen, nadat er luidruchtig goeienacht was gei
zegd, Kamiel met haar de logeerkamer binnen,.
stapte, zei ze dat ze toch eigenlijk liever had, dat hij
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in zijn eigen kamer — die hij haar had laten zien en
waarin nog een schoolsfeer heerste — ging slapen.
`Hoe kom je daar nou op?' siste Kamiel en hij deed
haastig de dubbele deuren dicht en bezag toen zorg
gelijk de waskom en de lampetkan die hij zich nog
niet zo gerealiseerd had en een Kitty, gezeten op de
sprei en maar al te duidelijk worstelend met een huil
bui uit ogen die al nat waren en ongeneselijk kwets-o
baar leken; al rees er twijfel aan de spiegels van een
ziel.
Boven op de slaapkamer polsten Kees en Lieske ei'
kaar wat ze er nu van vonden, van die twee in het
logeerbed. Het maakte hen tamelijk somber maar ze
wachtten zich wijs voor `ze doen maar tegenwoordig'
en andere kreten van afgrijzen en lagen stil naast
elkaar, zonder het zichzelf, laat staan elkaar te durven
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bekennen dat ze scherp luisterden.
Na ongeveer een uur hoorde Kees de muis naar bei
neden gaan. Het maakte hem niet alleen buitengei
woon eenzaam, dat hij er niet aan kon denken zijn
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slof tegen het behang te gooien. Hij huiverde bovenop
dien: altijd is de dood er. Voor zijn vrouw en voor
hem, maar ook al voor de kinderen. Het manen
is een nagel langs de achterkant van het behangsel
papier, dat voor ons diepste donker zit.
Eerst hier boven en daarna, bij hun beneden. Ong
herroepelijk. Voor Kees was bijna alles al te laat,
voelde hij. Hij hield de adem in. Ze moesten het
krassen nu beneden horen.
Hopelijk sliepen ze.
Zonder ook maar een momentje te denken, dat het
geluid dat zij maakte enig levend wezen zou kunnen
verontrusten gleed Isidoor omlaag achter het bei
hang van Kamiels kamer om onder zijn vloer op een
alleraardigst plaatsje, waar een electricien ooit eens
wat poetskatoen had achtergelaten, haar zes jongen
te baren. Onze trots op transistors kunnen we wel
vergeten, als we die kleine blinde smoeltjes zien van
die zes, die vastberaden de tepels zoeken en voor het
eerst zelf hun heil gevonden hebben.
De kwetsbare ogen van Kitty wellen steeds opnieuw
vol tranen. Kamiel weet er zich helemaal geen raad
mee. Hij heeft een keer, toen ze naakt op haar bed zat,
wel een uur naar haar gekeken en toen gezegd: `weet
130

je dat ik er tranen van in mijn ogen krijg, zo mooi als
je bent... ?' Ze had even een glimlach gehad en een
hand naar hem uitgestoken, maar toen hij op zijn
knieën voor haar bed lag, kwamen wéér die tranen in
haar ogen. `Je huilt alleen een beetje vaak voor iemand
die happy is,' zuchtte hij toen.
Die nacht in de logeerkamer hadden ze ieder aan een
kant van het bed strak gespannen gelegen om elkaar
vooral maar niet aan te raken en in die toestand was
's morgens geen verandering gekomen. Vroeg in de
middag waren ze weer vertrokken, omdat Kitty ook
nog even naar haar moeder wilde. `haan jullie dan
niet samen ?' hadden Kees en Lieske tegelijkertijd
gezegd, maar dat gingen ze niet.
Kitty was toen pas twee dagen later op haar kamer
teruggekomen en ze had Kamiel's weerzienson•
stuimigheid onmiddellijk zo hoog afgewezen, dat
alle verhalen over de gravin en de stalknecht op hete
zelfde ogenblik waardeloze verzinsels waren. Pas de
volgende zaterdag mocht hij weer in haar bed. Maar
zondag alweer niet. Op die manier zag Kamiel het
na een paar maanden niet meer zo zitten en een keer
kwam het zelfs zo ver dat hij, toen hij naar boven
kwam — laat in de avond omdat hij in goede ernst
had zitten studeren —Kitty's deur op slot vond en
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haar stem: `Nee. Niet. Niet, nu niet,' hoorde zeggen.
Toen hij in zijn eigen bed lag hoorde hij Isidoor
weer eens.
Dat wil zeggen: Isidoor duidelijk niet alleen. Nu was
er eindelijk echt reden om niet één, maar alle muizen
gaten in het behang te beturen. Kamiel deed het licht
aan en tuurde langs de hele wand. En op de tafel
waar hij altijd aan werkte en at, zag hij toen ineens
een muis lopen en op de lambrizering nog een.
Dat was andere koek.
De muis was nu echt muizen geworden.
En Kamiel pakte, plotseling idioot schreeuwerig
vloekend een schoen en keilde hem over de tafel. Het
hielp niet noemenswaardig. Inplaats van dood'
angstig terug te draven naar waar ze hoorden, het
veilig donker achter het behang, gingen de twee
muizen maar een klein beetje opzij en toen beklom'
men ze de schoen die ondersteboven op de tafel lag,
als heuvel 314 in een oorlogsfilm. Kamiel ging met
zijn blote voeten op de vloer en met zijn handen
onder zijn hoofd op het bed zitten: hij werd belaagd!
Niet meer door de Grote Angsten, maar door in alle
vezels van zijn waarneming en door al zijn op bei
scherming uit zijnde reacties siepelende aanwezig
heid van oncontroleerbaar ander bestaan.
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Hij smeet zijn schoenen alle kanten uit en op een gei
geven ogenblik schudde hij zelfs zijn vuist naar
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ven, naar de kamerbewoonster met haar krankjoreme
roggebrood.
Al die tijd van groeien van Isidoor's jongen kwam
Kamiel niet weekenden bij Kees en Lieske en in
Kees begon opnieuw een drang te ontstaan om
mevrouw Mies te bezoeken. `Misschien weet zij iets,'
zei hij tegen Lieske, `want Kamiel laat toch niets
weten en zeker niet over hoe het staat en vragen bij de
vrouw van Hans, daar zie ik een beetje tegenop.'
Niet ten onrechte trouwens, zei hij dat, want de toep
nemende verbittering en gramschap van mevrouw
van Inge Liedaerd gaven haar zo ongeveer de lucht
van smeulende veters.
Toen Kees opnieuw bij het huisje van mevrouw Mies
was, voelde hij al dat er iets mis was. De bel deed het
nu helemaal niet meer, een blik door de ramen toon
de weliswaar het zelfde beeld als de vorige keer, er
stonden zelfs aangebroken wodkaAessen op het
buffet, maar het geheel had iets bestorvene.
Mogelijk was ze ergens opgenomen. 't Tikken met
de sleutel en later met een grote kei uit de tuin had
geen gevolg, het raam boven de deur bracht het
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zelfs niet tot een veel verradende kier en dokter Pulp
der liep een eindje verder het pad op naar een buur
huisje. Daar waren wel mensen.
`Weet u misschien iets van mevrouw hiernaast ?', zei
hij op zijn deftigst pratend en wijzend naar het huis
van Mevrouw Mies. Niks inrichting: ze was dood
en begraven op het dorpskerkhof.
`Hoe is dat gebeurd ?' Nou, toen de situatie niet langer
te harden was hadden ze haar opgehaald — `es goed
gewassen' en nog gedaan wat mensenmogelijk was.
Maar een week later was ze weg en, schande voor
God: er was niemand bij de begrafenis. `Gewoon
de mensen hier van het dorp die het altijd doen,
maar geen familie, geen vrienden, geen bekenden,
hardstikke helemaal niemand. `Er is wel een steen
voor haar graf besteld,' wist de buurman te vertellen,
`tenminste dat zeggen ze. En ze schijnt nog Beeks
van Ledendonck te heten ook,' zei hij, `kan je nay
gaan wat voor een geval dat is, want haar zoon is bij
de Shell, maar niet bij de begrafenis.'
`En het huis?'vroeg Kees. Het hele buurgezin haalde
tegelijkertijd de schouders op. Buurman wilde de
grond er wel bij hebben, `maar om het geld zal haar
zoon het wel niet verkopen.'
Op de terugweg keek Kees nog eens naar binnen.
134

Hij kende die kamer, hij kende mevrouw Mies, hij
kende Hans die daar met haar gehokt had, gewoond,
gespoten, gevochten en geschaterd. Aan de berm
van de wereld van de mensen. Vergeten en gevlucht
maar toch huiverend voor het geluid van de met lucht
stoten voorbij daverende auto's met inzittenden. `In
godsnaam ja,' fluisterde Kees, `inzittenden zal hij
het wel genoemd hebben.'
`Ik sta hier of mijn moeder dood is,' mompelde hij
wat later; steeds met grote intensiteit naar binnen
kijkend. Mevrouw Mies, dood! Hij zou in die lege
kamer ook wel op de dood willen wachten.
Bij Kamiel en Kitty bleef het zoals het was. Zonder
dat er een woord over gesproken werd, was het duider
lijk dat zij de band verbroken achtte. Kamiel ging
een avondje bij tante Aleid op bezoek om te vragen
of hij haar poes kon lenen. `Wat ben je dan toch een
tijd niet hier bij me geweest, lieve jongen,' zei tante
en toen: `Nee, Beertje is weggelopen. Al een paar
weken. Hij komt doorgaans wel terug, maar nu
duurt het wel erg lang.' Om kort te gaan, ze gaf hem
een oude muizenval mee die in een kastje onder het
aanrecht stond. En een uur later stond die met een
blokje kaas, klaar voor zijn taak in Kamiels kamer.
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Drie minuten later sloeg hij dicht. De eerste muis
was gevangen.
De verdachte handelde dwangmatig zeggen ver.
dedigers vaak bij ernstige rechtzittingen. Het heeft
geen zin om precies na te gaan hoe Kamiel zich tel•
kens opnieuw overwon en keer na keer de val leegde
en op die dezelfde dag vijf muizen de dood deed
vinden met een vlotheid of de val tegenwoordig een
erkende attractie voor muizen geworden was.
Misschien rekende Kamiel wel voor goed af met de
Grote Angsten en met zijn verleden. Kitty was er
al in geen twee weken geweest en ze liet ook niets
horen.
's Avonds zat Kamiel als verdoofd te staren in zijn
stoel. De val had al in een paar uur geen succes meer
gehad; achter het behang was niets te horen; boven
evenmin.
Kamiel was van onder tot boven gevuld met dood.
Er was niets, niet alleen hier niet, maar nergens, dat
iets anders betekende dan dood en dode lijven. Nog
niet eens actief sterven. Al dood!
Hij dacht aan Kitty en haar Isidoor. Een wereld
waar hij zich in had gewrongen. Maar een dode
wereld al eigenlijk, toen hij voor het eerst keek, en
geenszins zag wat het betekende. Een meisje van
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Inge Liedaerd, op weg naar een notariskantoor, Ie..vend met een muis, uit vrees voor ander leven.
Kamiel leefde er al veel meer op los, maar hij wist
niet, toen nog niet, geheel gevuld te zijn met dood,
zoals hij dat nu wel wist na vijf keer gedood te heb
ben, verontrustend willens en wetens leven te hebben
uitgeroeid.
Kamiel ging in zijn bed liggen. Hij zag de naakte
Kitty en de tranen in zijn ogen omdat het zo mooi
was. Zijn ogen waren droog.
De volgende morgen was er dan een briefje van Kitty.
`Je zult wel begrepen hebben dat ik het niet klaaro#
speel. We zijn niet bepaald voor elkaar bestemd, gei
loof ik. Ik blijfvoorlopig bij moeder en schei uit met
studeren. Ik zal zien te regelen dat mijn spullen
boven worden weggehaald. Ik zal schrijven wanneer
ze dat komen doen en hoop dat jij aanwijzingen
zult willen geven. Sorry voor alles. Kitty.
P.S. Zorg je een beetje voor de oude man Isidoor?'
Kitty was dus nu ook officieel dood. Kamiel ging
de trap op en opende met de sleutel die Kitty had
meegezonden, haar kamer. Opnieuw was het eerste
dat hij zag het dekseltje waar ze roggebrood in deed
en het melkschoteltje dat nu was ingedroogd.
Haar bed was keurig opgemaakt.
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Een foto van haar vader en haar moeder stonden op
haar bureautje. De foto die ze van hem gekregen had
lag in een vakje van het bureau tussen papieren van
de universiteit. Kamiel haalde hem er tussenuit en
bekeek hem. Dat was de puistenkop Kamiel toen hij
nog leefde. Toen hij Kitty de foto had gegeven, zei hij
het versje op dat zijn vader ook wel eens citeerde: `Ik
ben geen juffrouw, ook niet schoon'.
Dat `geen juffrouw en niet schoon' achtte hij toen
heel goed te passen bij zijn foto, die een weinig ins
teressant jongensgelaat vertoonde. Verder was het nu
allemaal wel erg roerloos op die kamer van Kitty.
Kamiel huiverde tenminste.
Hij zette zijn vingertoppen op het bed en duwde zijn
handen omlaag. Ja zeker, het piepte nog. Hij nam
nu het dekseltje, zette het op het schoteltje en het gei
heel in Kitty's wastafel, waar zij haar piepkleine
vaatje altijd in afwaste. Hij overwoog om het schop
teltje nu te wassen. Maar hij liet het zo, verliet de
kamer en deed de deur op slot. Toen hij de trap af'
liep dacht hij er aan, dat hij af en toe op dat bed zou
kunnen gaan liggen, om goed duidelijk te weten dat
alles dood was en zonder hoop verder.
Maar hij wist meteen al wel, dat hij dat niet zou doen.
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Isidoor was niet bij de gevallenen. Maar zij was het
huis wel ontvlucht en leefde nu in het eigenlijke huis
van tante Aleid waar Beertje niet meer was. Er moet
nog één van haar jongen in leven zijn als je narekent
dat er zes waren en Kamiel er vijf gedood heeft.
Waar die zit weet niemand. Ergens achter behang
zal hij wel te horen zijn.
Kamiel gaat het volgende weekend weer naar huis
en zijn ouders zullen hem erg veranderd vinden.
Hij wil trouwens van de politicologie af en switchen
naar medicijnen.
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REQUIEM

Dokter Pulder bezoekt op de sterfdag van Hans van
Inge Liedaerd diens graf. Op de steen zit, met leren
lappen om zijn knieën een stenenschuurder, druk
aan het werk. De man vraagt of de bezoeker voor
`de dokter hier' komt. De bezoeker knikt en zegt:
`Maar laat ik u niet storen.'
`Ik weet nog maar sinds kort, dat hij hier ligt,' zegt
de schuurder. `Ik ben nog door hem geopereerd. Een
gezwel op mijn hersens. Daarna nog bestraald ge'
worden. Maar het is al zes jaar geleden en ik schijn
nou wel te mogen aannemen, dat ik niets meer te
vrezen heb. Er wordt niet betaald voor het onder'
houd van dit graf: Maar ja, je doet wat terug.'
Hans Jacob Aernoudt van Inge Liedaerd staat er op
de steen, plus de geboortedatum en de sterfdag. `Ik
zie dat het juist een jaar is,' zegt de schuurder.
`Vandaar,' zegt dokter Pulder.
De schuurder begint weer en Pulder is geen Shake
speare, die bij een graf een pittige tekst kan leveren op
de schedel van de oude Yorick. Hij is hier trouwens
ook niet gekomenomtekst te leveren aaneenander dan
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Hans. Maar ook alléén met die naam en die twee data
zou hij niet ver gekomen zijn. Niet veel verder dan
`kerel toch'. Maar de stenenschuurder verhindert ook
dat. Kees scheert langs het graf en stapt na een groet,
verder het pad af. Een aantal graven verder gaat hij
op een bank zitten.
De man op het graf schuurt dat het een lieve lust is.
Hij leeft, en de man die hem zo vakkundig opereerde
is dood. Bij Pulder zit dat beter. Hij leeft nog en de
patienten die hij niet heeft kunnen redden, liggen
onder een steen.
Zou Kitty vandaag ook naar het graf komen? Ze is
er nog niet geweest; anders zou er iets van bloemen
zijn toch wel. Hij heeft daar ook aan gedacht, maar
het als te sentimenteel verworpen.
Komt hij trouwens voor Hans, of komt hij voor
zichzelf?
Als Kitty nu zou komen, dan zou hij haar natuurlijk
aanspreken. Hier op deze bank zouden ze dan heel
goed wat kunnen praten. Kees heeft een sterke beohoefte om voor zijn vriend te pleiten, juist bij Kitty.
Ook al om haar duidelijk te maken, dat het natuur
lijk niet allemaal zomaar vanzelf is gekomen. De
leugens die Hans op die vreemde avond over hun
studententijd vertelde zijn opgetrokken als een nevel.
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Direct al. Niemand hoeft ze verder onderhouden.
Maar wat Kees zich wel herinnert nu, is dat van
Inge Liedaerd zelf in die studententijd al eens bei
kende dat zijn vrienden hem nu wel briljant vonden
en toen al een chirurg in hem zagen, maar dat hij
absoluut geen enkel maatgevoel kende en voort
durend bedreigd werd door mateloosheden die met
hem op sjouw wensten te gaan. Niettemin wilde hij
specialiseren in neurochirurgie.
Later op die avond had hij een verhaal verteld hoe hij
op een kerstdag, toen hij zijn ouders bezocht in de
provincieplaats waar hij geboren was — zijn vader
was daar notaris — naar de plaatselijke hoer was
gegaan.
De volgende dag wist iedereen het. Zijn vader, van
wie Hans wist dat hij een vriendin onderhield, had
toen met hem gebroken. `En dan moet je weten, dat
ik het mens, toen ze naakt was, alleen maar met hulst
heb versierd.'
`Dat vind ik nou vies,' had een van de vrienden gei
zegd en Hans had gelachen. Kees kon zich niet
herinneren of hij zelf op de een of andere manier gei
reageerd had. Vrijwel zeker niet, want hij reageerde
nooit ergens op toen. Nóg niet, trouwens. Hoewel...,
het laatste jaar...
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Later op die avond had Hans ook nog verteld hoe
hij rechten had gestudeerd in Genève, voordat hij om'
zwaaide naar medicijnen en hoe hij, zeer jong nog,
op een nacht in zijn eentje in het meer was gaan
zwemmen. Hij had niet erg goed uitgekeken waar hij
te water ging en raakte in het pikkedonker in het
water met zijn witte naakte lijf verward in water'
planten, waardoor hij omlaag getrokken werd, de
zwarte kou in. Dat was de eerste keer geweest dat hij
zich echt had laten meeslepen door zijn mateloos
beid. `Om voor mijn leven te vechten namelijk,' en
hij had zich vrij weten te worstelen.
Hij was uit het water gekomen en stond op een gei
geven ogenblik rillend en met een shock, ver weg
van zijn kleren op de kant. `Ik ben een insluiper in
het leven.' Maar zijn vrienden vonden dat onzin,
toen hij het vertelde. `Litteratuur,' hadden ze gei
roepen. Kees herinnerde zich niet of hij daar dan
tenminste op gereageerd had. Hij dacht van niet.
Maar nu, zo half om half wachtend op Kitty, voelde
hij dat hij eindelijk eens wel op dat verhaal zou rei
ageren, al was het door het aan haar te vertellen.
Hij keek de laan van het kerkhof uit. In de verte trok
een zeer klein stoetje tussen de graven door. Dragers
met een kist en drie mensen er achter. Niet zo ver van
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hem af was een oudere vrouw bezig water in een
gieter te pompen. Later ging ze zwaar dragend,
planten begieten rond een graf. Haar man? Een zoon?
Een dochter? Zou Kees, als Lieske dood was, of
Kamiel, zoiets...?
Of zij voor hem? Nu goed: van Inge Liedaerd was
gestorven; Kees was naar de begrafenis geweest, hij
had er zelfs gesproken, of liever: zich het woord toep
geëigend; de dood was niets ongewoons voor hem, al
zei hij iedere keer als hij het sterven van een patient
bijwoonde tegen de familie, dat het toch ook voor
hem altijd weer iets groots had en nu zit hij hier op
een kerkhof; maar heeft hij een reactie?

Je loopt over een pad, je staat op een pad. Hij zit nu
aan een pad, de grond ligt vol doden, onze lieve
moeder, ons onvergetelijk kind, onze beste vader, of
gewoon maar een naam.
Het is stil.
De stenenschuurder is weggegaan zonder dat dokter
Pulder iets gemerkt heeften nu stapt Kees terug naar
de grafsteen. Hij komt eerlijk gezegd niet verder dan
dat hij 'Picobello' zegt en dat slaat op het werk van de
schuurder.
Dan draait hij zich na enig doelloos talen om. En
dan nog een keer. Hij maakt een soort buiging voor
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de steen en stapt dan het pad weer op. Hij kijkt nog
één keer rond of hij Kitty ziet. Geen Kitty.
Vervolgens begaf hij zich naar een pharmaceutische
groothandel, deed bestellingen, kreeg monsters en
reed terug door de nieuwe polders.
Soms stuurde hij makkelijk achter in de bank gei
zeten en liet zich overstromen door het zeer bijzondere
geluk dat hem getroffen had dat Hans van Inge
Liedaerd in zijn leven gekomen was en voor zo lang
Kees leefde, in hem een graf gevonden had.
`Ik ben geen j uffrouw, ook niet schoon, ik weet alleen
wel waar ik woon,' zong hij zo'n beetje. `Bis: ik
weet allèèn wel waar ik woon.' En dan toeterde hij.
Nu kwam hij thuis en Lieske en Kamiel wachtten
hem, zonder te lachen of zak te zeggen.
En 's nachts in bed, toen hij de muis hoorde Auis'
terde hij: `Vader was niet thuis; moeder was niet
thuis.'
De muis zakte naar de lege logeerkamer, want Kai
miel sliep in zijn eigen jongensbed. Maar ook in de
lege logeerkamer kraste de nagel in het donker.
Hij is te horen als er iemand is, maar hij is er ook als
er niemand is. Zoals nu op dit moment ook in de
studentenkamer van Kamiel en daarboven achter
het behang van de kamer waar Kitty woonde.
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Daar is het Isidoor, voor wie niemand meer zorgt
en die het eeuwige leven heeft.
Het begon te regenen.
Het regende op het dak van de Pulders, op het graf
van mevrouw Mies, op het dak van het huis van de
van Inge Liedaerds, op het dak van het voorhuis
van Kitty en Kamiel, op de steen van Hans. Op
alle daken en op alle graven.
Iedereen slaapt nu.
De nagel krast.
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DE NA GEL A CHTER HET BEHANG
is die van de muis in de donkere ruimte tegen muur en behang.
Het gekras van de nagel en het schuiven van de muis in die volstrekte duisternis zijn signalen die doorgaans in het onderbewuste
doordringen. Voor de een zijn ze de manende dood, onzekerheid,
een vertaling van angst, voor de ander betekent het gewoon maar
een muis, maar daarmee toch oncontroleerbaar ander leven.
In hit leven van de vier hoofdpersonen van Koolhaas' nieuwe
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