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De nachtmerrie van het
Nieuwe Amsterdam
Op de zevenentwintigste oktober 1628 vertrok het vlaggeschip de Batavia, het nieuwste en grootste schip van de Verenigde Oostindische Compagnie, van de rede van Texel
met 316 `eters' aan boord. Volgestouwd met een rijke lading
voer het naar Oost-Indië; naast wijnen en kazen, kostbare
porceleinen serviezen, tafelzilver en andere waren vervoerde het ook twaalf kisten met zilveren munten ter waarde
van 250.000 guldens en een mand met juwelen. Op de
prachtig bewerkte, in groen en goud beschilderde voorsteven prijkte het boegbeeld van een brullende leeuw, dezelfde als in het wapen van Holland.
De bemanning van het schip bestond uit Francisco Pelsaert,
commandeur en opperkoopman, Nicolaes Cornelisz, onderkoopman, een senior assistent, plus een zestal assistenten en boekhouders, onder wie David van Zeevanck, dominee Gijsbert -Bastiaensz met zijn gezin, de provoost Pieter
Jansz, kapitein (schipper) Ariaen Jacobsz en een opperstuurman, een (hoog)bootsman, twee barbiers, een kok,
kaj uitbedienden, een kwartiermeester, timmerlieden en
kuipers, een bottelier, drie scheepsroepers, dekjongens, een
smid, een tuinman, een slotenmaker, een kleermaker en natuurlijk een vrij groot aantal matrozen; daarnaast waren er
de krijgslieden: de kanonniers en musketiers, de soldaten,
plus een elftal adelborsten, jonge officieren -in-opleiding
van goede of adellijke komaf: een aantal van hen, onder wie
Coenraet van Huyssen, zou samen met de hierboven met
name genoemden een belangrijke rol spelen in het drama
dat rond het derde decennium van de Zeventiende Eeuw
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de Nederlanden en heel West-Europa zou schokken.
Naast al deze mannen was er een aantal vrouwen en kinderen aan boord, onder anderen de echtgenotes van de predikant en van enkele soldaten. Een van hen was Lucretia van
der Mylen, een knappe jonge vrouw die zich bij haar man,
een onderkoopman in Batavia, zou voegen en die haar meid
Zwaantie Hendrix had meegenomen. Ook zij zullen een rol
spelen in dit historiese verhaal.
De hoofdrol is echter weggelegd voor onderkoopman Nico
'uit Haarlem, van beroep apotheker. Corne--laesCorniz
lisz was min of meer om veiligheidsredenen het land ontvlucht; in Haarlem had hij behoord tot het gezelschap van
kunstschilder Torrentius (van der Beeck), die voor het gerecht was gesleept en aan een vrij zware tortuur was onderworpen omdat hij beschuldigd was van godslastering mitsgaders een liederlijke levenswijze. Torrentius was een in de
eerste decennia van de Zeventiende Eeuw beroemd en
veelgevraagd stillevenschilder die het tot rijkdom en aanzien had gebracht totdat hij op middelbare leeftijd gekomen de burgers was gaan choqueren met schilderijen waarop zogeheten orgiastiese taferelen waren uitgebeeld die hij,
naar verluidt, eerst in werkelijkheid zou hebben opgevoerd.
Torrentius wordt soms voorgesteld als een soort sekteleider
die gepredikt zou hebben dat niets slecht was omdat alles
van God afkomstig was; daar ook de mens door God geschapen was mocht deze zich zonder remmingen uitleven, iets
waar hij zijn discipelen toe aanspoorde.
Voor een dergelijk beeld ontbreekt echter iedere grond. Beter kan men Torrentius die Rozenkruiser was zien als
een oncalvinistiese levensgenieter en ironiese grappenmaker, wiens 'narrigheden' voor teologiese opinies werden
aangezien. Wat hem wordt aangerekend is dat hij `goede
chier' maakte en `als een geslagen weerelt-kint leefde, in het
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drincken van wijn, bier, tuback' en in het `hanteren van het
Tick Tack bost' en hij wordt onder andere aangeklaagd
wegens 'Atheismum en Epicurismum'; vorders zou hij gezegd hebben `de Schrifture maer te wesen een bulleback,
omme de luyden daermede in den toom te houden' en 'datter om een ewich vier te maken veel turfs van noode was'
en `op een ander tijt: dat Wijn, Tuback, daerby Angelica
was zijne Theologia'. Zelfs zijn wijze van schilderen wordt
tegen hem gehouden: hij legt zijn doeken plat op de grond
en beschildert ze met speciaal door hem geprepareerde verven die een zuigend geluid maken, terwijl hij gezegd zou
hebben: `Ick en schildere met geen verwe noch pincelen',
waardoor zijn 'saecken nyet Goddelijck noch menschelijck
scheenen te wesen'. Ook had hij eens een ei gevuld met verwen drie weken lang onder een broedse kip gelegd, een
daad waarover men hem eveneens verplichtte uitleg te geven.
Omwille van zulke zaken werd hij gevangen gezet en meermalen gemarteld, zo zwaar zelfs dat hij op de dag van het
pleidooi op kussens naar binnen gedragen moest worden.
Het gerecht van Haarlem ontzag zich niet om tot onwettige
maatregelen zijn toevlucht te nemen en Torrentius' zaak
achter gesloten deuren te behandelen, zogenaamd omdat
een zo uitzonderlijke zaak op een uitzonderlijke wijze behandeld mocht worden. Ten slotte werd Torrentius zelfs
ter dood veroordeeld. Na hevige protesten van uiteenlopende zijde werd hij echter begenadigd en werd de
doodstraf omgezet in levenslange gevangenisstraf. Hooggeplaatste vrienden en andere invloedrijke personen, onder
wie prins Frederik Hendrik, poogden hem vrij te krijgen,
aanvankelijk zonder resultaat zelfs de prins richtte tweemaal tevergeefs een verzoekschrift tot de starre vroede vaderen van Haarlem , maar na voorspraak van de koning
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van Engeland die enkele schilderijen van hem bezat, en
persoonlijke gratie van de prins liet men hem ten slotte naar
Engeland gaan.
Daar ook de jacht op de gezellen van Torrentius was ingezet
achtte Nicolaes Cornelisz het raadzaam eveneens Haarlem
de rug toe te keren. Omdat hij een ontwikkeld man was
slaagde hij erin in Amsterdam een aanstelling te krijgen als
onderkoopman bij de V.O.C. Op de Batavia volgde hij in
rang direkt onder de opperkoopman, commandeur Pel
eigenlijke bevelvoerder was en die nog boven--saert,di
gesteld was aan de kapitein. Cornelisz was een beschaafd en
vriendelijk man met een neiging tot dandyisme; hij hield
van mooie kleren, sprak een zoetgevooisd nederlands en hij
bezat de gave om de mensen, onder wie ook commandeur
Pelsaert, voor zich in te nemen. Hij kende frans en latijn
en hij was op dominee Bastiaensz na—de enige die een
stapeltje boeken mee aan boord had genomen waarin hij bij
tijd en wijle las, wat enig opzien baarde.
Om veiligheidsreden zond : de V.O.C. indien mogelijk
steeds enkele koopvaardijschepen tegelijk naar Oost-Indië;
soms werden ze begeleid door een of meer oorlogsschepen..
In dit geval maakten naast de Batavia onder andere een
lichter fregat, de Saerdam, en het oorlogsschip Buren deel uit
van de kleine vloot die naar het zuiden koers zette.
Op de oceaan hadden de schepen de eerste drie weken te
kampen met onstuimig weer; overslaand water veroorzaakte zelfs enige overlast in het bovenste dek.
Hierop volgde een periode van mooi stil weer. Na de Canarische Eilanden gepasseerd te zijn voer men in de richting
van de Kaap Verdische Eilanden. Daar aangekomen zette
de Batavia een sloep uit waarmee men in de luwte van een
van de eilanden wilde gaan vissen, maar al spoedig verscheI0

nen er Spanjaarden met geladen musketten die de sloep
verdreven. Op een ander eiland waar de Saerdam verversingen wilde inslaan werden twee van de manschappen doodgeslagen. De schepen vertrokken daarop zonder verse proviand. Wel had de Batavia enige averij kunnen herstellen
die de mast tijdens de storm had opgelopen.
In de buurt van de evenaar gekomen belandde men eerst
in een periode van windstilte en vervolgens leek het of de
wind uit alle richtingen tegelijk kwam; in totaal vergde het
drie weken om de evenaar te passeren. De schepelingen waren daar ook getuige van een verschijnsel dat een ieder die
het niet eerder gezien had ten zeerste verbaasde: het lichten
van de zee; vonken schoten op voor de boeg en in het donker leek het of de hele oceaan van vuur was. Omstreeks die
tijd begon er aan boord al iets te broeien, hoewel niets van
wat zich aan het voorbereiden was naar buiten trad.
Bezuiden de equator koerste men richting Abrolhos, een
eilandengroep onder de kust van Brazilië de oversteek,
die moeiteloos volbracht werd, werd gevierd met een dubbel rantsoen eten en een klapkan spaanse wijn voor de
bemanning , waarna koers gezet werd naar Kaap de Goede
Hoop. Bij het naderen van de kust verschenen de eerste albatrossen die door de schepelingen bij wijze van tijdverdrijf
gevangen werden met houtjes ingesmeerd met reuzel. Daar
de wind ongunstig was moest men Kaap de Goede Hoop
links laten liggen en doorvaren langs de kust naar Natal.
De vloot was nu S maanden onderweg.
Op de Batavia hadden zich middelerwijl binnen een kleine
groep spanningen opgebouwd die commandeur Pelsaert
volledig ontgingen, zoals zij voor iedereen verborgen bleven die niet tot de ingewijden behoorde. De spil van de rebellie werd gevormd door kapitein Ariaen Jacobsz en onderkoopman Nicolaes Cornelisz, de twee hoogste officieren on-

der Pelsaert dus. Jacobsz was de tegenpool van Pelsaert; de
laatste was een mild en volgens sommigen een te verdraagzaam man, Jacobsz een ruwe en ruiggebekte klant; daarbij
kwam dat deze tijdens vorige reizen, toen beiden op hetzelfde schip voeren, een moordende vijandschap jegens Pelsaert had ontwikkeld die hij met moeite in bedwang hield.
Tijdens de huidige reis had hij bovendien pogingen in het
werk gesteld om Lucretia van der Mylen, op wie ook Pel
zeer gesteld was, in te palmen en toen dit niet lukte-saert
was hij een verhouding aangegaan met Lucretia's meid
Zwaantie. In de loop van de volgende maanden raakte hij
zo aan Zwaantie verslingerd dat hij haar uit Lucretia's
dienst onthief en voor zich opeiste. Zwaantie zelf was haar
meesteres evenzeer gaan haten als Jacobsz Pelsaert en hij,
Jacobsz, zwoer haar dat hij eens een Grote Dame van haar
zou maken en dat zij zich in de ondergang van haar meesteres zou kunnen verheugen.
Op de een of andere wijze had Jacobsz aangevoeld of opgemaakt dat hij bij onderkoopman Cornelisz een willig oor
zou vinden voor het plan dat hij had uitgebroed. Over de
voornaamste punten waren ze het spoedig eens: tijdens de
overtocht naar Java diende Pelsaert vermoord te worden en
op een groep van veertig mannen na zouden alle schepelingen, zo mannen als vrouwen als kinderen, overboord geworpen worden, waarna de overgeblevenen met het schip
op kaapvaart zouden gaan; in korte tijd zouden ze zich reusachtige rijkdommen kunnen verwerven, waarna ze de rest
van hun leven als vorsten zouden kunnen leven, hetzij in
Barbarije, hetzij elders en misschien na verloop van tijd
zelfs in het vaderland. Vooral het kapen van andere oost
zou in het begin gemakkelijk gaan, omdat nie--injevards
mand wist dat de Batavia een kaapschip was geworden. De
andere schepen van de vloot zouden ze tijdens een storm
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`verliezen' en alle bemanningsleden van de gekaapte schepen die niet mee wilden doen of die overbodig waren zou
men eveneens doden en overboord werpen. Op die manier
zou het een vol jaar duren voor het nieuws de V.O.C. bereikte en het vaderland oorlogsschepen op hen af kon sturen.
Dat niets van de plannen uitlekte kwam omdat Jacobsz en
Cornelisz heel omzichtig te werk gingen; ze legden hun oor
te luisteren naar alle uitingen van ontevredenheid; die
ontevredenheid werd vervolgens aangewakkerd en als ze
voldoende vertrouwen in iemand hadden werd de kandidaat ingewijd in het komplot, waarbij ze ervoor waakten
over de plannen te praten wanneer buitenstaanders iets van
het gesprek konden opvangen. Toen de schepen ten slotte
voor anker gingen om victualiën en water in te slaan en
de vele zieken gelegenheid te geven zich te herstellen had
zich de harde kern van de muiters al gevormd; en dit was
wat het vaderland naderhand dubbel schokte: de muiterij
was beraamd niet door het schuim van de natie, de bene
matrozen, maar door de hele top vlak onder de-denks
commandeur, met medewerking van de meeste adelborsten.
Het was ondoenlijk om in één keer door te varen naar Batavia; er dreigde een tekort aan voedsel en vooral aan vers
fruit; het drinkwater stonk, scheepsbeschuit en vlees waren
nauwelijks nog te eten en zaten onder de wormpjes en maden en het aantal zieken was onrustbarend groot. Pelsaert
besloot een geschikte plek te zoeken waar men met de sloep
aan land zou kunnen gaan. Even voorbij de kust van Natal
vonden_ ze zo'n plek. De Batavia, de Saerdam en het oorlogsschip Buren wierpen het anker uit, twee andere schepen
voeren door naar Madagascar en de kust van Coromandel.
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Eerst werden de zieken die er het ergst aan toe waren aan
land gebracht en amper hadden zij voet aan wal gezet of
zij riepen: Wij voelen ons alreeds voor de helft genezen!
Van zeilen werden tenten gemaakt; kookpotten, olie en
azijn werden aangevoerd, vuren ontstoken en sommige zieken kropen rond in het gras als was het hun natuurlijke element.
De plek bleek een klein paradijs. In de bomen nestelden
veel duiven, een soort blauwe veldvliegers die zo tam waren
dat men ze met de handen kon grijpen of met stokjens en
rieten doodslaan. De eerste dag ving men er wel tweehonderd; ze werden boven het vuur gebraden en gezoden. Ook
waren er veel landschildpadden; het goedsmakende vlees
werd gekookt met pruimen van Damast, die in voldoende
mate uit het vaderland waren meegebracht. Twee dagen later ontdekte Pelsaert, die met een sloep op verkenning was
uitgevaren, even verderop een fraaie zandbaai met brak
binnenwater waar een overvloed aan duiven, ganzen, grauwe papegaaien en ander gevogelte huisde en waar ook veel
landschildpadden voorkwamen; er lagen er wel zo'n 20 a25
in de schaduw van één boom. En ook hier lieten de ganzen
zich gewoon met een stok doodslaan.
Voorts waren er enige dodeersen (dodo's), vogels met kleine
vleugels die niet konden vliegen; ze waren zo vet dat ze zelfs
nauwelijks konden lopen en met de neers (aars) over de aarde sleepten.*
Waar men zich nog het meest over verwonderde was dat als
men de papegaaien en andere vogels een beetje `molde' tot
ze begonnen te piepen de andere vogels hen te hulp scho* Toen al begonnen de dodo's zeldzaam te worden en nog in de zeven
eeuw stierf deze legendariese loopvogel uit, hiermede als reële-tiend
vogel het lot delend van fabeldieren, die bijna alle in de zeventiende
eeuw een natuurlijke dood stierven.
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ten alsof ze ze wilden bevrijden, waarna ze zich eveneens
zonder verzet lieten grijpen. Op die manier, dus door ze een
beetje te 'meulen', ving men er vele. Terwijl iedereen op
het land vrijelijk ging `bosscharen' wierpen acht mannen
in het binnenwater een groot net uit en vingen een menigte
aan delicate vissen, waaronder harder en een andere soort
die op een grote zalm leek.
Er stroomde ook een klein riviertje met kristalhelder water
dat van de bergen kwam met aan weerszijden cierlijcke
kleine boompjes.
In dit kleine paradijs brachten ze 21 dagen door. Men
roosterde vogels aan spietsen en bedroop ze met schildpadvet waardoor ze delicaat werden en een lust waren om te
eten; men zood vissen, trok z'n hemd uit, knoopte de mouwen toe en ving in een aflopend water grote alen die heel
lekker smaakten; ook ontdekte men palmbomen, waar je
sap uit kon tappen dat zo zoet smaakte als zoete wei. Zo nu
en dan lieten zich enige bokken zien, maar die waren te
wild om te vangen.
Ondertussen werd het schip van binnen en buiten geteerd,
de poorten en luiken opengezet om frisse lucht naar binnen
te laten en op ettelijke plaatsen met wijn gesprenkeld om
een gezonde lucht te verkrijgen.
Des namiddags als iedereen uitgebosschaard was las Nico
zijn zoetgevooisde stem voor uit een-laesCornizmt
boek dat hij mee aan land had gebracht, terwijl de mannen,
vrouwen en kinderen die er oren naar hadden zich in een
kring om hem heen verzamelden en ademloos toeluister
-den.
`Nadat wij de kust genaderd waren en het anker uitwierpen
kwamen ze op ons toe in kleine bootjens of kano's volgeladen met bakovens, mais en victualiën dewelke zij in ruil gaven voor spiegeltjes, kralen, messen en diergelijke. Zij ginIS

gen alle zoals God hen geschapen had, zonder haar schaamte
te bedekken. Zeer vreemde dingen heb ik daar gezien, te
veel om te beschrijven. Er leeft hier een soort kat die soms
op een hond lijkt, maar de volgende dag is het weer een
groot uitgevallen muis met kleine vliezen tussen bovenarm
en lichaam' `Dat is de dodeers!' riep Christoffel Quist.
`Stilte!' zei Thomas Wensel—'en de derde dag heeft hij
meer weg van een loopeend of -gans die geheel rechtop gaat
en die aan zijn kop een stompe snavel of neus van hoorn
draagt. Men zegt dat dit een en hetzelfde dier is. Wij hebben dagenlang geprobeerd er een te vangen, maar dit is ons
niet gelukt. Wel vingen wij andere dieren die er op leken,
maar die niet veranderden. Ook leeft er een grote vogel die
haar nest op haar rug draagt. De twee eieren die zij er met
haar snavel op legt worden door de zon uitgebroed; daarna
schudt zij haar nest af en vliegt verder, de eerste weken met
twee jongen op haar rug.
Van de vrouwen op het eiland wordt gezegd dat zij meest
tweelingen baren, een witte en een zwarte, wanneer zij op
één nacht met twee mannen, onder wie een blanke, geslapen hebben.
Het water van de zee is er zo lauw dat het bijna ziedt; door
de bestendige hitte broedt de zee haar eigen leven uit. Wie
zijn zaad in zee laat vallen ziet voor zijn ogen hoe het opgevangen wordt door losse vrouwelijke organen ofte vulvae
die vrij rondzwemmen en die op oesters zonder schelpen
lijken; aldus zegt men ontstaan de zeemeerminnen.
Een zeer vreemde zaak is deze, welke Rijckert Derckx bijgenaamd "den cloet" is overkomen. Doende de boegspriet te
teren viel hij in het water. Dit ziende wierpen wij hem een
lijn toe. Maar voor hij deze kon grijpen ontstond er in het
water een zuiging die hem in de diepte trok. Toen hij, de
zuiging stil vallende, niet meer bovenkwam beschouwden
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wij hem als verdronken en droegen zijn ziel op aan God.
Doch hoe groot was onze verbazing toen wij ongeveer drie
uren later aan boegzijde om hulp hoorden roepen. Ons naar
de boegspriet reppend ontwaarden wij voor onze ogen op
dezelfde plek waar wij hem in de diepte hadden zien verdwijnen Rijckert Derckx alsof hij op hetzelfde moment
weer naar de oppervlakte was gestegen. Wij wierpen hem
een lijn toe en trokken Rijckert, de lijn om zijn middel gewonden hebbende, omhoog op het dek. Hij vertoonde gene
de sporen van een drenkeling: er was bij hem geen tekort
aan asem te konstateren noch was er een overmaat aan water
in zijn maag. Hierop vertelde genoemde Rijckert dat hij
door een zeemeermin omlaag was gezogen en dat zij hem
onder water drie uren lang tegen zich aan had geprangd,
haar mond op de zijne houdende en verse welriekende
lucht in zijn keel blazende en hij zijn mannelijkheid gedurende drie uren in haar houdende, waarbij niet minder dan
zes keer een uitstortinge plaatsvond. Hierna, vermoeid en
bevredigd zijnde, voerde zij hem naar de oppervlakte, alwaar hij om hulp riep.
Deze en andere wonderbare zaken zijn door mij gezien en
gehoord, zoals zij ook door anderen gezien en gehoord zijn,
hoewel sommigen het anders navertellen. Wie het niet gezien heeft valt het moeilijk dit te geloven.'
Na drie weken was een groot deel van de zieken hersteld
en Pelsaert besloot, na overleg met de twee andere schepen,
verder te varen. De tonnen met fris drinkwater werden aan
boord gehesen, evenals een honderdtal levende schildpadden. Verder beschikte men over een grote hoeveelheid
schildpadvlees, gevogelte, gedroogde vis, een vat vol halfgaar gekookt ganzevlees, ingelegd in azijn en een goede partij gemarineerde vis. De laatste dagen waren de vogels zo
17

schuw dat ze wegvlogen als men op hen toe kwam, zoveel
hadden ze er gemeuld en gedood. Ten slotte werd een trommelslager aan land gestuurd om de mensen bijeen te trommelen.
Pelsaert hoopte nu om bij de wind naar Maritius te kunnen
zeilen, maar het schip kwam te laag aan en daar nog lang
niet iedereen aan boord gezond was vroegen velen de commandeur Madagascar aan te doen en daar meer verversingen in te slaan, vooral limoenen en ander fruit en de zieken
nog wat tijd te gunnen om aan land te herstellen. Na overleg met de scheepsraad werd hiertoe besloten.
Men ging voor anker aan de westkust van het eiland, waar
het water zo helder was als de dag. Meteen nadat ze stillagen
kwam er een prauwtje op hen af met enkele inboorlingen,
die bij wijze van monster enige appelen, limoenen en wat
rijst bij zich hadden. Ook gaven ze door tekenen van de
mond te kennen dat ze over koeien, schapen, kalveren en
hoenderen beschikten, roepende `boe be, koekleloeloe'. De
schepelingen gaven hun op hun beurt wijn te drinken uit
een zilveren schaal, waarna ze begonnen te tieren alsof ze
uitzinnig waren.
De volgende dagen ging men aan land om ruilhandel te bedrijven: kalveren, schapen, rijst en melk werden betaald
met bellen, lepels, kralen en messen met een geelkoperen
heft. Ook waren er appelen, limoenen, meloenen en bananen, zij het een te kleine partij.
Al het scheepsvolk werd nu snel weer fris en gezond. Wanneer men aan wal ging nam men vaak een speelman mee,
die op zijn viool fiedelde, iets waarover de eilandbewoners
zich ten zeerste verwonderden; ze knipten met hun duimen
en dansten en sprongen en waren zeer vrolijk.
Wat omgekeerd de schepelingen zeer verwonderde, vooral
I8

hen die voor 't eerst meevoeren, was dat deze mensen naakt
gingen op een klein kleedje na, sommigen waren zelfs geheel naakt. Het gevolg was dat de mannen, uitgezonderd
de allervroomsten, niet meer te houden waren en met de
vrouwen, die zeer schoon waren, tussen de struiken kropen.
Pelsaert merkte een beetje besmuikt op: het resultaat was
dat ze zo mak als lammetjes terugkeerden en zonder morren
weer mee aan boord gingen, wat niet het geval zou zijn geweest als ze vrij drank hadden kunnen krijgen. Er waren
geen tekenen van de kennisse Gods te bespeuren, wel stonden voor sommige huizen in het dorp staken met ossekoppen erop gespietst waarvoor ze nedervielen en baden.
Nicolaes Cornelisz opperde dat hierachter wellicht het
Land van Punt lag, waarvan de annalen gewaagden. Het
was eens een zeer rijk land geweest; de Egyptenaren haalden er enorme hoeveelheden goud, wierook en mirre, ebbehout en ivoor, alsook apen, windhonden en dwergen. Aan
het hoofd stond een vorstin, een enorme dikke naakte
vrouw die alle mannen van de stam op hoogtijdagen tot zich
liet, waarbij ze in haar vleeslagen wegzonken als in de moeder aarde zelf. Nadat ze weer boven waren gekomen namen
ze gesterkt en tevreden deel aan het feest of keerden naar
hun hutten terug.
De provoost Pieter Jansz glimlachte, maar Pelsaert zei: Je
leest te veel. Je hebt te veel gelezen.
Op de negende dag was iedereen hersteld. Pelsaert zond een
sloep met een scheepsroeper aan land om de laatste beman
te verzamelen. Allen kwamen, op Hilke Jopkis-nigsled
uit Friesland en Gerrit Harmsz van Norden na. Pelsaert
besloot hun nog een laatste kans te geven en de volgende
dag terug te gaan.
Nadat men was geland ontdekte men de twee achter het
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dorp, maar toen Jopkis en Harmsz de anderen zagen vluchtten ze het bos in. Pelsaert giste dat de vrouwen hun herten
hadden betoverd, iets waartoe de vrouwkens in het algemeen krachtige instrumenten zijn.
Kort nadat ze de Maskarenen achter zich gelaten hadden
stak er een storm op die de schepen uiteen dreef. Het kostte
Ariaen Jacobsz weinig moeite de andere twee te verliezen
en een koers te kiezen die zorgde dat men ze niet meer in
het vizier kreeg.
De volgende stap in het muiterijplan was het scheppen van
een incident dat commandeur Pelsaert er toe zou verleiden
disciplinaire maatregelen te treffen die hem onpopulair
zouden maken bij de bemanning en die gemor zouden uit
-loken.
Op een avond toen Lucretia van der Mylen een luchtje was
gaan scheppen op het dek werd ze aangevallen door een
groep mannen onder leiding van de hoogbootsman Jan
Evertsz; ze rukten haar de kleren van het lijf en wurgden
haar bijna met haar eigen haarlint, waarna ze haar naakte
lichaam en gezicht insmeerden met stront en teer.
Pelsaert was ziedend en verordonneerde een onderzoek, dat
echter niets opleverde. Iedereen hield zijn mond stijf dicht.
Dit alarmeerde Pelsaert zeer. De enige stem die Lucretia in
het donker herkend had was die van Jan Evertsz. Met het
oog op de stemming aan boord besloot Pelsaert te wachten
tot ze de kust van Australië hadden bereikt alvorens hem
aan te klagen en in de boeien te slaan. In Batavia zou hij
voor dit misdrijf ongetwijfeld gehangen worden.
De sfeer aan boord was nu om te snijden, maar voor de definitieve uitbarsting plaatsgreep de komplotteurs hadden
eveneens afgesproken te wachten tot het vasteland van
Australië in zicht kwam liep de Batavia tijdens de nacht
op een rif. De roerganger had het witachtige schijnsel van
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de branding aangezien voor maanlicht.
De volgende ochtend ontdekte Pelsaert dat het rif in de nabijheid lag van een drietal eilanden, wat een geluk was bij
een ongeluk omdat men nu tenminste aan land kon gaan
als het schip niet meer vlot mocht komen en in tweeën zou
breken. Dominee Bastiaensz viel zelfs op zijn knieën en
dankte God voor deze uitkomst.
Om het schip weer drijvende te krijgen werden zware stukken als het mooie koperen kanon en het kleinere geschut
overboord gezet. Het sorteerde geen effekt en toen het waterpeil van de zee begon te dalen in plaats van te stijgen
realiseerde kapitein Pelsaert zich onmiddellijk wat dit inhield: ze waren bij vloed op de rotsen gevaren.
Het schip begon reeds onheilspellend te kraken, waarop
men besloot de grote mast met zeil en al te kappen om tenminste de romp te redden; misschien zou het schip dan alsnog gaan drijven. Maar toen de mast omviel viel hij schuin
op het dek zodat ze het gewicht ervan nog niet kwijt waren.
Om acht uur 's avonds gaf Pelsaert de hoop op en zond de
stuurman op onderzoek uit naar twee van de drie eilanden
om te zien of ze bewoond waren en of een deel van de lading
daarheen overgebracht kon worden.
De eilanden bleken onbewoond en daar veel vrouwen, kinderen en zieken begonnen te weeklagen en aan land gebracht wensten te worden besloot Pelsaert eerst het grootste
deel van de passagiers naar een van de eilanden over te
brengen en vervolgens de geldschat en het kostbaarste deel
van de lading. Er ontstonden gevechten bij het aan boord
gaan van de sloepen. Geschreeuw, gevloek, gehuil. Ondertussen was benedendeks een ander oproer op gang gekomen. Soldaten en kanonniers waren aan het plunderen
geslagen en hadden de wijn- en brandewijnvaten opengebroken. Dronken lallend zwierven ze over het schip en be2I

lemmerden het reddingswerk, terwijl ook een deel van de
matrozen en hun vrouwen zich de sterke drank goed liet
smaken.
Om io uur 's avonds brak het schip onder groot geraas in
tweeën. De hutten benedendeks liepen vol en een deel van
de voedselvoorraad ging verloren. Mogelijk zaten er mensen opgesloten. Te midden van het voortdurende gesis en
gehijg van de branding brak de verwarring aan boord pas
goed los. Ook onder de geredden op het eiland heerste bandeloosheid en men dronk naar hartelust uit de aan land gebrachte vaten zoet water zonder te weten of er water op het
eiland was. Samen met schipper Jacobsz probeerde commandeur Pelsaert de orde te herstellen; hij was van plan nog
eenmaal terug te keren om de kisten met geld te halen, de
juwelen waren reeds aan land gebracht. Pelsaert zou echter
geen voet meer op het schip zetten en op één na gingen
alle kisten naar de zeebodem. Die ene werd na Pelsaerts vertrek door de stomdronken soldaten met een bijl opengeslagen, waarna ze elkaar handenvol geld naar het hoofd wierpen.
Ook de kandidaat-muiters waren op het schip achtergebleven. Die avond hulde Nicolaes Cornelisz zich in één van
de met rode stof gevoerde mantels van de commandeur en
nam plaats in de commandeurszetel, voor zich een geopende fles wijn en om hem heen de komplotterende kadetten
en andere ingewijden. De persoonlijke bezittingen van de
commandeur lagen over de grond verspreid. Een van de officieren las voor uit het journaal dat Pelsaert bijgehouden
had en wel de passage over de aanranding van Lucretia,
waarop het hele gezelschap in luid gelach uitbarstte. Toen
men er genoeg van had werd het journaal plechtig besmeurd en overboord geworpen. Andere persoonlijke bezittingen van Pelsaert volgden, waaronder een gouden medal22

jon met de beeltenis van de prins.
Daarna deden ze zich te goed aan de spijzen uit de provisie
commandeur en bezatten ze zich aan zijn wij--kamervnd
nen en jenever.
Tot de eerste deserteurs behoorde Pelsaert zelf en ook Ja
ze glipten, samen met een aantal anderen, onder wie-cobsz;
Zwaantie Hendrix, weg in de eerste reddingsboot, nadat ze
de dag ervoor vergeefs geprobeerd hadden met de sloep het
wrak te naderen, vertrekkend van een klein eilandje dat
daarom Verraderseiland genoemd werd. Ze hoopten Batavia te bereiken en met een groot schip terug te keren om
de gestranden te redden.
Vierentwintig uur later volgde de tweede sloep met twee
stuurlieden en een achttal matrozen. De op het eiland achtergeblevenen, honderd en tachtig in getal, voelden zich in
de steek gelaten en zonder leider. De zeventig man op het
wrak moesten zich maar zien te redden. Nadat de zee wat
bedaard was sprong de een na de ander in het water, waarbij
een deel verdronk.
Nicolaes Cornelisz verliet als laatste het schip. Hij kon niet
zwemmen, evenmin de meeste anderen, die zich aan een
stuk wrakhout of een leeg vat vastklemden om zich op die
manier aan wal te laten spoelen. Pas na acht dagen waagde
hij het erop; zich vasthoudend aan een stuk rondhout van
de boegspriet spoelde hij aan, met vreugde begroet door de
schipbreukelingen.
Het duurde enige tijd voor Cornelisz zich van de uitputting
hersteld had; daarna nam hij het eiland in ogenschouw. De
toestand stond er beter voor dan op het moment dat Pel
verlaten. Het had geregend en de vaten waren-saerthnd
vol met drinkwater. Kisten met voedsel, brood en wijn wa23

ren van het uiteenvallende wrak aangespoeld, evenals de
grote mast met de vele zeilen, waaruit men voor iedereen
een eigen tent had kunnen maken. De timmerlieden waren
al bezig van het wrakhout platte boten of grote vlotten te
maken, waarmee men naar de andere eilanden kon varen.
En nu bleek ook dat er voldoende voedsel was, zowel op
het eiland als in het water; er waren veel strandvogels, die
op de grond hun nest hadden en die men 's avonds met de
hand kon grijpen; eieren waren er iedere dag in overvloed
en op het strand lagen zeehonden zich vadsig te koesteren
in de zon en het water tussen de koraalrotsen zat boordevol
met de lekkerste vis, terwijl op een lang smal eiland aan de
overkant van een zeeëngte eveneens veel zeehonden lagen,
die zich zonder weg te vluchten lieten vangen.
Wat Cornelisz minder aanstond was dat de samenzwering
uitgelekt was. Een van de kanonniers had zich in zijn huilerige dronkenschap na Pelsaerts afvaart beklaagd over zijn
lot; had hij niet ter wille van Ariaen Jacobsz het risiko gelopen in Batavia gehangen te worden? Daarop had een van
de andere gezworenen hem 's nachts een mes in de ribben
gestoken, maar het was te laat, in het kamp werd gefluisterd. Coenraet van Huyssen en David van Zeevanck
kwamen het hem vertellen. Van Huyssen voegde er aan
toe: De anderen moeten nu ook gedood worden. We hebben te weinig voedsel en het is nog niet zeker dat er voldoende water is.
Een deel van de vrouwen moeten we in leven laten, zei
David van Zeevanck.
Cornelisz maande hen tot voorzichtigheid. Er waren krachtige mannen te over die hen met gemak konden verslaan,
ze moesten dus omzichtig te werk gaan. Hij zou een strategie uitdenken en voorlopig moesten ze niets doen.
En hiermee had hij de leiding weer op zich genomen.
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Pas twintig dagen later vielen de eerste doden, nadat de onrust in het kamp was gesust en Cornelisz allen door zijn leiderskapasiteiten voor zich had ingenomen. De kern van de
oproerlingen bestond slechts uit 20 man tegenover ISO anderen. Daar tegenover stond dat het grootste deel van de
muiters adelborst was, dus tot de natuurlijke gezagsdragers
behoorde; men was gewend hen te gehoorzamen. Cornelisz
was na Pelsaerts vertrek zelfs zijn wettige opvolger. Wie zijn
bevelen weigerde kon beschuldigd worden van muiterij!
Toen de moordlust losbrak legden de meesten als willige
dieren het hoofd op de grond en gaven zich aan het noodlot
over. De opzet van de muiters was om met een groep van
40 man het schip dat hen te hulp zou komen te overmeesteren en daarmee op kaapvaart te gaan. Ook om die reden
diende de rest omgebracht.
Om te beginnen waren er de gewone soldaten van hollandse, engelse en franse oorsprong die opvallend trouw bleken
aan de Compagnie; slechts enkelen lieten zich overhalen
mee te doen, ondanks de rijke buit die in het vooruitzicht
werd gesteld. Van een deel van de meest gevaarlijken poogde men zich te ontdoen door hen naar water te laten speuren op het grootste en hoogst gelegen eiland van de groep,
die merkwaardigerwijze eveneens de Abrolhos heette; een
eerdere expeditie in een zelfvervaardigde sloep had reeds
aangetoond dat de bodem rotsachtig en kaal was en aangenomen kon worden dat- er geen water te vinden was. De zee
tussen de eilanden bestond voor een deel uit ondiepten en
modderwadden, met ertussen vaargeulen en diepere plekken. De ruim twintig mannen die werden afgezet zonder
wapens, omdat ze zogenaamd alle ruimte en mankracht
voor de watertonnen nodig hadden was voorgespiegeld
dat er vogels, eieren en robben in overvloed waren. Als ze
water gevonden hadden moesten ze een rooksinjaal geven,
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waarna de boot hen met de volle tonnen zou komen afhalen. De leiding van de groep had Weibbe Hayes, een eenvoudige matroos met een groot natuurlijk gezag en een reputatie van onkreukbaarheid. Het eiland zou dan ook
voortaan Weibbe Hayeseiland genoemd worden.
De overige schipbreukelingen werden verdeeld over het
muiterseiland en de twee andere kleine eilanden in de
buurt, het Verraderseiland en het Robbeneiland, dat aan de
vaargeul vlak tegenover het hoofdeiland lag. Alle wapens
waren door de muiters ingenomen en de raad die door de
schipbreukelingen meteen in de eerste dagen was gevormd
werd ontbonden en vervangen door een van Cornelisz' keuze, te weten behalve hijzelf Coenraet van Huyssen, David
van Zeevanck en Jacob Pietersz, corporaal van de lanciers.
Als het donker is gaan we eerst de sterksten doden, zei
Cornelisz. De volgende ochtend zullen we dan zeggen dat
ze naar een van de andere eilanden zijn vertrokken. Voorts
kwam men overeen dat Lucretia Cornelisz' eigendom zou
zijn.
Hierop barstte de moordpartij los, eerst op het eigen eiland;
vervolgens werd de bevolking van Verraderseiland en daar
grootste deel van de veertig bewoners van Robbenei--nahet
land afgemaakt. Alles verliep moeiteloos en volgens plan.
De enige tegenslag was dat de mannen die ze op het sterfeiland hadden achtergelaten inderdaad water aantroffen en
rooksinjalen begonnen uit te zenden. Na twee dagen stopten de rooksinjalen plotseling, wat Cornelisz tot nadenken
stemde. Hij trok er terecht de konklusie uit dat een of meer
mensen in het donker waren ontsnapt en naar het andere
eiland waren gezwommen of zich erheen hadden laten drijven. Weliswaar beschikten de mannen van Weibbe Hayes
niet over wapens, maar als ooit een reddingsschip kwam opdagen bestond de kans dat zij het schip voor hen zouden
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bereiken en de commandeur waarschuwen. Ze dienden dus
eveneens gedood te worden.
Maar eerst moest het schoonmaakwerk op de eigen eilanden voltooid. Dit gebeurde zoveel mogelijks 's nachts met
zwaard en mes omdat dit de meest geruisloze methode was.
Met de een of andere smoes riep men de slachtoffers zachtjes uit hun tent, stak hen neer en begroef hen in stilte. Anderen werden mee uit vissen genomen op een vlot, steeds
twee of drie tegelijk, en overboord geduwd. Enkele overlevenden van Verraderseiland zagen kans te vluchten op een
zelfgemaakt vlot, maar ze werden bijtijds ontdekt en door
de snellere sloep van de muiters achterhaald. De vrouwen
en kinderen werden onder water geduwd tot ze dood waren, de mannen bereikten zwemmend het muiterseiland,
waar ze de hulp inriepen van Cornelisz, die ze met pieken
en zwaarden liet afslachten. Meestal verschafte men zich
toegang tot een tent door voor te wenden dat er goederen
van de Compagnie in verborgen lagen en dat een onderzoek gelast was. De bewoners van de tent wisten wat hen
te wachten stond en smeekten soms huilend om een laatste
gebed, wat geweigerd werd. Een enkele maal werd na voor
een van de muiters een goed vakman gespaard-sprakvn
omdat deze hun in de toekomst van dienst zou kunnen zijn;
men kon hem altijd later nog afmaken. In een van de gevallen weigerde Cornelisz echter het leven van een timmerman te sparen omdat hij `maar een draaier was en boven
verlamd.' Met twee messen werd de man daarop-dienhalf
in de borst gestoken, terwijl anderen hem in zijn hals staken. De messen braken en toen het slachtoffer nog niet gekrepeerd was bewerkte men hem verder met een messtomp
tot hij de geest had gegeven. Daarna deed men hetzelfde
met een jongen uit dezelfde tent die al van twee moorden
getuige was geweest.
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Een van de gruwelijkste slachtpartijen betrof die van het
gezin van dominee Bastiaensz. Waarom de dominee zelf
gespaard werd blijft vooralsnog onduidelijk. Zijn knappe
oudste dochter was `ten huwelijk' geschonken aan Coenraet
van Huyssen, een van de bloeddorstigsten onder de muiters; de rest van het gezin was overtollige ballast.
Op een avond nodigde Cornelisz de dominee samen met
zijn oudste dochter te eten in zijn tent. De dominee ging,
at, dronk en was vrolijk, hopend op een welwillende houding tegenover hem en zijn gezin. Ondertussen ging Van
Zeevanck met een aantal anderen naar zijn tent, waar eerst
het dienstmeisje op zachte toon naar buiten werd geroepen.
In het halfdonker werd ze neergestoken, terwijl allen toekeken hoe het leven langzaam uit haar vlood en haar ogen braken. Daarop stormden ze de tent binnen en sloegen in het
wilde weg met bijlen om zich heen. Toen de lamp omviel
voleindigden ze hun werk in het donker, de schedels inslaand van Bastiaensz' vrouw en van hun zes kinderen. De
jongste ontsnapte bijna tussen hun benen door, maar ook
hij werd met een slag in de nek geveld. De lijken werden
naar reeds gedolven graven gedragen. Wouter Loos, een van
de hoge moordenaars, nam nog een ketel met vlees die boven het vuur hing mee naar zijn eigen tent.
Tijdens hun eerste slachtpartij op Robbeneiland hadden de
muiters achttien mannen en jongens gedood; om de een of
andere reden hadden ze het leven van vier vrouwen en vijftien jongens gespaard. Cornelisz gaf nu aan David van Zeevanck en enkele anderen de opdracht de rest af te maken,
waarbij hun kelen met messen doorgesneden moesten worden. Aldus geschiedde. Een van de soldaten nam Mayken
Soers die hoogzwanger was bij de hand, leidde haar terzijde
en zei tegen haar: Mayken lief, je moet sterven. Daarop
wierp hij haar onder de voet en sneed haar de keel door.
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De anderen werden op dezelfde wijze gedood, op drie jongens na die kans zagen zich in de bosjes te verschuilen.
Een aantal bemanningsleden dat eerst geweigerd had mee
te doen met de muiters liet zich om het vege lijf te redden
in een later stadium toch overhalen; zo ook Andries de
Vries, een V.O.C.-officier gelijkwaardig in rang aan David
van Zeevanck; hij had reeds in het begin op straffe van tot
de verdrinkingsdood veroordeeld te worden de kelen van
een twintigtal zieken doorgesneden; Salomon Deschamps,
in rang volgend op Pelsaert en Cornelisz, had om zijn loyaliteit te tonen een zieke baby, die reeds door Cornelisz half
vergiftigd was met mercurium sublimatum, met zijn handen moeten wurgen nadat deze van de schoot getrokken
was van de moeder.
De overlevenden gingen nu gebukt onder een konstante
terreur, doodsangst brandde dag en nacht als hoge koorts
in het bloed. Ieder vreesde elke minuut voor zijn leven: op
elk willekeurig moment kon men in een hinderlaag gelokt
worden, zowel op het land als op zee tijdens het vissen; of
men kon terzijde genomen worden om de opdracht te ontvangen zelf iemand, vaak een vriend, de keel door te snijden of op een andere onmenselijke wijze te doden.
De enigen die zich, althans op korte termijn, betrekkelijk
veilig voelden waren soldaat Hendrick Jansz, 'maftken' geheten, omdat een `maftken' meestal nog enige tijd in leven
wordt gehouden om de lachlust van anderen te bevredigen,
waarna ook hij wordt afgemaakt en de kok, omdat ook
moordenaars niet zonder kok kunnen. Toch werd ook de
kok onaflatend geteisterd door de angst eens voor de keuze
gesteld te worden: gedood worden of een ander te doden;
de angst dat hij tot het laatste zou besluiten want wie weet
dit vantevoren—vergiftigde zijn dagen, zoals hij ook walg29

de Cornelisz, Van Zeevanck en de andere moordenaars dagelijks in de ogen te moeten zien en smakelijke leeftocht
voor hen te bereiden. Misschien als hij over vergif had beschikt dat hij het door het eten had gemengd, maar alleen
Cornelisz, de apotheker, beschikte over gif.
En toen gebeurde waar hij voor gevreesd had, alsof men zijn
angst geraden, ja geroken had: via Coenraet van Huyssen
werd hem door Cornelisz de opdracht verstrekt een veertienjarige jongen te doden. De jongen had luidkeels gezworen de moord op zijn vader, een lancier, en zijn moeder te
zullen wreken.
Hij weigerde, smeekte bijna het niet te hoeven doen. Van
Huyssen herhaalde echter de opdracht, een boosaardige
tinteling in de ogen, eraan toevoegend dat hij anders zelf
de wereld vaarwel zou moeten zeggen, op de bekende wijze.
Hij aarzelde, durfde tenslotte de dood niet onder ogen zien
en stemde toe. Vlak voor het invallen van de duisternis,
toen de jongen van het strand naar zijn tent terugkeerde,
besprong hij hem van achter een rots en wurgde hem met
zijn handen onder het toeziend oog van Van Zeevanck en
Van Huyssen.
En wist dat zijn leven, als hij zou blijven leven, voorgoed anders zou zijn en nooit meer helemaal zijn
leven; wist dat hij nooit meer zou durven huwen en misschien nooit meer diep zou kunnen slapen. Maar hij wist
ook dat hij voortaan Nicolaes Cornelisz trouw zou zijn,
trouwer dan hij hem ooit geweest was. Hij zou hem zelfs
weer in de ogen kunnen zien, misschien met een vochtige
blik van zelfmedelijden, maar hij zou het kunnen alsof hij
in de ogen van de wrekende God zelve keek: Jehova, en als
het moest zou hij smeken hem in genade aan te nemen en
niet wéér te hoeven doden; en hij zou hem nog dankbaar
zijn ook.
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Inmiddels had Cornelisz zich geïnstalleerd als een kleine
kahn, beschikkend over leven en dood van allen om hem
heen; hij had een houten hut voor zich laten optrekken, met
ernaast twee kleinere hutten voor Van Zeevanck en Van
Huyssen. Alle drie hadden ze hun bedienden die hun blindelings moesten gehoorzamen; één vergissing, een foute
blik, één keer vergeten te buigen en het kon hun hun leven
kosten of een hand of een vinger of een oor. Anderen
moesten voor hen op visvangst gaan en jagen, en wee degene die met een te geringe . buit terugkwam. Terwijl allen
verplicht waren zich min of meer in lompen te hullen
kleedden de muiters zich in kostbare gewaden, vervaardigd
van stoffen die de Batavia vervoerde; hun mantels waren
bestikt met gouddraad en met zoveel mogelijk passementen
versierd. Cornelisz droeg bovendien de mantels en uniformen van Pelsaert; hij wisselde dagelijks van kleding, evenals van zijden kousen en met goudkant bestikte kousebanden. Hij schiep zelfs een nieuwe mode: de toga. Geliefde
volgelingen bedeelde hij met mantels van rode stof waarop
twee of meer handen van goudfranje waren gestikt.
De overlevenden die niet tot de muiters behoorden werden
er dagelijks aan herinnerd dat ze blij mochten zijn dat ze
nog leefden. Hoewel er genoeg te eten was kregen ze alleen
een stuk robbevel en mondjesmaat water, dat sommigen
soms aanlengden met zeewater om iets meer vocht binnen
te krijgen. Dominee Bastiaensz was verplicht de hele dag
aan het strand door te brengen, waar hij wat zeesla of gras
at; zijn taak bestond uit het wegduwen en optrekken van
de boten, hoewel hij daar eigenlijk te zwak voor was. De
resterende tijd las hij en treurde om zijn gezin bidden en
preken was hem verboden—en iedere keer dat de muiters
aan land kwamen luidde het kommentaar:—Wat zullen we
met hem doen, onthoofden of verdrinken? Waarop een an31

der zei: Laat hem nog maar wat leven, hij kan ons nog van
dienst zijn.
De vrouwen die ze niet omgebracht hadden werden behandeld als hoeren: ze moesten ieder uur van de dag en de
nacht voor hen klaar staan of liggen. Weigerden ze, dan
werden ze gedood. Een vijftal vrouwen was gereserveerd
voor de leiders. Cornelisz zelf had zoals gezegd Lucretia
voor zich opgeëist. Aanvankelijk had hij zelfs gepoogd haar
te veroveren met galanterieën, verstolen strelingen, spaanse
wijnen en liefdesdrankjes, ja zelfs met het reciteren van
franse en latijnse gedichten, maar Lucretia liet zich niet ver
ook niet toen hij haar een deel van de juwelen van-murwen,
de V.O.C. aanbood. Twaalf dagen lang weerstond ze hem,
toen werd ze door Van Zeevanck voor de keuze gesteld: toegeven of doodgestoken worden. Ze koos voor het eerste.
Om de andere muiters te paaien liet Cornelisz ze soms genieten van de aanblik van de juwelen, hun nog meer weelde
in het vooruitzicht stellend als ze hem trouw bleven. Een
enkele maal mochten ze de sieraden in hun handen houden,
waaronder een grote camee van agaat, gesneden voor keizer
Constantijn in de vierde eeuw, nu bestemd voor een inlandse vorst en een bewerkte vaas van agaat, verzonden in
opdracht van Rubens. Behalve deze wijze van kortswijl
doodden ze zo nu en dan iemand om zich te amuseren en
om hun bloeddorst te bevredigen. Een jongen werd het
hoofd afgeslagen om te zien of het zwaard scherp genoeg
was. Cornelisz lachte erom, maar Jan Pillegrom de Bye huilde omdat hij het niet had mogen doen.
Des avonds las Cornelisz vaak voor uit een van de boeken
die hij in waterdicht zeildoek gewikkeld van het wrak had
kunnen redden; in een later stadium liet hij, zelf lui achterover liggend, voorlezen door dominee Bastiaensz, de beroepsvoorlezer, zo nu en dan de lektuur onderbrekend voor
kommentaar.
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En toen op een dag begon het tot Cornelisz door te dringen
dat als ze op deze wijze doorgingen er weldra geen mensen
meer over zouden zijn om hen te dienen en om over te heersen; hij was tenslotte geen onderkoning van Nieuw Spanje.
Er bekroop hem zelfs enige spijt om die mensenverspilling
toen er een ander visioen in hem rees: dat van een Nieuw
Amsterdam, hier op dit eiland, waarover hij de heerser zou
zijn. En dat was meer dan Torrentius in zijn schildersdromen ooit had durven fantaseren. Hij zag het voor zich: de
fraaie statige koopmanshuizen aan helder blinkende kanalen, net als in het echte Amsterdam, geen kerken, nee,
geen kerken , de vletten erin hoogopgestapeld met goederen uit alle windstreken door roofschepen aangevoerd; er
zou een haven gegraven moeten worden, een pier gebouwd
om aan te meren, verdedigingswerken om de vijanden te
weerstaan. Een of meerdere kanalen zouden in halve cirkels
om het centrum worden aangelegd. Er zouden dieren aangevoerd moeten worden, vee, pluimvee, huisdieren, slavinnen van uiteenlopende huidkleur; groenten en moeskruiden dienden geplant en ander werk verricht door nieuw
aan te voeren slaven, zowel gekleurde als blanke. De met
goud beslagen daken zouden blinken in de zon, op de pleinen zouden fonteinen klateren in albasten bekkens en misschien zouden daklijsten en gevels van de paleisachtige huizen der leiders versierd kunnen worden met edelstenen die
zouden schitteren als sterren aan de hemel. In plaats van
de initialen van de V.O.C. zouden de zijne op de gevels aangebracht worden. N.C.
Hij legde zijn plannen voor aan de muiters. Ze werden met
gejuich ontvangen. Hij, die zichzelf al de titel van kapiteingeneraal had verleend, verbood hun nu ten strengste meer
mensen te doden en liet hun één voor één een verklaring
ondertekenen waarin zij zijn gezag erkenden en hem en el33

kaar trouw zwoeren. Alle voorgaande beloften en eden werden hiermee geacht ontbonden te zijn, zowel openbare als
particuliere, daaronder begrepen heimelijke kameraadschappen, tentschappen en diergelijke, `zo waarlijk helpe
ons God almachtig'. Dit geschiedde op 20 augustus 1629.*
Het wachten was nu op het eerste schip dat kwam opdagen,
waarschijnlijk dat van Pelsaert. Het was echter zaak om
voor die tijd de bewoners van Weibbe Hayeseiland onschadelijk te maken. In de weken die volgden broedde Cornelisz een plan uit.
Ondertussen gaf hij opdracht het kampement op te breken
en naar een kreek te verplaatsen, een smalle inham die onderhevig was aan de getijden en waarin althans een deel van
de dag water stond, reden waarom de inham enigszins deed
denken aan een wat onregelmatig uitgevallen gracht. Hier
moest het Nieuwe Amsterdam verrijzen.
De overgebleven slaven werden gedwongen stenen te hakken uit de verder landinwaarts gelegen rotsen; de steen
werden op een soort sleden naar de kreek getrok--broken
ken, waar ze als bouwstenen voor haven en huizen werden
gebruikt, dit alles uiteraard onder het toeziend oog van de
muiters die, op Cornelisz, Van Zeevanck en Van Huyssen
na, bij toerbeurt dienst hadden en met de zweep in de hand
de steenhouwers tot harder werken aanspoorden.
De eerste bouwsels verrezen weldra als parodieën van de
vorstelijke koopmanshuizen in Amsterdam. De enig overgebleven timmerman had ruwe tekeningen gemaakt, maar
van een hoogte van meer dan twee woonlagen kon voorlopig geen sprake zijn omdat daarvoor het materiaal en de
werktuigen ontbraken. De schaarse dunne bomen op het
eiland verschaften echter palen en wrakhout was er in vol* Navrant detail: ook dominee Bastiaensz ondertekende.
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doende mate; ook beschikte men over de benodigde katrollen en touwen; specie werd vervaardigd van verbrijzelde en
fijngewreven koraal. Maar de weinige huizen die gereed
kwamen hingen allemaal enigszins scheef, zodat het Nieuwe Amsterdam bij zijn geboorte al een oude vervallen nederzetting leek; de gevels helden nu eens voor- en dan weer
achterover, de daken dansten, de krakkemikkige deuren
hingen uit hun hengsels en de gouden munten die als ver
gevels aangebracht werden glinsterden als-sierngopd
sterren die niemand wilde stelen.
En dan, in de kreek dreven geen zwanen of eenden.
Ondertussen had men de aanval ingezet op Weibbe Hayeseiland, dat door Weibbe en zijn mannen al lang tevoren in
paraatheid was gebracht. De gruwelijke verhalen van wie
aan de moordpartijen waren ontsnapt een van hen was zo
gewond dat hij door de muiters voor dood was gehouden
hadden hen ervan overtuigd dat de hel was losgebroken en
ze voorzagen terecht dat ook tegen hen iets zou worden ondernomen. De waterputten die ze ontdekt hadden werden
met platte stenen afgedekt en aan het gezicht onttrokken,
bastions werden opgericht, enorme hoeveelheden stenen
en koraalbrokken verzameld en klaargelegd achter de klippen waar de landing verwacht kon worden; knotsen en pieken werden vervaardigd van drijfhout met lange spijkers
of stukken in het vuur geharde ijzeren hoepel er in, terwijl
vanaf de uitkijkpost de zeeëngte tussen de twee eilanden
onafgebroken in de gaten werd gehouden.
Het eerste kontakt werd gelegd middels een gladde,
huichelachtig-verzoenende brief, die gebracht werd door
een van de bruutste en bloeddorstigste adelborsten, Daniël
Cornelissen; Cornelisz poogde hierin de franse soldaten, die
hij aansprak met `geliefde broeders', over te halen zich bij
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de muiters te voegen. De Fransen liepen er niet in maar
speelden de brief, waarin tevens verdachtmakingen werden
geuit tegen hun makkers, door naar Weibbe Hayes.
Enkele dagen later volgde de eerste verkennende aanval,
geleid door Jacob Pietersz, de vierde man in de Raad van
Nicolaes Cornelisz; de muiters probeerden op deze wijze uit
te vinden of en hoe de nhannen van Weibbe Hayeseiland
zich verdedigden. Toen dezen zich krachtig teweer stelden
trokken ze zich meteen terug. Musketten waren niet gebruikt om het kruit, dat schaars was, te sparen voor de verovering van het reddingsschip of een andere koopvaarder.
Enkele weken later volgde de tweede aanval. De muiters
kwamen in volle sterkte aanroeien, uitgedost in hun
mooiste gewaden. Cornelisz, als een hertog gekleed in rode
mantel en met een hoge zwarte hoed op het hoofd waarop
een veer was gestoken, had Lucretia meegebracht om van
het schouwspel getuige te zijn als betrof het een spiegelgevecht op de Tiber of in Venetië.
Hayes liet de muiters dicht het eiland naderen ze moesten
in hun fraaie kledij door het modderige wad baggeren en
gaf toen het sein om ze vanachter de klippen met stukken
koraal te bekogelen. De aanvallers werden volstrekt overrompeld. De koraalprojektielen schampten en troffen hen;
er klonken vloeken, kreten van pijn. Met pieken en knotsen dreven Weibbe Hayes' mannen de muiters terug naar
hun boten, waarin ze met besmeurde kleren wegroeiden.
De muiters waren razend. Om hun woede te koelen doodden ze Maistra Frans Jansz, de barbier, op Verraderseiland:
de een stak hem met een spies, een ander sloeg met een goedendag op de schedel, een derde klief zijn hoofd met een
zwaard en een vierde doorstak hem met zijn sabel. Daarna
roeiden ze terug naar Nieuw Amsterdam.
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De volgende aanval op Hayeseiland liet vrij lang op zich
wachten. Er waren spanningen ontstaan op het muiterseiland: er was te weinig te doen en er viel te weinig te doden;
misschien ook dat bij sommigen het geweten begon te spreken of de angst dat Pelsaert weldra terug zou keren om hen
naar Batavia te voeren, waar hen het rad zou wachten. Ook
begon het eten te .vervelen, hoe weinig ze aan boord ook
gewend waren geweest en zo nu en dan werden de kok onheilspellende blikken toegeworpen. Maar om de een of andere reden raakte dit de kok niet meer, de dood schrikte
hem niet meer af.
Cornelisz zag in dat alleen al om die redenen een nieuwe
aanval op Weibbe Hayeseiland wenselijk was; het 'zou de
mannen enige afleiding bezorgen. Het Nieuwe Amsterdam
dreigde bovendien een teleurstelling te worden, iets dat
hem niet ontging: het was allemaal veel miezeriger dan het
zich in zijn verbeelding voorgedaan had. Hij hoopte nu om
met behulp van Hayes' mannen, die zoveel mogelijk levend
gevangen dienden te worden en tot werkkoelies gemaakt,
de bouw te kunnen versnellen ofwel zouden ze bij onwilligheid de rusteloze muiters nieuw mensenmateriaal kunnen
verschaffen om hun bloeddorst op bot te vieren.
Om de mannen om de tuin te leiden was dominee Basti
naar Hayeseiland gestuurd. In de brief bood Cornelisz-aensz
in fraai gestelde bewoordingen zijn vriendschap aan en hij
bepleitte een ruil: als zij de `gestolen' sloep afstonden dan
zouden zij stoffen en dekens krijgen, dingen die ze goed
konden gebruiken, gezien de lompen waarin ze liepen en
de betrekkelijk koele nachten. Misten ze de sloep, dan zouden ze Pelsaert niet kunnen waarschuwen. Tijdens de ruil
zouden de muiters de franse soldaten terzijde nemen en hen
ó000 goudguldens de man aanbieden, plus een aandeel in
de juwelen en in de toekomstige buit als ze zich tegen
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Hayes en zijn mannen zouden opstellen. Dominee Bastiaensz, niet op de hoogte van de plannen, overhandigde
de brief en Hayes stemde toe met de top van de muiters
te praten.
De volgende dag roeide de dominee, samen met Nicolaes
Cornelisz, David van Zeevanck, Coenraet van Huyssen,
Gysbert van Welderen, • Cornelis Pietersz en Jacob Pietersz
naar Hayeseiland.
Cornelisz deelde stoffen uit en zei dat hij helemaal geen
kwaad in de zin had; hij had alleen tegen hen gevochten
omdat hij water nodig had. Ondertussen trachtten Van Zeevanck en enkele anderen een paar van de meest robuuste
franse soldaten om te kopen. Hayes had dit verwacht en op
een teken van de franse soldaten wierpen ze zich op de fraai
geklede officieren. Alleen Jacob Pietersz wist in de boot te
ontsnappen en naar de overige muiters te roeien die op een
klein rotseilandje in de buurt hadden toegekeken.
Cornelisz werd gebonden, en smeekte hem niet te doden.
Hij kreeg een vuistslag in zijn gezicht en tuimelde ter aarde,
nog onmachtig de snelle wisseling van zijn lot te bevatten.
De anderen werden voor zijn ogen doodgestoken. Men
deed dit omdat men verwachtte dat de muiters een aanval
zouden ondernemen om hun leiders te bevrijden.
Maar voorlopig hielden dezen het voor gezien en roeiden
terug naar Nieuw Amsterdam, volledig ontregeld, nu ze in
één klap van hun leiders beroofd waren.
Terug op hun vreugdeloos eiland kozen ze een nieuwe leider; tot zijn bittere teleurstelling werd het niet Jacob Pietersz, maar Wouter Loos, een wat beschaafdere soldaat die
wel aan de eerste moordpartijen had meegedaan, maar die
zich later afzijdig had gehouden; hij hield ook Lucretia de
hand boven het hoofd tegenover de andere bruten, zonder
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haar echter voor zichzelf op te eisen.
Wat niemand kon weten was dat uitgerekend op dit moment Pelsaert in de buurt was, na maandenlang tevergeefs
naar het wrak en de eilandengroep gezocht te hebben. Op
weg naar Batavia, zoekend naar water op een van de koraaleilanden voor de kust van Australië, werden hun twee sloepen door de branding op de rotsen geslagen en vernield.
Gelukkig was er voldoende water en enig voedsel op het
eiland, maar geen hout voor een nieuwe sloep of een vlot.
Het duurde een half jaar voor ze de aandacht van een schip
van de V.O.C. trokken; tot ieders verrassing bleek het uitgerekend de Saerdam, die op de heenreis tot hun kleine vloot
had behoord en die nu op de terugweg naar het vaderland
was. Deze bracht hen naar Batavia.
Schipper Ariaen Jacobsz had geen kans gekregen Pelsaert te
vermoorden en misschien had hij het ook niet meer aangedurfd, omdat hem iedere ontsnappingsmogelijkheid op een
ander schip ontvallen was. Eenmaal in Batavia aangekomen
werd Jacobsz gevangen gezet en aan tortuur onderworpen.
Hij bekende de aanval op Lucretia en werd daarvoor tot de
galg veroordeeld. Over de voorgenomen muiterij liet hij
niets los, anders zou hij zijn geradbraakt op het wiel, waarbij
ieder botje in zijn lijf gebroken zou worden en alle spieren
en pezen zouden knappen.
Pelsaert viel een koele ontvangst ten deel. Niet alleen
had hij zijn trotse vlaggeschip verspeeld, maar bovendien
had hij de schipbreukelingen in de steek gelaten. Hij kreeg
de Saerdam tot zijn beschikking om alsnog zoveel moge
mensen te redden en wat aan goud en juwelen nog-lijk
in het wrak lag; aan boord voeren enkele ervaren duikers
mee.
Na lange vergeefse omzwervingen de stuurman van de
Batavia had een foute koers opgegeven en bovendien had
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men te weinig veilige vaargeulen door het rif aangetroffen was de Saerdam eindelijk op de goede plaats aangeland. Pelsaert herkende een van de hooggelegen eilanden,
maar daar het tegen de avond liep liet hij het anker uitwerpen; want tussen het rif viel bij donker niet te varen.
Op de ochtend van de volgende dag ondernamen de muiters een laatste en definitieve aanval op Hayeseiland, nu gewapend met musketten. Wouter Loos en zijn mannen landden op het eiland. Dominee Bastiaensz, die op het Hayeseiland achter was gebleven, had een vredesvoorstel opgesteld,
maar de muiters scheurden dit in snippers en verwondden
vier van Hayes' mannen met hun musketten, van wie één
dodelijk. Daarop trokken ze zich terug in hun sloepen om
hun musketten opnieuw te laden.
Op dat moment kreeg Weibbe Hayes het zeil van de Saerdam in het oog. Hij slaakte een kreet en dominee Bastiaensz
viel op zijn knieën, samen met een deel van de mannen.
Beide partijen probeerden nu zo snel mogelijk het schip te
bereiken, de muiters om het te veroveren, Hayes om de
commandeur te waarschuwen.
Dezelfde ochtend voer Pelsaert, die van twee eilanden rook
op zag stijgen, naar het hoogste eiland in de eilandengroep
en liet daar het anker uitwerpen, waarna hij in een sloep
naar het eiland voer; bij zich had hij een ton water, een ton
met brood en een vaatje wijn. Toen hij er niemand aantrof
verbaasde het hem.
Op de top van de hoogste heuvel de omgeving verkennend
zag hij echter hoe om de noordpunt van het eiland een kleine sloep op hem toe voer. Even later herkende hij in een
van de roeiers Weibbe Hayes, die hem toeriep onmiddellijk
weer aan boord te gaan. In het kort deed Hayes verslag van
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wat er voorgevallen was, waarna het Pelsaert raadzamer leek
naar de Saerdam terug te roeien, vooral toen hij een sloep
zag aankomen met vijf rijk uitgedoste, gewapende mannen
erin.
Allen roeiden nu om het hardst. In de sloep van Pelsaert
bevond zich ook, aan handen en voeten gebonden, Nicolaes
Cornelisz, de hoofdman van de moordenaarsbende en stichter van het Nieuwe Amsterdam.
Korte tijd later klauterden Pelsaert en zijn mannen aan
boord. Pelsaert liet de wapenkamer openen, deelde geweren uit en richtte het kleine draaibare kanon op de muiters,
die hun musketten al hadden geschouderd. Toen ze echter
het kanon op zich gericht zagen lieten ze de wapenen zakken. Pelsaert beval hun de musketten in zee te werpen en
omhoog te klauteren, waarna ze een voor een gevangen werden genomen.
Toen Cornelisz gevraagd werd hoe hij ertoe gekomen was
zich aan zulke monsterlijkheden te buiten te gaan ontkende
hij zijn eigen leidende aandeel er in. Van Zeevanck, Van
Huyssen en anderen hadden hem ertoe gedwongen en hij
zou slechts meegedaan hebben om het vege lijf te redden;
ook zou hij zelf nooit het plan hebben opgevat om het schip
te kapen en Pelsaert te vermoorden. Integendeel, hij zou
Pelsaert hebben gewaarschuwd. Toen ze hem voor de nacht
in de ketenen wilden slaan protesteerde hij hevig.
De op het eiland achtergebleven muiters boden geen weerstand toen Pelsaert met een groep gewapende soldaten hen
gevangen kwam nemen. Met ongeloof in zijn ogen bezag
Pelsaert de bouwsels aan de kreek. Is dit het Nieuwe Amsterdam? vroeg hij.
In een van de scheve huizen trof hij Lucretia aan, die met
starre ogen gezeten was tussen haar kostbare kleden en ju41

welen. In meer dan één geschrift wordt gesuggereerd dat
Pelsaert zelf verliefd op haar was.
De voornaamste muiters werden naar Robbeneiland gebracht, waar een gevangenis van koraalrots voor hen werd
opgetrokken. Nicolaes Cornelisz werd in een aparte cel op
het muiterseiland ondergebracht, een in de aarde uitgegraven gat met een opbouw van koraal waaruit geen ontsnappen mogelijk was.
In de loop van de volgende dagen en weken werden de
schuldigen ondervraagd. De scheepsraad werd voorgezeten
door Pelsaert.
Eerst werden de bekentenissen van degenen die meteen bereid waren zich uit te spreken vastgelegd, waarna de feiten
aan de onwilligen werden voorgelezen. Bleven ze ontkennen dan volgde tortuur. Deze bestond uit de toen veel toegepaste waterkuur: een lap zeildoek werd om de nek van
het slachtoffer gebonden in de vorm van een emmer, waarna er water werd ingegoten tot net boven de neusgaten. Om
in leven te blijven moest het slachtoffer het water opdrinken tot hij weer kon ademhalen. Was het zo ver dan werd
opnieuw water toegevoegd tot het vorige nivo. Bleef hij
weigeren en water zwelgen dan kon zijn maag bol komen
te staan als een koeieblaas en kans lopen te barsten.
De meeste muiters bekenden in een vroeg stadium. Cornelisz was veruit de koppigste. Hij werd vijf keer gemarteld,
omdat hij iedere keer iets anders bekende en vervolgens
zijn bekentenis weer introk, waardoor hij de scheepsraad
tot wanhoop dreef. Na tien dagen riep Pelsaert ten slotte
allen die hun aandeel bekend hadden bijeen en las hun getuigenissen in het bijzijn van Cornelisz voor; hij vroeg hun
nogmaals of ze de waarheid gesproken hadden, liet het hun
bij hun ziel en zaligheid zweren en toen ze als één man ja
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riepen vroeg hij Cornelisz waarom deze zo lang gelogen had
en anderen voor leugenaars had uitgemaakt. Cornelisz bekende nu dat hij dit had gedaan om zijn leven te rekken.
Na lang beraad besloot men Cornelisz en de zeven hoofdschuldigen te vonnissen, omdat het risiko te groot was hen
naar Batavia te vervoeren. De bemanning van de Saerdam
was gering in getal en er waren te veel kostbaarheden aan
boord; behalve de juwelen die alleen al S8.000 goudguldens
waard waren—een gewone zeeman verdiende in die tijd io
gulden per maand waren er verscheidene kisten met geld
opgedoken, wat de verleiding voor die in Batavia voor het
gerecht geleid zouden worden groot maakte om alsnog een
poging te wagen het schip te kapen en hun straf te ontlopen.
Op het muiterseiland, met op de achtergrond de scheef
hangende bouwsels van de mislukte stad, werden de uitvoerige bekentenissen door Pelsaert een voor een voorgelezen,
waarna de vonnissen voltrokken werden. Voor allen was het
vonnis de strop. Van Cornelisz zouden eerst beide handen
worden afgehakt.
Anderen, die 9 tot i8 moorden op hun geweten hadden en
met getrouwde vrouwen hadden geboeleerd of hen als concubine hadden gehouden en/of die hun aandeel in de voorgenomen kaping hadden bekend, zou alleen de rechterhand worden afgehakt. Een drietal werd veroordeeld tot de
galg.
Vanwege zijn moed en loyaliteit werd Weibbe Hayes bevorderd tot sergeant met een salarisverhoging tot i8 guldens
en twee anderen ontvingen de rang van corporaal met een
verhoging tot IS guldens per maand.
Onmiddellijk na het vonnis had Cornelisz de predikant laten vragen om gedoopt te mogen worden en een uitstel van
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enige dagen te ontvangen opdat hij tot inkeer zou kunnen
komen en zijn zonden betreuren, waarna hij in vrede zou
kunnen sterven. Het doopsel werd hem toegestaan, maar
de dominee zei niet te weten hoeveel dagen uitstel hem vergund waren. Waarop Cornelisz protesteerde dat hij zich
niet op zijn dood zou kunnen voorbereiden en tot vrede
met zichzelf komen. Toen hem daarop meegedeeld werd
dat de executie twee dagen later zou plaatsvinden zei hij:
Dan al? Hoe kan iemand nu in zo weinig dagen tot inkeer
komen? Ik had gedacht aan 8 of 14 dagen. Vervolgens barstte
hij in woede uit en riep: Ze willen mijn leven en mijn
bloed, maar God zal niet toestaan dat ik een schaamtevolle
dood sterf. Vannacht zal God een mirakel aan mij verrichten, opdat ik niet gehangen zal worden.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen slaagde Cornelisz erin
gif in te nemen. Toen het begon te werken leed hij veel
pijn en het leek erop dat hij zou sterven. Angstig geworden
vroeg hij nu om Venetiaanse theriakel, een bekend tegen
Weldra trad echter enige verlichting op omdat hij ken--gif.
nelijk een te lichte dosis had ingenomen. De afgang van de
held was nu kompleet, want Pelsaert schreef in zijn verslag:
Hij moest gedurende de nacht zeker 20 keer uit zijn gevang
gelaten worden, omdat zijn zogenaamde mirakel zowel van
beneden als van boven werkte.
Niet alleen weigerde Cornelisz hierop de kerkdienst bij te
wonen, hij beweerde nu ook een vrouw te hebben in Batavia en het was niet meer dan menselijk wanneer de Raad
hem toestond van haar afscheid te nemen. Niemand geloofde dit echter.
Daarna stak hij in zijn cel een preek af waarin hij verkondigde dat er geen duivel en geen hel bestond; er was alleen God
en daar deze volmaakt goed was was alles wat Hij de mensen
toestond te doen goed, het adagium dat ook aan Torrentius
werd toegeschreven.
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Pelsaert verbood de bemanning naar hem te luisteren, misschien toch nog bevreesd voor besmetting. Het was zaak
Cornelisz zo snel mogelijk te hangen. Maar er was wind opgestoken en de zee was te ruw om de veroordeelden naar
Robbeneiland te vervoeren, waar de galgen opgericht waren vlak tegenover de kreek met de huizen waarvan de
munten waren verwijderd.
De volgende dag ging de wind echter liggen. De veroordeelden werden overgebracht en traden aan op het galgeveld, elkaar en vooral Cornelisz verwensend en vervloekend, smekend dat hij het eerst gehangen zou worden zodat
ze daar nog getuige van konden zijn.—Wraak! riepen sommigen. Wraak! En `Wraak!' riep Cornelisz nadat hem beide
handen waren afgehakt. Voorts zwoer hij dat hij gerechtigheid zou zoeken voor Gods troon, omdat die hem op aarde
blijkbaar niet vergund werd.
De enige die de dans ontsprong was Jan Pillegrom de Bye,
een jongen nog maar, een aan doden verslaafde die voor
meer dan vijftig mensen Cornelisz' doodvonnis had doorgegeven. Uitzinnig van doodsangst huilde en jankte hij en
smeekte om genade. Vervuld van walging om de vertoning
besloot Pelsaert, van nature een zachtaardig mens met een
afkeer van doden en bloedvergieten, met het oog op zijn
jeugd het leven van de jongen te sparen. Deze had verzocht
hem op een onbewoond eiland af te zetten, een niet ongebruikelijke straf in die tijd, die meestal een langzame dood
betekende, hoewel ook gevallen van overleving bekend waren.
Pelsaert vertrok. Even nog had hij overwogen om de opgetrokken huizen van Nieuw Amsterdam neer te laten halen,
maar hij besloot ze te laten staan als gedenkteken voor het
nageslacht en ter herinnering aan de gruwelen die zich hier
hadden afgespeeld.
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`Thou art the man!'
I

Toen Mr. Perdie Lockshire begon te speuren wist hij nog
niet waarnaar. Nu is het de normaalste zaak van de wereld
dat een detective niet weet wie of wat hij zoekt, maar in
dit geval was Lockshire er allerminst zeker van dat hij iets
zocht en evenmin of er misschien sprake was van toeval
een ongelukkig toeval, ofwel een samenloop van ongelukkige omstandigheden dan wel van misdaad, die ook kan bestaan uit het organiseren van ongelukkige omstandigheden,
zoals het uitlokken van toeval en toevalligheden opzet kan
inhouden. Een goede detective is de ontbinder van dit georganiseerde toeval, de ongelukkige omstandigheden; de effekten ervan probeert hij zoveel mogelijk te beperken, de
misdaad zelf kan echter nooit meer ongedaan gemaakt worden.
En zo togen wij, Perdie Lockshire en uw dienaar, op weg,
na een geschreven tip van Tante Lydia, dat er iets aan de
hand was met de garenfabriek; zo noemde Tante Lydia de
garenspinnerij en -ververij bij haar in de buurt, nooit zon
misprijzen, alsof een fabriek op zichzelf iets afkeurens--der
waardigs of afstotends was, dus ook het woord fabriek, laat
staan een fabriek waar vrouwen werkten. Het was overigens
minder een tip dan wel een oproep geweest, zoals ze vaker
aan haar hooggezeten neef verstrekte, want Tante Lydia
hield het reilen en zeilen van de hele wijk in de gaten alsof
ze het plaatsvervangend gezag was, een onofficieel verre
-oog, waarvan de autoriteit gedekt werd door het alge--kijer
meen gezag dat iedere burger volgens haar, als-het-goedwas, vertegenwoordigde, met het gezag van de hoge neef
er bovenop als een extra van bijna paranormale aard, dat
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zich als vanzelf op haar overdroeg en waaraan zij ook de
kracht en de vanzelfsprekendheid van haar oproepen ontleende. Uiteraard was ze dan ook niet `blij verrast' toen we
voor haar deur stonden, het sprak vanzelf.
Zoals gebruikelijk deed tante zelf open; want een dienstbode kan met de meeste dingen die zich aan de buitendeur
voordoen niet goed overweg, meende tante en wie of wat
er niet in slaagt door de voordeur binnen te dringen komt
er wel in via de achterdeur, letterlijk en figuurlijk. En dat
was dat. Maar feitelijk was ze veel te nieuwsgierig om de
tijdspauze tussen aanbellen en aankondiging te kunnen
overbruggen zonder bijvoorbeeld de kamerdeur vast op een
kier te zetten om mee te kunnen luisteren. Daarom, had ze
gezegd, in een ogenblik van supreme zelfkennis, kan ik beter de buitendeur zelf opendoen, of de deur gesloten laten
als iemand of iets mij door het kijkoog niet aanstaat.
Nadat de thee was opgediend en door tante zelf ingeschonken en nadat ze naar werk en gezondheid van haar neef had
gevraagd op een toon die, om alle misverstand te voorkomen, duidelijk te kennen gaf dat geen uitgebreid antwoord
werd verwacht een vraag onzerzijds, hoe het met haar gezondheid ging, had ze geringschattend snuivend weggewoven alsof alleen de vraag al een belediging inhield, afgezien
nog van het overbodige tijdverlies , na deze, door een irrelevante konventie voorgeschreven, maatschappelijke overbodigheden kwam tante ter zake. Ze zette in korte bewoordingen uiteen wat haar wantrouwen gewekt had, het
woord, zoals altijd, uitsluitend tot Perdie Lockshire richtend; mijn aandeel in het gesprek bestond, naar gewoonte,
uit het stellen van aanvullende vragen.
—Niemand heeft de fabriek zien uitgaan, zei ze; niemand
heeft de fluit gehoord, ook ik niet.
Dat laatste maakte iedere twijfel overbodig.
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Vanuit de bovenverdieping van haar kleine villa had ze nog
net zicht op het fabriekskompleks, dat veruit het grootste
was van de kleine konglomeratie van bedrijven en fabrieken; het geheel bestond uit een kort stuk weg, aan weerszijden waarvan zich de gebouwen of werkplaatsen bevonden,
op enige afstand van elkaar. Haar villa maakte op zijn beurt
deel uit van de op één na buitenste rij woonhuizen die de
laatste voorpost of de achterhoede vormden van de stedelijke, of juister, de buitenwijkse civilisatie; ertussen lag
het groene golvende land, links tot aan de fabriekswijk,
rechtdoor en rechts tot aan de golvende einder. Tussen
twee villa's door had men uitzicht op de wanbeschaving en
op de laatste huizenrij, en soms toog tante naar de bovenverdieping om de bedrijvigheid misprijzend door een ver
gade te slaan, want voor haar gretige blote oog viel-rekij
niet genoeg te zien.
Ik heb ook geen mensen buiten zien lopen, zei ze; het
is er ongewoon stil. En daarom dacht ik, kom, laat ik Perdie
maar eens waarschuwen, want voor je 't weet gebeurt er iets.
Het was haar kenspreuk, haar wachtwoord.
Perdie dacht na. Hij was gewend haar waarschuwingen niet
lichtvaardig op te vatten, want het was niet de eerste keer
dat haar jachthondinstinkt haar op het spoor had gebracht
van iets dat het daglicht niet kon velen en tweemaal zelfs
was ze op een affaire van landelijk belang gestuit. Hij had
het van háár, pleegde ze te zeggen en Perdie sprak haar,
glimlachend, niet tegen, ook al was ze maar een halfzuster
van zijn moeder.
Bent u er niet even langsgelopen? vroeg hij.
Natuurlijk! zei tante op een toon van: hoe durf je te veronderstellen dat ik zoiets niet zou doen. Er was niets te zien,
want de ramen zitten te hoog.
Perdie knikte. Dat was het geval bij alle fabrieken en alle
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scholen in het land: scholieren, fabrieksarbeiders en -arbeidsters, ateliermeisjes hoorden te werken en niet naar
buiten te kijken of de kans te krijgen afgeleid te worden.
Je kon de masjienes horen draaien, zei tante, en het licht
brandde.
—Waarom bent u niet om het gebouw heengelopen?
Het hek zit op slot.
Zat er iemand in de portiersloge?
Niet dat ik kon zien.
En om zes uur, toen de fabriek uit hoorde te gaan, stond
er toen niemand buiten te wachten?
Nee.. En de fluit ging ook niet.
—Vreemd.
Dat er niemand stond te wachten is niet zo vreemd, want
dat gebeurt daar nooit.
En dat de fluit niet ging en niemand de fabriek verliet,
wekte dat geen bevreemding?
Jawel. Maar niemand wil zich met andermans zaken bemoeien of is geneigd zich om een medemens te bekommeren, zei tante. Zo gaat dat hier. En daarom dacht ik...
Ze maakte haar zin niet af, voor 't eerst zo lang ik haar kende.
Blijkbaar had iets haar gealarmeerd dat heel fundamenteel
was en dat haar van haar stuk had gebracht of op z'n minst
onzeker gemaakt, wat voor tante zeer ongebruikelijk was.
Het was alsof ze meer wist dan ze kon weten.
Perdie, die haar al die tijd onderzoekend had aangekeken,
knikte opnieuw en zei: We zullen eens een kijkje nemen.
Tante vroeg niet: Mag ik er bij zijn?, wat ook weer tegen
haar natuur inging, maar ze zei wel: Kijk uit, want voor
je 't weet gebeurt er iets. En dat lag dan weer wel in haar
natuur.

49

We liepen het industriepad op, met de kuilen en het grint
dat in de aarde was gelopen en gereden door mensen, handkarren, wagens. Een tiental rokende schoorstenen. Gehamer en geklop van metaal op metaal. Het snerpende geluid
van een cirkelzaag. Rechts lag zwaar en drukkend de stad
en even had ik het gevoel of wij hier als via een onzichtbare
kommunicerende buis omhoog werden geduwd door haar
zwaarte ginder.
De poort in het hek van de fabriek was op slot. Vanachter
de muren en de hoog aangebrachte, met traliegaas bespannen ramen klonk het geluid van masjienes, niet al te zwaar.
In de portiersloge was niemand te ontwaren. Op het hek
zat geen bel.
Ik opende ons leren `dokterstasje', zoals ik het noemde, en
Perdie nam een bosje lopers uit een van de vakjes; met één
ervan opende hij zonder moeite het hekslot. Daarna liepen
we op het gebouwenkompleks toe en luisterden. Voelden
aan de kantoordeur, die eveneens gesloten was. De deur
naar de grote fabriekshal bleek echter niet op slot.
Na een korte aarzeling betrad Perdie een kleine hal, waar
jassen aan rekken hingen en een enkele draagtas. Opende
daarna de deur naar de werkhal. En op hetzelfde moment
bevroren we in de deuropening.
—Mijn god, zei Perdie zacht. Voor onze ogen ontvouwde
zich, nee stond—en ik kan niet eens zeggen levensgroot
een tafereel dat het bloed in onze aderen deed stollen. Het
leek op een soort hiernamaals op deze wereld, een wassenbeeldenkabinet in de vorm van een fabriekshal. De meerderheid van de masjienes liep nog en de kleine spoelen die
het garen van de grote klossen en strengen overnamen tolden als dolgedraaid, de draden van alle masjienes waren
geknapt nadat de kleine klossen zich volgespoeld hadden,
waarna de draad zich om de spil had gewonden. En voor
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en tussen de masjienes lagen en zaten doden, tientallen,
tientallen doden. De meerderheid van hen bestond uit
meisjes en jonge vrouwen, de doden achter de duwwagentjes die de klossen en dozen met spoelen vervoerden waren
allen jonge mannen en jongens, voor_ een deel nog kinderen, hologig en uitgeteerd; enkele klerken en opzieners zaten achter hun tafels met voorovergevallen bovenlichaam.
In een glazen hokje zat een eenzame dode chef rechtop in
een stoel met hoge rugleuning. In de fabriekshal hing een
vreemdsoortige geur, die niet de geur van de dood was. Het
was duidelijk een geur van gisteren, een dode levensgeur,
waaronder die van menselijke lichaamsafscheiding.
We bliezen de adem door onze tanden uit en wandelden
de hal door, onze zakdoeken tegen mond en neus, en openden een paar bovenramen.
Achter de grote fabriekshal lagen enkele kleinere gebouwen
waarin garens en draad getwijnd en geverfd werden; hier
hetzelfde beeld: doden naast de ketels en apparaten, waaronder weer kinderen. We eindigden bij het kantoor, waar
dode klerken achter hun lessenaars zaten, sommige met de
pen nog in de vingers. Alleen het kantoor van de direkteur
was leeg. Op de zware eiken stoel zat geen dode. Er lag geen
dode op het dikke perziese tapijt. De brandkast stond niet
open, geen lade was uitgetrokken. Aan de muur achter stoel
en buro hing een grote bruine foto van wie waarschijnlijk
de direkteur was, of de vader van de direkteur.
2

Na de fabriek met de loper afgesloten te hebben gingen we
terug naar Tante Lydia, die voor het raam naar ons stond
uit te kijken. Perdie schreef een briefje voor Scotland Yard
en gaf het mee met de koetsier, hem manend een zo groot
mogelijke haast te betrachten. Tante luisterde daarna zwijSI

gend naar Perdie's verslag en knikte op haar beurt, alsof ze
`ergens' iets dergelijks verwacht had.
—Er gebeurt niet alleen meer onder hemel en aarde dan
de mens weet, zei ze, maar ook voordat je het weet.
En ik moest denken aan het beeld van de stad in de verte
zoals het op mij over was gekomen toen we ons naar het
huis van tante terugspoedden; dit keer was het of de grond
waarop wij liepen en waarop de fabriek stond zwaarder was
geworden en door zijn zwaarte de massa van de stad omhoog
had gestuwd: het leek wel alsof de stad hoger lag en of de
lucht erboven helderder was, hoewel er nauwelijks minder
wolken hingen en evenveel smook.
Anderhalf uur later stonden we opnieuw in de spinnerij,
nu te zamen met een hele staf inspekteurs, rechercheurs,
een chemies analist en een fotograaf, terwijl buiten het publiek zich begon te verzamelen, het publiek dat altijd snuift
als er iets te snuiven valt, trouwens ook als er niets te snuiven valt.
Perdie gaf opdrachten en liet alles nauwkeurig op de gevoelige plaat vastleggen: iedere situatie, iedere dode zoals deze
lag of zat, de loop van de buizen en pijpen en zelfs de lichtval door de ramen en op de fabrieksvloer; hij had hier de
laatste jaren een gewoonte van gemaakt en er enkele onverwacht grote suksessen mee geboekt.
Uit een tweetal kleinere werkplaatsen die hij met opzet
gesloten had gehouden liet hij luchtmonsters nemen door
lucht aan te zuigen via een slang en deze door een filter van
poreuze koolstof te voeren. In het laboratorium zou de stof
worden geanaliseerd, samen met monsters van etensresten,
braaksel, etc.
Zoals Perdie Lockshire daar rondliep, een slanke veertiger
zonder snor en bakkebaarden al leek het alsof hij ze wel
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had, god mag weten waarom , een schots geblokt sportpetje op het hoofd, zijn neus gericht naar het objekt, vaak
snuivend als een hazewindhond, leek hij het prototype van
de negentiende-eeuwse speurder en dat was hij voor mij natuurlijk, ook al nam hij mij driekwart van de tijd niet waar.
Maar daar ben ik voor. En daar is hij voor. Zijn opdracht
is alleen dat te zien waar hij voor uitgestuurd of ingehuurd
is; dat is weliswaar meer dan de geïsoleerde situatie of de
losse voorwerpen alleen, maar het is zeker niet alles. Daar
zijn andere mensen voor. Althans volgens mijn bescheiden
oordeel.
We eindigden weer in het kantoor, waar Perdie de kaarten
van het kantoorpersoneel en alle arbeiders in een doos liet
doen. Eén van de rechercheurs was inmiddels uitgestuurd
naar de villa van de direkteur, die in het nabijgelegen
Brentwood lag, maar de wijze waarop Perdie zich bij het
vertrek van de man afwendde toonde mij dat hij, alsof zijn
intuïtie het hem ingaf, niets van de uitkomst verwachtte:
de direkteur zou niet thuis zijn, het huispersoneel niet op
de hoogte zijn van zijn verblijfplaats, mogelijk zou het ongerust zijn omdat de huisheer de hele vorige dag, noch de
avond en de nacht en de ochtend die volgden, iets van zich
had laten horen.
Alleen het laatste bleek niet juist te zijn: de man, Edwin
Drood geheten, had de avond op normale wijze thuis doorgebracht en omstreeks half elf het huis verlaten, niemand
wist waarheen; hij had niet de gewoonte zijn huispersoneel
hierover in te lichten.
Pas toen hij dit hoorde viel Perdie Lockshire's mond open
en mompelde hij voor de tweede maal: `Mijn god.' Vanaf
dat moment kreeg zijn speuren iets koortsachtigs en dit zou
zo blijven.
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André, onze franse butler en kok tegelijk, was zijn loon in
goudfranken waard, maar wij deden zijn kookkunst die dag
geen eer aan, wisten amper wat wij aten. Weliswaar verorberde Perdie ongeveer evenveel als anders hij at vaker automaties wanneer een zaak hem bezighield maar zijn ogen
stonden afwezig. Ik at minder, omdat ik meestal minder afwezig ben de wereld en zijn laweit dringt nu eenmaal gemakkelijker tot mij door.
In de haard knapperden een paar houtblokken, meer voor
de sfeer dan omdat het echt koud was en naast de haard in
zijn mand lag Canie, onze Airedale terrier met zijn twee
kleine mensenkinderen tegen zich aan, twee caoutchoucpopjes die hij had geadopteerd en blijvend als zijn nooit opgroeiende pups beschouwde; hij nam ze voorzichtig tussen
zijn tanden en liep ermee de kamer rond, en als hij sliep,
wat hij veel deed, hield hij er steeds één of beide tussen zijn
voorpoten. Originelen onder de bezoekers van het huis, of
zij die zich verbeeldden dat ze het waren, konden het wel
uit hun hoofd laten een gezicht of snor op één van de poppetjes te tekenen, want ze kregen er niet de gelegenheid
toe; Canie stond niet toe dat ze zijn popjes aanraakten. Alleen wij mochten het.
In de zijkamer, de zware portières voor driekwart gesloten,
zat onder de lage gaslamp een klerk van Scotland Yard de
adressen uit de kaartenbakken van de garenfabriek te kopiëren; bijna was het krassen van zijn pen te horen.
—Wat vind je ervan? vroeg ik tenslotte, nadat het dessert
was opgediend, chocolate mousse met cointreau en arabiese
koffie.
Niets, zei Perdie. Een detective moet zich niet te snel een
mening vormen of konklusies trekken en eigenlijk zelfs
geen denkbeelden formuleren, want ze staan de oplossing
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vaak alleen maar in de weg. Daarom zal ik waarschijnlijk
nog heel lang van de zaak niets `vinden'. Hoewel ik het laatste eigenlijk evenmin had mogen zeggen, voegde hij eraan
toe, want ook dat is een voorspelling.
En daar kon arme ik het weer mee doen. Perdie had opnieuw de kans gekregen voor leermeester te spelen en ikzelf
had hem ertoe de gelegenheid geboden. Het antwoord had
ik zo langzamerhand zelf kunnen bedenken. Het enige dat
mij, zoals gewoonlijk, restte was hem in details te vlug af
zijn en daartoe was ik helaas niet al te vaak in staat; soms
leek het er zelfs op of hij me met opzet de gelegenheid bood,
als een kluif die men een hond toewerpt, omdat het zo leuk
is om te zien hoe de hond de kluif opvangt en ermee speelt.
Nadat de butler en het meisje afgeruimd hadden en de
klerk met de kaartenbakken was vertrokken, een stuk appeltaart in de zak, zetten wij ons aan de ronde tafel in het
zijvertrek om de gegevens te bestuderen en te selekteren.
Het was een dieptreurige statistiese aangelegenheid: 236 doden, waarvan niet minder dan 28 kinderen tussen de io en
14 jaar, van wie drie tienjarigen. Sommige van die kinderen
hadden er als oude mensjes uitgezien, althans hun gezichtjes en dan vooral die van de jongetjes. En er was nog iets
dat mij al vlug opviel, maar ik hield mijn mond.
Perdie had enkele notities gemaakt en een aantal adressen overgeschreven, waaronder die van de twee bedrijfsleiders. Ten slotte legde hij zijn pen neer, stak zijn pijp
op en vroeg: Wat valt ons op als je die lijsten doorkijkt?
—Dat niemand ouder is dan 35 jaar, kon ik niet nalaten te
antwoorden.
Perdie knikte. Zeer juist. Dit kan dus niet anders dan
veelzeggend genoemd worden. En weer had ik het gevoel
dat hij met mij spotte.
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Kom, zei Perdie, we gaan. Waarschijnlijk zullen we morgen pas weten hoeveel er die dag ziek waren.
We namen een rijtuig en reden naar de villa van de direkteur.
Perdie gaf de koetsier opdracht langs de fabriek te gaan en
daar even te stoppen.
Het was nog licht. Halverwege het pad bevond zich nu een
menigte mensen, nieuwsgierigen en mogelijk familieleden;
achter het hek was men nog bezig de doden in lijkwagens
af te voeren. Er moesten zich hartverscheurende taferelen
afspelen.
We reden door naar de nabijgelegen villawijk. Op korte afstand van de direkteursresidentie liet Perdie de koetsier opnieuw stoppen. We keken naar de ramen met de gesloten
gordijnen waarachter de lampen al waren ontstoken. In de
laan liep de lantaarnopsteker van paal naar lantaarnpaal. De
villa was opgetrokken in de bekende halfrustieke stijl, die
bij uitstek appelleert aan stedelijke hereboeren en ze moest
zo'n tien twaalf kamers groot zijn, hoewel de direkteur
volgens onze inlichtingen ongehuwd was en alleen woonde,
samen met het personeel: een butler, een huisknecht-tuinier-koetsier, een huishoudster-kokkin en een dienstbode.
De butler deed open, een onberispelijk gekleed man van
een jaar of dertig, tweeëndertig en even had ik de indruk
dat het een familielid of zoon was van de man wiens portret
wij in het kantoor hadden zien hangen. Maar het was dus
de butler. Hij sprak ons uit de hoogte toe en vroeg wat we
wensten. Perdie identificeerde zich en verklaarde dat we
met hem en de huishoudster wilden praten. De butler boog
en liet ons binnen. Hoewel zijn aangeleerde toon niet minder deftig was het was zijn verworven bezit en arbeidskapitaal gedroeg hij zich nu minder uit de hoogte. Hij liet
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ons toe tot de salon en belde om de huishoudster. Ondertussen namen wij het vertrek op. Boven de piano hing een geschilderd portret van de direkteur. Of van zijn vader! De
butler wist het niet. Hij werkte hier pas twee jaar en had
het nooit gevraagd. Had het zich ook nooit afgevraagd.
Het gesprek leverde, zoals verwacht, weinig op. Toen de
huishoudster binnenkwam, een rijzige, kordate vrouw -methaarknoedel van naar schatting tegen de veertig, had ik het
onbehaaglijke gevoel dat ik haar eerder had gezien, hoewel
ik met geen mogelijkheid zou hebben durven gissen waar.
Iets in Perdie's ogen zei me dat deze hetzelfde ervoer.
De direkteur had de dag tevoren op de club gedineerd en
was vroeg in de avond thuisgekomen, omstreeks half acht.
Tot ongeveer half elf was hij thuisgebleven, had koffie en
twee glazen likeur gedronken, had wat piano gespeeld en
was toen weggegaan. Nee, men wist niet waarheen. Meestal
zei de direkteur het als hij naar de club ging, maar niet altijd; in de andere gevallen zei hij nooit waar hij heenging.
Ja, de direkteur bleef vaker 's nachts weg, zij het de laatste
jaren minder dan vroeger, gemiddeld twee keer per week.
Hoe ze dan konden weten wanneer hij wel naar de club
ging—of er overnachtte als hij het niet zei? Omdat dat de
volgende dag opgemaakt kon worden uit zijn woorden, en
soms ook uit wat hij de dag tevoren gegeten had, zij het natuurlijk niet altijd. Ontving de direkteur vaak bezoek? Vrijwel nooit en dan uitsluitend zakelijk. Nooit vrouwelijk bezoek? ' Nee. Had de direkteur geen enkele aanwijzing verstrekt wanneer hij thuis zou komen? geen opdrachten voor
inkopen, betalingen? Nee. Als hoedanig stond de direkteur
bekend? Als korrekt.
Perdie bedankte hen en gaf de koetsier opdracht naar de
club te rijden, adres bekend.
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De club was gevestigd in een doorluchtig gebouw, opgetrokken in koloniale stijl met kolonnade, bordes en reusachtige stenen bloemkelken in de voortuin. Bordes, hal en gang
waren van marmer. Rechts naast de toegangsdeur prijkte
een kleine, geelkoperen plaat met de naam Huntington House
erin gegrift, ernaast een bel waarvan het handvat de vorm
van een pijnappel had. In de zeer ruime hal zaten, in grote
bruinleren fauteuils weggezonken, de eerste clubleden te
roken en aan hun likeur, cognac of port te nippen; naast
de fauteuils een rookstandaard of op de rechter armleuning
van de zetel een band met een klein koperen asbakje erop.
Twee heren lazen een krant, maar allen namen ons op toen
we binnenkwamen, nee, keken naar ons.
De gerant, die gewaarschuwd werd, voerde ons zo snel mogelijk naar zijn kantoor. Liet op Perdie's verzoek de obers
komen, drie zwartgefrakte pinguïns.
Ja, de heer Drood had gisteren op de club gedineerd. Was
later op de avond niet teruggekomen, had hier niet geslapen. Deed hij dat laatste vaak? Nee, niet vaak. Toen, op het
moment dat Perdie het onderhoud als beëindigd wilde beschouwen:—Meneer heeft hier vanmiddag nog geluncht.
—Wat! riep Perdie, ondanks zichzelf en zijn natuur, heftig
uit.
—Meneer was ongewoon vroeg, voor twaalf uur al. Hij
heeft vluchtig de kranten ingezien en een korte lunch tot
zich genomen en is daarna vertrokken.
—Was er verder nog iemand aanwezig?
—Geen clubleden, meneer.
Dank u, zei Perdie.
Het is onvoorstelbaar, zei Perdie, toen we buiten stonden.

Juist alleen maar voorstelbaar, zei ik, denkbaar, meer niet.
Perdie haalde geïrriteerd zijn schouders op. Denkbaarheden waren blijkbaar alleen toegestaan als hij ze opperde, of
dacht.
—Waarmee hebben we hier van doen? mompelde hij zacht
voor zich heen toen we in de koets zaten.
Ik antwoordde niet, hoewel ik enig idee had, een vaag idee
of misschien alleen maar een voorgevoel.
—Waar gaan we heen? vroeg ik.
—Naar het adres van de bedrijfsleider, zei Perdie. Maar
eerst opnieuw langs de villa van de direkteur.
Hij maande de koetsier tot spoed.
Toen we bij de villa aangekomen waren sprong hij uit de
koets voor deze geheel stilstond en haastte zich naar de
voordeur, die enkele sekonden later geopend werd door de
butler.
Perdie wisselde enkele zinnen en keerde terug met hangende schouders en verslagener dan ik hem ooit meegemaakt
had.
Ik had het half en half verwacht, zei hij tegen me. De direkteur is hier twintig minuten geleden geweest; hij heeft
een koffertje met spullen gepakt en is weer vertrokken.
—Hij had het niet hoeven doen, zei ik, niet het risiko hoeven nemen.
Nee, zei Perdie.
—Hij is de man, zei ik.
Perdie schudde zijn hoofd. Het is nog te vroeg. Maar genoeg voor vandaag. We wachten eerst de rapporten van
morgen af en de uitslag van de chemiese analyse. Laten we
nu maar naar huis gaan.
In de hal lagen de avondkranten op ons te wachten op het
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handschoenentafeltje. In de haard smeulden twee uiteengevallen houtblokken en de geur van welriekende pijptabak
hing nog in de kamer.
Perdie zond twee boodschappen naar Scotland Yard. Daarna maakten wij het ons ongemakkelijk, het materiaal bestuderend waarover wij beschikten. En het was of wij op een
blinde muur zeer betekenisvolle karakters lazen die we niet
konden duiden, karakters die niet vastlagen, maar die bewogen en versprongen.
Voor het slapen gaan nam ik tien druppels valeriaan.
S
De volgende ochtend, na een onrustig doorgebrachte' nacht
vol wassenbeelden-dromen, reden we naar de laboratoria,
eerst naar het chemies lab, daarna naar het fotolaboratorium. Het geanalyseerde luchtmonster toonde sporen van
naphtallium perdrillon, een reukloos, zeer giftig gas dat
zich uit aan lucht blootgestelde kristallen ontwikkelt. Ingeademd brengt het in enkele sekonden de dood teweeg.
Zelfs de geringe konsentratie die wij hadden ingeademd
was niet helemaal gevaarloos geweest, daargelaten dat we
uiteraard niet geweten hadden of er nog een restant van de
kristallen had gelegen dat niet geheel verdampt was.
De ontwikkelde foto's bekeken we met een zo mogelijk nog
grotere verbijstering dan die waarmee we het oorspronkelijke tafereel aanschouwd hadden. We inspekteerden iedere
afdruk lang en aandachtig, ieder detail in ons opnemend.
En ondanks de gruwelijkheid van de beelden kon Perdie
niet nalaten zijn favoriete adagium te herhalen.
—Weet je waarom zoveel mensen van fotografie houden?
Omdat ze dan alles zwartwit kunnen zien!
—Of witzwart, zei ik, terwijl ik in de negatieven bladerde.
Perdie viste uit de positieve vergrotingen twee vellen en
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legde ze naast elkaar op tafel. Dit is de bedrijfsleider, zei
hij, die we gisteren al geïdentificeerd hebben, en dit is een
uitvergroting van het portret van de direkteur uit de direktiekamer.
Ik keek en siste tussen de tanden. De bedrijfsleider lijkt
op de direkteur; het zou zijn zoon kunnen zijn.
Perdie legde een aantal fotografiese bladen naast de andere
twee en ineens zag ik het, zag wat Perdie al eerder had gezien. Een groot aantal van de doden, vooral van de jongens
en mannen leek op de direkteur, de één meer, de ander
minder, maar de gelijkenis was duidelijk als je het eenmaal
door had. Waarschijnlijk leken de gefotografeerde, doodsmaskerachtige gezichten meer op elkaar dan de gezichten
in werkelijkheid. Bij mij had aanvankelijk misschien het
omgekeerde plaatsgevonden bij het bekijken van de foto's:
eerst had het doodsmaskerachtige alle trekken geëgaliseerd
en geontindividualiseerd en de individuele vergelijking belemmerd.
Ik kreeg een ingeving, pakte de negatieven en legde ze boven de positieven. Wat valt je op? zei ik, Perdie persiflerend.
Perdie keek en zoog op zijn beurt enige lucht in door zijn
tanden. De gelijkenis op de negatieven was nog veel groter,
alsof het tegenwit, dat op zichzelf toch al een doodse indruk
maakt, de essentiële trekken nog meer uitlichtte. Zelfs de
direkteur leek meer zichzelf dan op het portret en de fotoafdruk, hoewel we geen vergelijkenismateriaal hadden dat
strikt genomen een dergelijke konklusie rechtvaardigde.
Daarnaast werden, vooral bij de direkteur en in wat mindere mate bij de oudere doden, enkele trekken in de fotonegatieven zozeer geaksentueerd dat ze bijna nieuw leken, nieuwe karaktertrekken.
Je zou hem waarschijnlijk niet eens herkennen als je hem
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op straat tegenkwam en alleen het negatief gezien had, zei
Perdie.
Dat is de reden dat misdadigers zo van negatieven hou
-den,
zei ik.
Perdie glimlachte, voor 't eerst.
Hierna namen we de personeelslijsten door, die al afgecheckt waren door andere rechercheurs, waarna Perdie zich
verder mondeling liet inlichten.
Slechts drie van de arbeiders waren ziek geweest en aan de
katastrofe ontsnapt, twee jonge mannen van 16 en 21 jaar
en een jonge vrouw van 26. Men had hun namen en adres
voor hem genoteerd op een papiertje; alledrie waren-senal
uitwonend, familie onbekend.
En toen trad nog een merkwaardigheid aan het licht: bij een
ruime meerderheid van de slachtoffers liet zich geen familierelatie achterhalen en in de andere gevallen was er vaak
sprake, ofwel van een buitenechtelijk kind van een weduwe
of een kind van een ongehuwde moeder, of van een wees
of weeshuiskind, óf van een vrijgezel of vrijgezellin; bij enkele van de laatsten was door de politiearts zwangerschap
gekonstateerd.
En toen drong het ineens tot mij door, met de kracht van
een nachtelijke ingeving. Mijn god, zouden het allemaal
kinderen van hem zijn!
Het lijkt er op, zei Perdie, althans grotendeels.
Dan is hij het! zei ik.
Perdie schudde opnieuw weifelend zijn hoofd.
—

Wie kan het dan nog meer zijn? vroeg ik in de koets.
De bedrijfsleider bijvoorbeeld.
Maar hij is één van de slachtoffers.
Hij kan de direkteur zo gehaat hebben dat hij zijn eigen
62

dood ervoor over had om zijn veronderstelde vader tot
hoofdverdachte te maken.
—Daar komen we nooit achter...
—Dat was dan zijn bedoeling.
Tenzij...
Juist.
—Maar vanwaar dan het verdachte gedrag van de direkteur?
—Dat is het raadselachtige. Alles wat je erover bedenkt is
spekulatie. Misschien is hij een perfide man, die onmiddellijk op de misdaad van de ander heeft ingespeeld of zelfs
aan de verwezenlijking ervan heeft bijgedragen toen hij het
doorkreeg. Het is denkbaar, maar niet waarschijnlijk. Het
gaat echter niet om waarschijnlijkheden. De onwaarschijnlijkheden zijn hier zo ongeloofwaardig dat ze bijna waarschij nlijk worden, waarschijnlijker zelfs dan de waarschijnlijkheden of de geloofwaardigheden.
We reden door een volkswijk. De grauwheid ervan was zo
beklemmend dat ze de koets binnendrong en daar zelfs
voelbaar was met de gordijntjes dicht: de grijze en bruingrijze zwaarte van de stenen huismuren met de kleine
vensters en de groezelige vitrage. Rook en smook van nabijgelegen fabrieken daalde permanent neer in de vorm van
ragfijne grijze sneeuw, miezelregen vochtig of droog en ook
als de zon scheen leek het of er een fijn gaas boven de huizen hing. De mensen leken hier voorzichtiger te lopen, of
niet zozeer voorzichtiger als wel breekbaarder, bedrukter,
schimmiger. Dit gold ook voor de kinderen, van wie sommigen, toen ze het rijtuig hoorden naderen, schichtig opkeken
alsof ze hier niet mochten lopen. In de hele wijk was geen
bloemenwinkel te bekennen en nauwelijks een groentewinkel.
De straat die we nu volgden liep uit op de Thames. Het
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water dat tussen de huizen door schitterde was grauwgrijs.
Het was eb en de oeverbedding die droog was komen te liggen leek eerder zwart dan kleikleurig van het roet en de afval van de fabrieken die ononderbroken hun vuilgrijze
rookzuilen de lucht instootten. Langs de oevers verspreid
lagen overal de verrottenis en het vuil dat de rivier er gedeponeerd had of dat er door de bewoners was neergestort.
De grotere stukken leken op karkassen van recent gestorven mastodonten, ietwat kleiner dan de oude, maar niet
minder spookachtig. Enkele kinderen speelden ertussen
het was beter dan niets of prikten er met stokken in, sloegen erop of gooiden er met lege flessen, stukken hout, kapotte voorwerpen en stenen naar, óf ze gooiden de voorwerpen terug in de rivier.
We sloegen een smalle doodlopende parallelstraat in en lieten de koetsier stoppen voor een van de morsige huizen
-bloken.
We stegen uit en waadden op een van de op een kier staande buitendeuren toe, duwden de deur verder open en beklommen de vale, hol klinkende houten trap, nagekeken
door een paar wantrouwige voorbijgangers die beneden in
de deuropening bleven staan. Het gaf mij het gevoel deur
te zijn.
-warde
Het adres was op de derde verdieping. De vrouw die opendeed had qua leeftijd de wat ouwelijk ogende moeder van
de jongen kunnen zijn, maar het was zijn hospita of, om het
wat minder deftig uit te drukken, de vrouw bij wie hij een
zijkamertje gehuurd had en in de kost was. De jongen, die
bronchitis had, was niet thuis; een uur nadat het nieuws
over de fabriek bekend was geworden had hij, tegen haar
waarschuwingen in, de woning verlaten, ze wist niet waarheen. Hij wilde het niet zeggen, misschien naar zijn moeder
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die buiten Londen woonde, misschien niet. Hij was bang
dat hij alleen bij toeval zijn lot ontlopen had en dat wie het
lot dan ook op gang mocht hebben gebracht hem zou weten
te vinden.
Had hij een vermoeden wie?
De vrouw haalde haar schouders op. Hij sprak zelden over
de fabriek; het was een gesloten jongen.
Ze liet ons op Perdie's verzoek zijn kamertje zien, een vrijwel kaal vertrek van twee bij vier meter; onder het bed lag
een klein rieten koffertje en aan de wand boven het voeteneinde hing een ingelijst portret van de direkteur in negatief. We keken er even zwijgend naar: de witte snor en
wenkbrauwen, de holle oogkassen, de doodskou die ervan
uitstraalde.
—Gekregen met nieuwjaar, zei de vrouw. Ik had die griezel
nooit opgehangen, maar hij vond het geloof ik wel mooi.
Of hij durfde het niet te laten.
Niet durven laten? Hoezo?
De direkteur liet de kamertjes soms inspekteren. Hij is
eenmaal zelf geweest.
Perdie bedankte de vrouw en gaf haar een shilling.
Toen we door het halletje liepen, ik bijna een enkel ver
een rondslingerende verfkwast, keken twee-zwikendop
paar ogen ons om de deurlijst . van de huiskamer na.
Het wordt al onwaarschijnlijker, zei ik, en dus geloof
-wardige.
Perdie knikte nadenkend. Nadenken was zijn beroep, niet
het mijne.
Het tweede adres lag in een wat betere woonbuurt, dichter
bij de fabriek. Het was een kleine winkel in garen, band,
knopen, passementen, borduurpatronen, breiwol. De weduwe die het winkeltje dreef was een jaar of vijfenveertig;
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ze gedroeg zich terughoudend, om niet te zeggen wantrouwend, maar ze was op Perdie's verzoek bereid ons met haar
zoon te laten spreken; de jongen lag met een lichte aanval
van astma te bed. Het laatste was ook de reden dat hij gisteren zijn werk had verzuimd.
Het ziekenvertrek lag op de bovenverdieping. Voor we de
trap bereikt hadden opende zich de deur van wat een achterkamertje of bijkeukentje moest zijn en eruit waggelde
een van onder tot boven zwaar ingepakte kleuter. De weduwe reageerde ongewoon heftig, ja, alsof ze zich betrapt voelde. Ze pakte het kind op, zette het terug over de drempel
en trok de deur dicht, zonder een woord te zeggen. Ging
hen daarna voor naarboven.
Ook de jongen die in bed lag leek enigszins op de direkteur,
zij het nauwelijks meer op het portret in negatief dat ook
bij hem boven het bed hing. Dit keer wees Perdie ernaar.
—De baas? De vrouw knikte kort.
Hoe was ie? is ie?
—Goed. Hij is goed voor ons geweest.
Ze zei: ons. Perdie keek haar autoritair-vragend aan.
—Toen ik erom vroeg kon hij meteen als klerk bij de fabriek op kantoor komen. En toen de jongen zelf te kennen
gaf leerling-boekhouder te willen worden heeft hij zijn
wens binnen drie maanden ingewilligd. Wie erom vraagt
kan bij hem alles gedaan krijgen, zei ze, ondanks zichzelf
wat vinnig en uitdagend, wie niets vraagt krijgt niets gedaan. Die blijft staan op het nivo waar hij staat.
De jongen in bed knikte heftig van ja en begon te hoesten.
Wanneer is de direkteur hier het laatst geweest? overviel
Perdie haar.
De weduwe had haar lippen al van elkaar om te antwoorden, toen ze de valstrik door had. Ze kleurde. Hier geweest? Waarom wilt u dit allemaal weten?
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Er is op de fabriek een ramp gebeurd, waarbij veel mensen om het leven zijn gekomen, zei Perdie. Ik ben van de
recherche en mijn taak is uit te zoeken hoe het gebeurd is?
Wel?
Daar hebben wij niets mee van doen.
Nee, maar wanneer is hij hier geweest?
Drie jaar geleden, zei ze, opnieuw kleurend. Daarna niet
meer. Alleen de bedrijfsleider is nog een paar keer geweest.
—Om wat te doen?
Ze antwoordde niet, wendde gekweld haar gelaat af.
—Hij is altijd aardig voor me geweest, zei de hoestende jongen in bed met iets uitdagends in zijn stem, hij heeft ook
mijn avondschool betaald.
Zijn gezicht was klam en er plakten haren op zijn voorhoofd.
Heeft iedereen die bij de fabriek in dienst is thuis een
portret van de direkteur aan de wand.
Dat weet ik niet.
—Waarom heb je het opgehangen?
—Waarom niet?
En waarom in negatief?
Schouderophalend: Weet ik niet. Mischien omdat hij
vindt dat alle werkelijkheid negatief is.
Slim gevonden. Of misschien omdat hij vindt dat ieder
mens een negatieve zijde heeft of dat hij in wezen negatief
is. Zijn vindingrijkheid raakte kennelijk op dreef.
De moeder knikte trots,. maar Perdie kapte hem af.
Is je de laatste tijd iets bizonders opgevallen op de fabriek
of op kantoor? Denk eerst na.
De jongen dacht na en we lieten hem verder maar alleen
denken.
—Waarom vraagt u het de direkteur allemaal zelf niet,
merkte de weduwe op, toen we de trap afgingen.
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Dat zullen we doen als we hem vinden, zei Perdie.
De weduwe, die voorop liep, keek beneden eerst of de deur
van de bijkeuken gesloten was, daarna liet ze ons uit.
Op het derde adres, in een blok kleine ééngezinshuizenmet-voortuintje, waren de gordijnen gesloten. Een van de
dochters, een arbeidster aan de spinmasjienes, was vandaag
na een zware griepaanval voor 't eerst weer buiten geweest
en was bij het oversteken van de straat aangereden door een
rijtuig waarvan het paard op hol was geslagen. Een van de
wielen had haar borstkas ingedrukt en ze was onmiddellijk
overleden.
De moeder toonde hen met betraande ogen de dochter; het
meisje lag opgebaard in een klein zijkamertje dat zelf veel
van een openstaande doodkist had, haar gezicht stond sereen, alsof alleen het gezicht eronder pijn geleden had, een
pijn die nog een beetje door de sereniteit heenschemerde
en aan het doodsmasker een zekere spanning gaf, die op
haar beurt de schijn van leven wekte, een vluchtige, vlietende. Bovendien was het of nog iets in haar leefde en of
haar ogen door de gesloten oogleden heen omhoog -keken,
naar het portret aan het voeteneinde, of wellicht ogen op
de oogleden, zoals bij sommige Madonna-schilderijen en
ikonen uit de middeleeuwen, waarop Maria, de moeder der
smarten, ons door geloken ogen aankijkt. Zo ook hier.
Het was een griezelig effekt en ik draaide me om.
Als ik ooit had willen weten of iets toeval was of niet, dan
in dit geval, zei Perdie. Al geloof ik persoonlijk niet in dit
toeval.
Ik ook niet, zei ik.
—Misschien om dezelfde redenen, misschien niet, zei Perdie. Maar hij vroeg niet naar mijn redenen. Op het moment
dat ik ze zou geven zouden ze zijn geloof, of anti-geloof, ongedaan maken.
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Het laatste adres dat we die ochtend aandeden was dat van
de bedrijfsleider, zoals Perdie hem noemde. De woning lag
in een duidelijk betere buurt dan alle andere die wij bezocht hadden; de middelhoge etagewoningen keken uit op
lichtgolvend grasland, dat zowel door heggen als hekken in
percelen was opgedeeld; er waren onder andere een golfveld met een clubgebouwtje, tennisbanen en een vrij grote
manege; tientallen fraaie paarden stonden of liepen traag
in afgeschoten weidepercelen, een enkele schoot zo nu en
dan in draf en op een van de oefenterreinen waren enkele
mannen in rijkleding bezig een eenvoudig parcours af te
werken, terwijl weer anderen hun paarden .trainden in een
arena van zand. Het waren echter niet de sporten voor de
bewoners van déze woningen; zij. mochten er alleen naar
kijken, maar dat was ook niet helemaal niks. Waarschijnlijk
verhoogde het zelfs de huur- of koopprijs van hun huizen.
Een jonge vrouw met roodbehuilde ogen deed open. En,
wat wij niet verwacht hadden, ook zij toonde duidelijk trekken van verwantschap met de direkteur en met de bedrijfsleider. Sweet Lord, dacht ik bij mijzelf, toen ik doorkreeg wat dit zou kunnen inhouden. Ook Perdie ontging
dit uiteraard niet, maar zijn houding verried niets.
Ze ging ons voor naar de huiskamer, enigszins met tegenzin
omdat zowel andere rechercheurs van Scotland Yard als vertegenwoordigers van de pers ons voor waren geweest; alleen
op vertoon van onze legitimatie had ze ons te woord willen
staan. De kamer zag er kleinburgerlijk welwarend uit; er
stonden een zitbank en twee smalle oortjesfauteuils bekleed
met redelijk goede kwaliteit leder, de haardkachel met kleine rode micaruitjes aan de voorzijde was modern en op de
schoorsteen tikte een pendule, van wier marmeren voet
links en rechts een keramieken engel opsteeg. Het behang
op de tegenoverliggende wand vertoonde een verschoten
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kwadraat, waar een portret moest hebben gehangen. Wij
keken er beiden naar.
De jonge vrouw zag het en haar blik kreeg even iets ver
-schrikt.
Wij zetten ons.
Zij was de eerste die ons thee aanbood, louter vanuit een
beleefheidsreflex, want onmiddellijk daarop speet het haar,
wat al in het vraagteken aan het einde van de zin doorklonk.
Perdie bedankte dan ook beleefd.
—U hebt het portret weggehaald, zie ik, zei hij.
Welk portret?
Dat van de baas van uw... Mag ik vragen in welke verhouding u tot elkaar stond?
U bedoelt met Joey?
Ja.
—We waren niet getrouwd, zei ze. We hebben wel een kind
samen, een dochtertje van vier. Ze slaapt nu.
—Wie is uw moeder?
De mijne? Ze zag dat hij het geheim geraden had. Een
masseuse, een goede. Ik heb van haar het vak geleerd.
En de zijne, die van uw man?
Een toneelspeelster. Ze is jong gestorven.
En hoe is het gekomen dat u bent gaan samenwonen?
—We werden prakties in elkaars armen gedreven.
—Was u toen al op de hoogte?
—We vermoedden het. Joey tenminste, ik niet.
En waarom heeft hij het toch gedaan?
Ze zuchtte diep. Ik weet het niet. Misschien omdat hij
hem zo haatte dat hij hem bewonderde. Of j uist omgekeerd.
Hij haatte hem dus.
Ja, maar niet alleen dat. Het is ook iets als: je boven alles
en iedereen verheven voelen, niet méér of beter zijn, maar
je gewoon verheven voelen, onafhankelijk, onaantastbaar.
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Ik had de vrucht natuurlijk weg kunnen laten halen, ik wist
het toen ik drie maanden zwanger was, maar ik wilde het
kind. De beslissing maakte ook mij onafhankelijk en onaantastbaar. Ik ben blijkbaar de dochter van mijn vader. Daarna heb ik hem gehaat zoals ik niemand tevoren ooit gehaat
heb.
—Wat hebt u met het portret gedaan?
Ik mocht het toch wel weghalen?
Ja, natuurlijk.
Ik heb het in de gangkast gezet, om het morgen aan de
vuilnisman mee te geven.
—Wie heeft de massamoord volgens u begaan, als het 'een
massamoord geweest is.
—Wie anders dan hij! Ze wees naar de lege plek op de
muur. Joey kan het niet gedaan hebben. Of toch? Haar ogen
verwijdden zich. Maar dan...
Hij kan hem zo gehaat hebben dat hij het offer van zichzelf er voor over had. En misschien is het een vergeefse poging geweest zijn schuldgevoel te wekken, een giganties
schuldgevoel, zoals de mensen soms beogen te doen wanneer ze God verantwoordelijk stellen voor alle ellende in
de wereld.
Dat geloof ik niet, zei ze, zoiemand was hij niet.
—Zoiemand is niemand die we kennen, zei Perdie. En bij
wijze van plotselinge inval: Zouden we het portret even
mogen zien?
Ze haalde het uit de gangkast. Ik weet niet wat Perdie verwacht had, maar we waren beiden verrast: het portret was
niet in negatief.
Ik zie dat u iets anders verwacht had, zei ze. Joey is de
enige die weigerde een negatief neer te hangen, waarom
weet ik niet. Hij liet zelf een gewone afdruk maken, een
vergroting. Hij voelde dat negatief als een vernedering, nog
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daargelaten dat het een griezel is om aan de wand te hebben.
We bekeken de foto opnieuw, nu met op de achtergrond
alles wat we inmiddels wijzer waren geworden, of onwijzer.
De indringende fotografiese blik, het indringende bruin
van de donkere partijen, de overweldigende, bijna goddelijke realiteit van de afdruk, het tijdloze ervan, de magie van
het gestolde, als van een gestold bewustzijn, en bijna raakten we er zelf van onder de indruk, van de man en van zijn
afbeelding of via zijn afbeelding.
Ziet u, zei ze. Hij leek op hem, maar alleen zo. Ze snoof
in haar zakdoek. En hij was overal, buiten en binnen ons.
En ik weet niet wat erger is.
—Hebt u enig idee waar hij zou kunnen zijn?
Als hij niet thuis is misschien bij zijn moeder.
—Zijn moeder? Het klonk alsof Perdie er geen moment mee
rekening had gehouden dat de man een moeder had gehad,
of nog zou kunnen hebben.
—Leeft ze dan nog?
Ja. Ze is heel oud. Ze woont in Baywater, ik weet niet
precies waar. Joey kende het adres.
—Wat gaat u nu verder doen? vroeg Perdie.
—Gewoon mijn beroep weer opnemen, zei ze. Misschien
in een andere stad waar de kans niet zo groot is dat mijn
dochtertje...
Ze maakte de zin niet af. We bedankten haar en wensten
haar sterkte. Daarna lieten we ons naar een wijkpost rijden
om een agent bij de butler te laten informeren naar het
adres van de moeder.
6
De treinreis naar Baywater nam niet meer dan twintig minuten. Opnieuw een koets. De villa die we zochten maakte
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deel uit van een kleine cluster landhuizen, gelegen aan een
baaivormige inham van de Thames en leek, evenals vele andere landhuizen in de omgeving, meer op een statige residentie in het klein dan een woonhuis. Niet de grootte van
de huizen leek overdreven, maar hun aura en dit lag maar
ten dele aan de bouwstijl.
De butler leidde ons, alsof we verwacht werden, zonder ons
eerst aan te dienen naar de salon. Achter in de kamer, verwijderd van de ramen aan de voorzijde de gordijnen voor
de zijramen waren half toe—zat een oude vrouw in een
soort regentenstoel. De gelijkenis met de man van het protret was opvallend: de moeder van de direkteur, hoewel ze
ook zijn grootmoeder had kunnen zijn, zo oud en rimpelig
oogde ze.
—Gaat u zitten, zei ze. U komt voor mijn zoon. Hij is er
niet. Ik heb hem in geen twee weken gezien. Een verschrikkelijke tragedie.
Ze keek onwillekeurig naar het portret dat er hing, een olieverfschilderij dat eruit zag als een fotografie in kleuren. Ook
dit portret had iets leeftijdsloos: het kon zowel de zoon als
de vader zijn.
Ik kon niet nalaten het te vragen: Is dit een portret van
uw zoon of van uw man? maar ze negeerde mijn vraag.
—Moet ik uit het feit dat u mij komt bezoeken opmaken
dat men er mijn zoon van verdenkt schuldig of medeschuldig te zijn aan de ramp?
Uw zoon houdt zich schuil onder verdachte omstandigheden, zei Perdie, en wij zijn naar hem op zoek. Misschien
kunt u ons op weg helpen, enige aanwijzingen geven die...
Ze schudde haar hoofd. Niets gebeurt bij hem toevallig,
zei ze met een lichte ondertoon van bitterheid in haar stem.
Zelfs het toeval zet hij naar zijn hand en hij maakt er een
soort systeem van waarin de bestaande werkelijkheid dwin73

gend wordt ingepast of aangepast. Daarna maakt hij van dit
systeem weer een mysterie, een schijnmysterie. Ik ben zijn
moeder, ik kan het weten. Ze zuchtte theatraal. Ik heb mij
wel eens afgevraagd of hij zelfs, achteraf, zijn geboorte gepland heeft. En daarmee zijn volgende leven. Hij is nog in
staat om zijn voorgeslacht te plannen en erfelijk te belasten,
met terugwerkende kracht. Wilt u thee? We bedankten.
De moeder, zei ze schamper. Zie ik er niet uit als een grootmoeder? Nee, spreekt u mij niet uit beleefdheid tegen, ik
wéét het. Maar wat wil men, ik kreeg hem op zestienjarige
leeftijd van de nader. Ze keek opnieuw naar het portret en
weer wisten we niet of het de vader of de zoon moest voorstellen of wellicht beiden. Fabrieksarbeidster, wat wilt u.
Pas vijf jaar later trouwde hij mij en dat was nog een godswonder, half uit schuldbesef tegenover het kind, half uit
verlangen naar mij; ik had inmiddels opgezegd en werkte
in het huis van een handelaar in koloniale waren, waar ik
ook misbruikt werd. Een godswonder ze zonk even weg
in gedachten , maar toen was het leed voor het kind al geschied. Later heeft hij alleen maar herhaald in het massale
wat hij in zijn vader haatte. Ieder onecht kind heeft een echte vader, alleen de moeder is onecht, dus precies het tegenovergestelde van wat de mensen denken; de moeder wordt
nooit echt, zelfs niet als de vader het kind geëcht heeft.
Toen hij de fabriek overnam heeft hij hem langzaam maar
zeker volgeplant met zijn eigen nakomelingen. Onverzadigbaar, onverzadigbaar. Twee, drie vaste relaties tegelijk;
plus de rest. Alles was geoorloofd, tot aan incest toe. En dit
jaar had hij zijn doel bereikt: de fabriek was tot de laatste
plaats bezet met door hem verwekte onechte kinderen.
Hoe weet u dit allemaal? vroeg Perdie enigszins wantrouwend. Heeft hij het u verteld?
—Ook toen hij het nog niet verteld had doorzag ik zijn opzet.
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En u heeft het niet verhinderd...?
Ik hem verhinderen? Ze lachte droog en schamper. Daarna welden er enige tranen naar haar ogen, die ze wegdepte
met een kanten zakdoekje.
Is uw zoon schuldig aan de ramp? Ik bedoel, heeft hij de
dodelijke kristallen aan de lucht blootgesteld?
Ik weet het niet, hij of een van zijn bastaards.
Hebt u enig idee waar hij kan zijn?
Ze haalde haar schouders op en frommelde het zakdoekje
in haar hand tot een propje.
Ik weet het niet. In een van zijn vaste huizen? In de havenbuurten, waar hij 's avonds en 's nachts vaak rondzwerft,
altijd op drift. Zoekt u hem daar.
—Zou hij nog hier komen?
—Ook dat weet ik niet. Hij is wel mijn zoon, maar ik ben
zijn moeder niet.
Het wordt hoe langer hoe onwaarschijnlijker, zei ik, toen
we buiten stonden en alle gepsychologiseer maakt het verhaal alleen maar ongeloofwaardiger. Op den duur gaat het
op een driestuiversroman lijken, en driestuiversromans zijn
niet gebeurd, zoals we weten.
—Wat een onzin, zei Perdie, driestuiversromans gebeuren
iedere dag, alleen de...
Hij brak zijn zin af en verzonk weer in gedachten.
Pas toen we, te voet, het stationnetje bereikt hadden sloeg
hij zich op zijn voorhoofd. Mon Dieu! riep hij. Dat ik daar
niet eerder aan gedacht heb! Die psychologie is maar schijn!
Terug!
Hij wenkte een koets en in draf reden we terug naar het
landhuis. Er was minder dan een half uur verstreken.
Op ons bellen werd niet opengedaan. Toen we om het huis
heen liepen was door de vensters niemand te zien. Alleen
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de tuinman was aan het wieden in een bloemperk achter
het huis. Toen hij ons zag kwam hij op ons toe.
Nadat we gezegd hadden wie we waren vertelde hij ons dat
mevrouw met de koets was uitgereden en het personeel
voor de dag vrijaf had gegeven; hij had hen een voor een
weg zien gaan. Zelf was hij nog wat blijven werken...
We probeerden de achterdeur en deze bleek niet op slot,
vrij zeker met opzet niet. We doorliepen de gang, openden
de deur naar de salon. De stoel waarin de moeder gezeten
had was niet geheel leeg; erover hing de grootmoedersjurk
die ze gedragen had en ervoor stonden de grootmoedersschoenen waarvan alleen de punten onder de rok vandaan
waren gekomen, anders was ons de uitzonderlijke maat, die
duidelijk een mannenmaat was, opgevallen. En ten slotte
lag op de zitting van de stoel de pruik.
Hij is het geweest, zei ik, op een toon die ondanks mijzelf
enige bewondering verried. Hij heeft voor zijn moeder
gespeeld, of zijn grootmoeder.
—En tegelijk heeft hij zichzelf gespeeld.
Perdie wees spottend naar het beeld. Het is als in de klassieke vraag: Wie ben ik. Antwoord: Ik ben wie. En we hoeven ook niet te proberen hem te achterhalen, want hij heeft
zijn sluipweg natuurlijk goed voorbereid. En tenslotte is er
nog altijd de mogelijkheid dat het wel zijn moeder was. Zo
zoon, zo moeder.
Ik keek hem ontsteld aan.
We maakten van de gelegenheid gebruik om het huis te verkennen, misschien hetzelfde waarin de direkteur als jongen
opgegroeid was.
In geen van de kamers op de benedenverdieping troffen we
sporen van hem aan, ook geen jeugdsporen; misschien waren ze boven te vinden, misschien was hij nooit jong geweest.
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Toen we de trap naar de bovenverdieping op wilden gaan
hoorden we uit het trapgat naar de kelder geluiden komen.
We bleven staan luisteren. Toen daalden we af, zeer op onze
hoede.
Een zware deur gaf toegang tot de kelderruimte of -ruimtes;
de deur was op slot, maar de sleutel stak er aan de buitenkant in. De geluiden die we opvingen konden we niet
thuisbrengen; nu eens meenden we het geluid van wieltjes
te horen, dan weer klonk het gebabbel en gemurmel van
een kinderstem die geen kinderstem was.
Ten slotte draaide Perdie, voorzichtig, de sleutel om en
opende de deur.
En opnieuw deed zich aan onze vermoeide ogen een schokkend tafereel voor, waarop we zelfs na het voorgaande niet
verdacht waren. Op de vloer van de vrij grote kelderruimte,
die via een tweetal deuren in de achter- en rechterzijwand
naar andere ruimtes leidde, stond een komplete garenfabriek opgesteld, dezelfde als boven de grond, maar dan in
het klein. We herkenden de indeling van de ruimtes, de
masjienes met de arbeiders erachter en ertussen, de ververij,
het kantoor, de expeditie-afdeling... En achter het kom
zat op een kussen op de grond een oude man te spe--pleks
len.
De precieze leeftijd van de man, boven een bepaalde grens,
was onbepaalbaar, in die zin dat hij zowel de misschien wat
oud uitgevallen direkteur zelf maar we hadden hem nooit
in levende lijve gezien! als zijn kindse vader kon zijn,
maar waarschijnlijk het laatste, hoewel niemand ons had gezegd dat de vader nog leefde. De man was zo intens bezig
met zijn masjienes
ienes en de natuurgetrouw geboetseerde arbeiders en arbeidsters en hoe leken ze weer op elkaar, veel
meer nog dan in werkelijkheid! dat hij ons niet gehoord
had.
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Toen we van de schok bekomen waren deden we een pas
naarvoren en kuchten. Nu keek de man op, fronste eerst
zijn wenkbrauwen en glimlachte toen. Maar vrijwel onmiddellijk erop kreeg zijn blik iets sluws en tegelijk iets jeugdig
ondeugends.
De kindse oude bewoog zich nu schuifelend op zijn kussen
in de richting van het kantoor, waar de schrijfkatheders
stonden met de gebogen klerken erachter en waar de direktiekamer zich bevond met de loodzwaar uitziende groene
brandkast met koperen hendel en het eikenbureau met het
miniatuurportret van de direkteur erop.
De oude strekte zijn hand uit en pakte het brandkastje op,
drukte de hendel neer en opende het met een grijns. Daarna wierp hij het met een onverwachte beweging in onze
richting.
Kijk uit! riep Perdie. Vlucht!
Kristallen rolden over de vloer waar het kistje neergekomen
was, vlak voor de deuropening. Wij sprongen er overheen,
de lippen stijf op elkaar, de neus dichtgeknepen. Achter ons
hoorden we een zwakke plof en het idiote—of gespeeld idiote? gelach van de oude man.
We renden naar de achterdeur onder het wegstervende gelach.
7
De volgende ochtend brachten we door met het lezen van
een groot aantal verslagen en het opstellen van rapporten
over onze eigen bevindingen.
Foto-afdrukken waren verspreid onder de agenten, met de
opdracht uit te zien naar iemand die op het portret leek.
Al na anderhalf uur had men twee mannen binnengebracht
die niets met de zaak te maken hadden.
We vermeden er verder over te praten. Perdie bereidde zich
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voor op de lezing die hij 's middags zou houden voor een
gezelschap van jonge kollega's en juristen plus eenaantal
rechtbankverslaggevers over `Detective en detektie'; de datum was lang vantevoren vastgelegd en kon moeilijk gewijzigd worden.
Om twee uur precies stond Perdie Lockshire achter zijn katheder, krabbend aan zijn onzichtbare snor. Hij begon aldus: Misdaad is een samenloop van ongelukkige omstandigheden, eerder dan een ongelukkige samenloop van min
of meer toevallige omstandigheden; omstandigheden zijn
nooit neutraal en de samenloop is nooit toevallig. Neemt
u dat maar van mij aan; of neemt u het niet aan, wanneer
u denkt die omstandigheden zelf te kunnen bepalen. Soms
roept de detective in eigen persoon andere ongelukkige
omstandigheden op, maar slechts bij wijze van uitzondering; hij lokt de omstandigheden alshetware uit in een toch
al gedesoriënteerde, aangetaste wereld, waarin we leven
zonder het te willen, in omstandigheden die, laten we wel
wezen, al voor hem hebben beslist; in feite is hij niet meer
dan de gewilde of ongewilde katalisator die de processen op
gang brengt, de omstandigheden schikt, maar zelden is hij
er zeker van wie hij er uiteindelijk mee dient en welke partij, de rechtvaardige of de onrechtvaardige, onder het juk
van zijn rekonstruktie zal bezwijken.
Deze onzekerheid vermag hem echter niet te remmen, desnoods speelt hij de zekere en hij handelt vóór alles vanuit
de veronderstelling dat hij de juiste zijde van het kwaad
vertegenwoordigt, ja zelfs belichaamt. Blijkt hij zich vergist
te hebben, dan hebben natuurlijk de omstandigheden zich
vergist, ofwel hebben ze een juiste keuze onmogelijk gemaakt. Vergist hij zich te vaak, dan dient hij naar mijn bescheiden oordeel zijn beroep vaarwel te zeggen of in de politiek te gaan om op deze wijze te trachten de omstandighe79

den te wijzigen. Tot zolang echter vertegenwoordigt hij, zo
niet het absolute idee van rechtvaardigheid, dan toch het idee
van rechtvaardigheid, uit welks naam mogelijk onrecht
begaan moeten worden; het idee is er althans-vardighen
mee gered; gebeurt dit niet, dan heerst het idee van onrecht
wat erger is dan het andere.
-vardighe,
In naam van de rechtvaardigheid worden veel onrechtvaardigheden begaan, maar de jungle van chaos en onrechtvaardigheden doet nog meer rechtvaardigheden te niet. Ook die
overtuigdheid moet de detective spelen op zijn dagelijkse
queeste, zijn speurtocht naar de gebarsten graal van aardewerk, de avondmaalsbokaal van aaneengelijmde potscherven.
De stelligheid waarmee ik dit beweer is onevenredig aan
mijn eigen zekerheid op dit moment, maar als iemand van
u mij zou tegenspreken, dan zou ik mijn stelling des te
hardnekkiger verdedigen, en ga ik vanmiddag op pad, dan
ga en handel ik vanuit die al of niet gespeelde—zekerheid. Maar als een van u mij deze zinnen zou toevoegen,
dan zou ik hem op mijn beurt tegenspreken, ik zou hem
vragen of hij de atheïstiese God zelve was en dat is, zoals
u weet, de God die niet in zichzelf gelooft en die de steen
die hij zelf geschapen heeft niet op kan tillen omdat er `ik
besta niet' op staat.
De aanwezigen lachten.
—Beschouw ons dan maar als gesekulariseerde goden, zei
Perdie Lockshire, meer van leem dan van goud en zilver en
meestal omgevallen, maar toch... Ik zal nog een stap verder
gaan om de verwarring te vergroten: de detective schept in
zekere zin de omstandigheden louter door er kennis van te
nemen en hierdoor alleen al bepaalt hij mede de afloop;
blijkt de afloop te zijn zoals de situatie zich in werkelijkheid
heeft afgespeeld, respektievelijk had horen af te spelen, dan
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is hij de volmaakte demiurg, de tussenschepper, die de wereld schept zoals hij is.
Het bleef stil dit keer; menig voorhoofd fronste zich.
—Met de motieven van de mensen heeft hij niets te maken.
Hun motieven zijn de zijne niet; mogelijk heeft hij geen
motieven, ik bedoel eigen motieven. Hij gaat schuil achter
de werkelijkheid die hij konstateert of schept zoals zij is, zoals de mensen er in schuil gaan en erin opgaan.
Dit was de inleiding van Perdie Lockshire's zwaar aangezette lezing. Vervolgens gaf hij een korte beschrijving met
voorbeelden van wat in het algemeen als misdaad beschouwd werd in uiteenlopende kulturen en daarnaast en
dat waren misschien de meest spektakulaire gevallen wat
niet als misdaad en moord gezien werd, terwijl er toch volgens onze inzichten op een misselijk makende wijze gedood
en gemoord werd.
Ik zal nu verder uitsluitend fragmenten verstrekken omdat
de voordracht in zijn geheel te lang wordt, terwijl ik overweeg een aantal passages in kleine letter op te nemen als
voetnoot, die men bij afwezigheid van teoretiese belangstelling kan overslaan.
Wat onze eigen westeuropese kultuur betreft herinnerde
Perdie onder andere aan het beruchte franse moordenaars
doden als handwerk beoefenden,-gezin,dCoru'sht
een 'familybusiness' zogezegd. Toen de jongste dochter te
gevoelig bleek te zijn om met pa, ma, drie broers en een
oudere zuster op pad te gaan, leerde men haar aan het handwerk wennen door haar twee uur lang met het bloedige
hoofd van een vermoorde boerin in haar schort rond te laten lopen. Toen ze over haar teerhartigheid heen was ontwikkelde ze zich tot de gretigste pijniger van allemaal: landlieden hield ze een brandende kaars onder de oksel, of ze
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legde een smeulende zwam op hun grote teen om hen te
laten bekennen waar ze hun geld verstopt hadden. De
slachtoffers werden daarna toch naar de andere wereld geholpen omdat er, zoals de vader het placht uit te drukken,
geen betrouwbaarder getuigen waren dan dode getuigen.
Toen pa gevat werd en tot de guillotine veroordeeld, verried hij ma omdat deze hem verweet dat hij niet zonder te
jammeren kon sterven en daarnaast ook omdat hij geen zin
had in z'n eentje het schavot te bestijgen. Wat ons leert...
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Verder herinnerde Perdie aan de thugs uit India, die op
pseudo-religieuze gronden zich aan onbeperkt moorden
overgaven; in feite was het hun zelfverstrekte levensopdracht, omdat de religieuze oorsprong van het doden—naar
de wil van Kali, de moedergodin van de vernietiging in
een zo ver verleden lag en voor hen zo abstrakt was, dat deze
alleen maar diende als legitimatie van en vrijbrief voor hun
moordzucht. Ze waren sluw, gevoelloos, onbarmhartig; hun
slachtoffers wurgden ze en verminkten ze om ze daarna in
stukken te snijden, die ze begroeven; of ze sneden de lijken
alleen open, opdat deze in de grond niet op zouden zwellen
en hun ligplaats verraden. Hun sluwheid kwam overeen
met die van vos en bunzing, die nooit kippen roven op een
boerderij in de buurt van hun hol, maar steeds ver er vandaan, soms tot op een uur gaans. Aldus moordden de thugs
alleen op grote afstand van hun woonplaatsen.
Ten slotte, mag ik u, mijne heren, herinneren en ik neem
nu mijn toevlucht tot de fiktionele werkelijkheid aan de
moordenaar in het eerste detectiveverhaal van Edgar Allan
Poe, de vader van dit ons allen zo geliefde genre. In `De
moorden in de Rue Morgue' is de moordenaar een orangoetan, een dolgeworden mensaap, wat veelzeggend is. Men
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heeft hem horen praten en de ene getuige dacht dat het een
Spanjaard, de tweede dat het een Italiaan en weer anderen
dat het een Duitser, een Engelsman of een Rus was, terwijl
men evenmin zeker wist of men met een man of een vrouw
te maken had, met recht een babyloniese spraakverwarring
* Poe heeft eens geschreven —in het reeds genoemde detektieverhaal—,
dat ergens zijdelings naar kijken (`to view in a sidelong way') vruchtbaarder is voor een kréatieve visie dan de direkte blik. Op dezelfde wijze moeten wij ons hoeden voor een te vroeg ordenen van ideeën en gegevens
en voor voorbarige konklusies: een premature gevolgtrekking en een te
vroege ordening staan de oplossing in de weg. Het is als met een fout
begonnen legpuzzel of met een valse start, je kunt beter alles helemaal
door elkaar gooien en opnieuw beginnen. Alleen valt het meestal niet
mee om de foute rangschikking in je hoofd ongedaan te maken. De beroemde Vidocq bijvoorbeeld, om Poe letterlijk te citeren, `kon goed raden en hij was een man van grote vasthoudendheid. Maar daar hij geen.
getraind brein had vergiste hij zich permanent, louter en alleen door de
intensiteit waarmee hij zijn onderzoek verrichtte. Hij benadeelde zijn
waarnemingsvermogen door het objekt te dichtbij te houden. Hij zag bij
één of twee dingen met ongewone scherpte, maar hierdoor-vorbeld
verloor hij tevens de blik op het geheel. Vandaar dat er ook zo iets is
als te diep willen boren. De waarheid schuilt niet altijd in de bron. In
feite geloof ik dat alle meer belangrijke kennis onveranderlijk oppervlakkig is. De diepte ligt in de valleien waar we haar zoeken en niet op de
bergtoppen waar ze gevonden wordt. De beschouwing van hemellichamen kan dienen om het karakteristieke en de oorzaak van deze vergissing
te illustreren. Wanneer we zijdelingse blikken werpen op een ster, er
vanuit onze ooghoeken naar kijken, waarbij we de buitenste delen van
de retina (die gevoeliger voor zwakke lichtindrukken zijn dan het binnenste deel) naar de ster gekeerd houden, zien we hem duidelijk en in
al zijn luister; de glans wordt doffer naarmate we onze blik er direkter
op richten. Weliswaar valt een groter aantal stralen op de oogbal, maar
er is een geringere verfijning in de receptie van de hele ster. Door een
overbodige diepte verwarren en verzwakken we ons denken; en het is
denkbaar dat we zelfs Venus van het firmament kunnen doen verdwijnen door een te nauwkeurige en langdurige, een te geconcentreerde en
te direkte waarneming.'
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dus, die de detective moet ontwarren. Daarnaast fungeert
de detective als buikspreker van de werkelijkheid zelf, een
tema dat in een ander verhaal van Poe uitgewerkt wordt.
Via een buiksprekerstruuk lokt de detective de waarheid
uit en brengt de werkelijkheid ermee in overeenstemming.
Een lijk richt zich op in de doodkist wanneer het deksel opgelicht wordt, en zegt tegen de dader: `Thou art the man!'
Maar tevoren had de detective v6dr het stijve lijk werd dubbelgeklapt een walvisbalein door keel en lichaam gestoken.
Het lijk, mijne heren, dient de waarheid te spreken, niet
wij; hooguit spreekt het lijk de waarheid via ons of via onze
buikstem.
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De detective is in feite de grootste non-entiteit die er
bestaat, hij is niets uit zichzelf. Maar als de omstandigheden
zich voordoen is hij plotseling als een o waar een i voor gezet wordt. Eigenlijk is hij niet de o maar de i, niet meer en
niet minder, en als u dat te hoog gegrepen vindt, ook als
nul is hij niet te versmaden, mits hij zich niet voor maar
achter die ene werkelijkheid plaatst. Op deze wijze is hij
permanent onderhevig aan wat ik zijn sociale onderdruk pleeg
te noemen, en de onderdruk is voor ons onze sociale bloeddruk, zoals u weet, en zeker zo belangrijk als de bovendruk.
Maar er is een grens aan het automatisme waarmee hij zich,
afhankelijk van zijn o of 1-positie achter of voor de werkelijkheid opstelt. Weer een voorbeeld, veiligheidshalve een
histories.
Onze voorouders van nog niet eens zo lang geleden bestraften het stelen van een brood even zwaar als het plegen van
een moord: in beide gevallen kreeg men de strop. Dus kon
men voor hetzelfde risiko net zo goed de bakker om zeep
helpen, wat dan ook gebeurde. Wie heeft hier de misdaad
geschapen? En welke diender durfde de verantwoordelijk84

heid op zich te nemen de vaak jeugdige dader op te brengen? En wie geeft aan deze en dergelijke opvattingen
bestaansrecht door ze te bekrachtigen en te sanktioneren
met zijn detektie?
Desalniettemin en ik kom opnieuw op onze nulstatus
terug , desalniettemin of juist daarom is de detective meer
dan enig ander lid van onze maatschappij gedwongen in
mimicry-staat te leven, bij perioden of permanent, geestelijk
en qua uiterlijk: hij mag niet opvallen, mag niet herkenbaar
zijn, geen eigen identiteit bezitten; hij moet ieder ander
kunnen zijn of niemand anders. Eén stap over de grens en
je bent weer herkenbaar. Stellen we ons neutraal op, men
herkent ons aan onze neutraliteit; kleden we ons onopvallend, men herkent ons op grote afstand aan onze onopvallendheid, onze zwarte cape of regenjas, onze schijnbare onbetrokkenheid. Toch is er in tegenstelling tot wat men
denkt meer intuïtie dan ratio nodig om een goede detective te zijn. De detective gaat veeleer uit van onberekenbaarheden, afwijkingen die op toevalligheden lijken, mislukte
onopzettelijkheden als mislukte natuurlijkheden en daar
probeert hij een systeem in te ontdekken. Hierbij is de psychologie, die nieuwe wetenschap waarover wij tegenwoordig zoveel kunnen lezen, slechts van beperkt nut. De psychologie kent een eigen ratio en een eigen logika, die veel
misdaad juist niet kent. Daarom zijn misdaden vaak zo onvoorspelbaar en daarom ook zijn vrouwen zo belust op detectiveverhalen, tot niet gering onbehagen van hun mannen die denken ten dele misschien terecht dat hun
vrouwen zonder het zich bewust te zijn voor alles op de misdaad zelf zijn gesteld ja, lacht u maar; wat ze echter gemeen hebben is dat beiden een systeem hebben dat de
doorsnee-mens niet kent noch wenst te kennen, namelijk
de kapaciteit om systemen zichzelf te laten vormen en niet
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vooraf te bepalen hoe ze kunnen of moeten zijn; ze zijn beiden improvisatoren en beginnen blanko. Dan tekenen zich
de patronen af, langzaam maar zeker, tijdelijke of blijvende,
en uit de blijvende vormt zich de struktuur van een bepaalde werkelijkheid, waarvan men zegt: `Thou art reality!' Het
verschil met de detective is dat de vrouw die werkelijkheid
later weer kan ontkennen; de detective kan zich dit niet
permitteren of meent dat hij het niet kan. Daarom is de
detective, meer dan de vrouw, de behoeder van een zichzelf
konserverend sociaal systeem, van zijn konventies en de bestaande belangen ervan, en daarom moet de detective, meer
dan de vrouw, voor zichzelf op zijn hoede zijn.
Soms spekuleer ik wel eens, vervolgde Perdie, hoe de misdadiger van de toekomst eruit zal zien en de detective van de
toekomst. Ik denk dat de misdadiger ongrijpbaarder zal
zijn, want het allereerste waar misdadigers op uit zijn is om
de misdaad ongrijpbaar te maken. De misdaad zal verspreid,
diffuus en ten dele onherkenbaar zijn. Zowel de misdadiger
als de detective zullen bovendien gebruik maken van nieuwe uitvindingen; heeft de elektriciteit de toekomst en dat
heeft ze dan zal de elektriciteit een belangrijke rol spelen.
Ik kan me voorstellen dat de moordenaar een elektrieke homunculus kan zijn die optreedt voor zijn eigenaar en die
wellicht een vijandige homunculus doodt. Mogelijk wordt
eens de strijd tussen louter masjienes uitgevochten terwijl
hun bezitters aan de kant staan toe te kijken. Evenzeer is
het mogelijk dat een homunculus op hol slaat en amok
maakt, net als de orang-oetan in Poe's verhaal; hij zal ook

voor de eigenaar genaarljk zijn.
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En zo kan ik mij nog vele dingen voorstellen, mijne heren,
maar een ding zal door de tijden heen hetzelfde blijven; de
opdracht van de detective, die is en blijft: de vanzelfspre86

kendheid aan het kwaad te ontnemen en de alomtegenwoordigheid van het absolute redeloze kwaad terug te brengen tot konkreet sociaal kwaad dat men kan lokaliseren en
bestrijden. Dit laatste meestal tevergeefs, helaas, maar dat
is een andere kwestie. Waar hij, de detective, inmiddels wel
aan heeft meegewerkt, is aan de ontmanteling van het
kwaad: hij heeft de raadselachtigheid en irrealiteit eraan
ontnomen, hij heeft het geheim ontmaskerd als geheim.
In de verbeeldingswerkelijkheid is het geheim even groot
als de fiktie en het is die fiktie; daarbuiten is er alleen een
onbegrepen realiteit. De detective zelf kent geen privégeheim, zoals de schrijver van fiktie, en hij mag er geen hebben. Hij is alleen het geheim van de schrijver van fiktie,
van detective-verhalen.
De aanwezigen applaudisseerden.
Terwijl het gezelschap druk pratend het zaaltje verliet zei
Perdie tegen mij: De volgende keer vertel ik ze dat ik een
orang-oetan heb horen neuriën en dan niet Lillabullero, zoals een grapjas ongetwijfeld zal opmerken, maar de klanken
van een onbekend lied. En ik zal zelf niet weten of het werkelijkheid is of fiktie, en misschien is het beide.
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Toen we buiten kwamen leek de werkelijkheid, althans
voor mij, even te bestaan uit fiktie, weliswaar zeer konkrete,
maar fiktie, zozeer was ik opgegaan in Perdie's teoretiese
realiteit, die van zo'n kompaktheid was geweest dat de losse,
flodderige buitenwereld erbij tot irrealiteit werd. De werkelijkheid wekte een gevoel van vreemdheid op, of van niet
dan wel minder volledig zijn tegenover die andere, goed geformuleerde, maar het duurde niet lang, toen herstelde zich
het evenwicht weer en werd de buitenwereld al werkelijker
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en hechter en de teoretiese waarheden van Perdie al diffuser, tot de laatste zich in het bruisende leven oplosten als
koolzuur in water dat tot spuitwater wordt; alleen wie ervan
dronk proefde de prikkeling op tong en verhemelte.
In de koets naar huis maakte ik Perdie mijn komplimenten
over zijn lezing en verweet hem tegelijkertijd zijn hooghartigheid, die hem ook mij bij alles als joker deed betrekken,
waardoor ik op den duur voor alle onnozelen kwam te staan.
Een afleidingsmanoeuvre, mijn waarde, zei hij, meer
niet.
Ik protesteerde. Op die manier kon je alles wel afleidingsmanoeuvre noemen.
—Dat is het toch ook, zei Perdie, het hele leven is het.
Een dooddoener, zei ik.
Perdie lachte. Daarnaast krijg je, net als misdadigers, de
kans om mij op jouw beurt klem te zetten.
—Daar ben ik niet intelligent genoeg voor, zei ik bescheiden.
—Dan moet je het, net als misdadigers, slimmer aanleggen.
Wie niet intelligent is moet slim zijn.
Ik zweeg verongelijkt tot we ons, thuis aangekomen, in onze
fauteuils hadden geïnstalleerd en in afwachting van het
avondmaal ontspanden, terwijl André ons aperitief binnenbracht. Maar nauwelijks was het eerste gerecht opgediend
of er werd gescheld. Een jonge agent bracht een briefje van
het Bureau waarin meegedeeld werd dat er een aanslag was
gepleegd op het huis van de weduwe met de zieke zoon,
één van de nog slechts twee aan het lot ontsnapte personen.
Een granaat was door het raam van de ziekenkamer op de
bovenverdieping geworpen. De granaat was ontploft noch
uiteengevallen, hoewel na onderzoek bleek dat het corpus
delicti uit twee afgezaagde helften bestond die met lijm aan
elkaar waren geplakt; het voorwerp bevatte geen ontste88

kingsmechanisme, wel een hoeveelheid kristallen, die evenwel andere bleken te zijn dan de inkriminerende, welke een
rol hadden gespeeld bij het rampzalige gebeuren van giste
alsook in de kelder van de villa te Baywater een paar-ren,
dagen geleden. Het betrof hier eenvoudige kwartskristallen.
Perdie gaf de opdracht om voor alle zekerheid men wist
niet of er sprake was van een misplaatste grap, dan wel of
het een sinister dreigement of een nog sinisterder kat-enmuisspel betrof de jongen naar een onbekende plaats te
brengen en daar te laten verplegen. Een agent diende voor
de kamerdeur geposteerd te worden.
Daarna beëindigden we ons maal en staken een pijp op,
dronken een glas port en dutten even weg. Het was een vermoeiende dag geweest.
Om half tien verlieten wij het huis, voor 't eerst vermomd
en gegrimeerd. Alvorens in de koets te stijgen keek Perdie
nauwlettend om zich heen, daarna lieten wij ons naar de
havenwijk van London Docks rijden.
Om de een of andere reden leek het er donkerder dan elders
in de stad of leek het donker er donkerder. Ook voor ons
was het een onbekend stadsdeel, één waar we zelden kwamen; hele bevolkingsgroepen van de stad kennen elkaars
woonwijken niet, alsof ze in vreemde steden ver van elkaar
wonen, terwijl de afstand hemelsbreed soms minder dan
een mijl is. De welvarenden kennen misschien wat meer
wijken dan de armen, maar deze wijk kennen ze niet. Ik
realiseerde me dat toen we het rijtuig hadden betaald en
te voet verder gingen. Perdie had er zich al op voorbereid
en onderweg bij een verlichte tabakswinkel een handvol
goedkope sigaren en een doedel pruimtabak gekocht. Hij
stak nu een van die stinksigaren op en meteen zag hij er,
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met zijn afgedragen hoed en sjofele pak, uit, niet als een
geboren armoedzaaier zo zou hij er nooit uitzien , maar
als een aan lager wal geraakt heer, evenals uw onderdanige
dienaar overigens, want ook hierin deelde Perdie's uitstraling zich aan mij mee.
Het was opmerkelijk met welk een gemak Perdie zich iedere keer naar zijn nieuwe rol voegde en hoe hij die rol, de
man die hij uitbeeldde, was. Ik bewonderde hem erom, alsof
hij omgekeerd ook een beetje mijn schepping was, die tot
stand was gekomen door mijn bewondering. Dat ik zonder
hem niets voorstelde was omdat hij op zijn beurt zich mij
niet voorstelde en mij niet bewonderde.
We kruisten de laatste nette, goed verlichte straat, die de
eens van goede komaf geweest zijnde maar nu vervallen
wijk doorsneed. Aan de ene zijde lag een belangrijke zakenwijk met bankgebouwen, verzekeringsmaatschappijen, cargadoorskantoren, expeditiebedrijven en scheepvaartagenturen waar men kon boeken zowel voor passage als bevrachting naar alle windstreken en plaatsbestemmingen ter wereld. Vóór ons liep een dikbuikig heer met een hoge hoed,
vergezeld van een dame. Hij had zijn rijtuig nog niet verlaten of een bedelaar schoot op hem toe. Zonder naar de man
te kijken haalde de heer met twee vingers een munt uit een
vestzakje en gaf hem die. De bedelaar boog en bedankte;
bezag de munt met ogen die eerst verrassing en daarna ontsteltenis uitdrukten en haastte zich weg, terwijl hij de munt
in zijn vuist geklemd hield alsof deze hem meteen weer afgepakt kon worden, hetzij omdat de goede gever zijn vergissing bemerkt had, hetzij omdat hij berouw gekregen had
van zijn vrijgevigheid. De bedelaar keek, strompelend en
hobbelend op zijn twee ongelijke benen, om de vijf stappen
met angstogen om, nagekeken door de goede gever en zijn
dame, die zich kostelijk amuseerden alsof het een levende
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vaudeville betrof die alleen voor hen werd opgevoerd.
Ik heb het van Nathan Rothschild, of liever, van Lionel,
zijn zoon, zei de heer. Nathan placht vroeger te zeggen: Je
moet zo'n arme sloeber eens een guinee geven in plaats van
een penny. Hij denkt dan dat je je vergist hebt en maakt
zich als een haas uit de voeten, bang dat hij de guinee terug
zal moeten geven.
De vrouw lachte.
Als ie dan aangehouden wordt door een bobby, zullen ze
misschien denken dat ie hem gestolen heeft.
Die kans zit er in, hinnikte de heer. Dat is het risiko van
het bedelen. Maar het is goed amusement.
En plotseling moest ik mij ergeren, terwijl ik het anders
misschien een goede grap gevonden zou hebben; kwam het
door de andere kleren die ik droeg?
We volgden de spaarzaam verlichte straat die naar de dokken leidde. De lucht was koeler geworden, leek iets te koud
voor de tijd van het jaar. Ik voelde me niet helemaal gerust,
om niet te zeggen onbehaaglijk, al wist ik niet goed waarom;
de buurt zelf wekte niet zozeer mijn onbehagen iets minder zelfs dan toen we uitstapten , zij ademde zoals meer
van deze buurten wel verval maar niet overmatig; het kwartier dat wij gisteren bezocht hadden had er havelozer uitgezien. De redelijk goed gebouwde huizen waren vroeger
middenklasse-huizen geweest, nu waren ook deze opgedeeld in kleinere woningen waarin hele gezinnen huisden
van soms zes, acht personen; een deel van de vensters was
met planken dichtgetimmerd, op de vensterbanken van andere stonden, ietwat dreigend, donkere bloempotten die er
ieder moment af leken te kunnen vallen.
Ik zag dat Perdie zich ook niet helemaal op z'n gemak voel
wat ongewoon voor hem was en waarschijnlijk versterk--de,
te dit mijn eigen onrust.
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Zullen we maar niet liever teruggaan? vroeg ik.
—Waarom? zei Perdie. Hij gooide zijn sigaar zonder erbij
na te denken half opgerookt weg en spuugde op straat, iets
dat ik hem nog nooit had zien doen.
Kort erop bereikten wij het havenkwartier met zijn goederenloodsen en treinrails, hijskranen met grote halfzichtbare
tandwielen; trouwens alles was halfzichtbaar en leek, zelfs
in het halfdonker, grauw. Over de rivier, die een kleine vijftig meter verderop stroomde, gleden enkele spookachtige,
schaars verlichte schepen voorbij; ze lagen hoog op het water, zodat het was of ze over het land gleden, door huizen
en gebouwen heen. Onder een van de ijzeren loopbruggen,
die een aantal spoorrails overspande, stond een ton met
vuur waarboven enkele mannen hun handen warmden;
waarschijnlijk werden er op een rooster kastanjes gepoft.
Op dat moment brak een dunne maan door de wolken
heen.
Perdie bleef staan en nam de omgeving op alsof hij met nadruk niets zocht, alleen maar waarnam, voor alle eventualiteiten. Hij zei: Soms lijkt alles teken, als je erop gespitst
bent of als je gespannen bent, ook al weet je niet waarvan
het tekenen zijn. Wat is geheimschrift, wat toeval, wat
boodschap of abacadabra van de werkelijkheid? Iedere stap
die je doet is als het speuren naar onzichtbare of zichtbare,
duidbare tekenen.
Ik heb hetzelfde gevoel, zei ik, alleen moet ik er vaak nog
een mens bij duiden.
Perdie lachte een geluidloze lach. Was al weer een nachtelijke gedachte verder. Naar de mannen rond de vuurton turend zei hij:—Cui bono? Wie heeft voordeel van de misdaad! Antwoord in dit geval: Niemand. Of het moet het
voordeel van de zieke zijn die door zijn ziekte niet nog zieker wordt.
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Of van de maatschappij die niet nog perfider wordt.
Nee, zei hij, het geldt niet voor de maatschappij. Voor
de maatschappij betekent ziekte, verloedering, geen redding. Er zijn mensen die dat denken, maar ik geloof het
niet. Alleen bij mensen verhindert ziekte vaak een verder verval. God, wat een gesprek, zei hij, op deze avond,
en stiefelde verder in de richting van de loopbrug. Trok een
plat wiskyflesje uit zijn zak, ontkurkte het en nam een
slok; overhandigde mij de fles. Met weerzin nam ik een
teug.
Een slok voor een oude sloeber die sinds de moedermelk
droog heeft gestaan en die dorst naar de wateren van Hebron, deklameerde een klaaglijke stem met iers accent uit
een donkere ijzeren boog.
—Verre zij het van mij een arme sterveling in het zicht van
het beloofde land een koele dronk te weigeren, reageerde
Perdie in dezelfde toonaard en reikte de schaduw die een
donkere taster uitstak de fles. De schaduwfiguur nam een
diepe teug die groter leek dan de hele fles, slikte en gorgelde een paar maal en gaf de fles terug, veegde met zijn arm
zijn mond af en ademde diep.
Deze jajem heeft naast de goeie majem gestaan, zei de
stem.
Langer dan ik, zei Perdie en langer dan mijn vader naast
het doopvont. Er klonk gelach.
Hij deed een paar stappen zijwaarts om beter zicht op de
figuur naast de ijzeren pilaar te krijgen, maar deze trok zich
meteen dieper terug in het donker.
Er strekten zich nog een paar begerige armen uit, maar Perdie gaf een klap op de kurk en liet de fles in zijn zijzak glijden.
Het is zelf drinken of je droog laten drinken, zei hij.
Alleen de man in de schaduw lachte.
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Het waren overigens niet alleen mannen die zich hier ophielden; er bevonden zich ook een paar vrouwen onder, ze
zaten op een van de cementen verhogingen waar de bruggeboog op gemonteerd stond, hun lange zwarte rok tot over
hun schoenen, op één na de ogen op de grond gericht, nietkijkend. En er stonden en zaten kinderen, een meisje van
een jaar of negen, of dertien, of zestien en twee jongens.
Kom, zei Perdie, de maan roept ons. Ik aarzelde. Zocht
een munt in mijn vestzakje en kocht een zak gepofte
kastanjes, die ik aan de kinderen gaf.
Idioot, bromde Perdie mij toe, hier verraad je je mee.
Hij draaide zich resoluut om en beende terug naar het huizenfront. We kunnen er voor vanavond beter een punt
achter zetten.
Zo snel geïrriteerd had ik hem nog nooit meegemaakt en
ik begreep evenmin waarom, indien onze vermomming hier
was doorzien het feit ook elders bekend moest zijn, alsof er
sprake was van een mystieke draadloze kommunikatie,
maar ik zei niets.
De huizen bestonden nu vrijwel geheel uit ouderwetse winkels en kleine pakhuizen, in een drietal waarvan nog gewerkt en met kisten geschoven werd. We bleven even staan
voor één van de magies verlichte opslagruimtes waar het
naar teer en pekvet, touw en gele bijenwas rook, een hol
dat wel iets van een magiese grot van Aladdin had en dat
mij om de een of andere reden aan mijn jeugd herinnerde,
hoewel ik niet in een soortgelijke omgeving was opgegroeid
of er gespeeld had.
Doorlopen, klonk een rauwe stem, het is hier geen museum.
—Dat heb je ervan! zei Perdie knorrig.
—Waarvan? vroeg ik.
Het wegoppervlak bestond hier uit aarde en kooksgruis. Er
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lagen kleine plassen die even blonken in het licht van een
naarbuiten schijnende lamp en dan weer wegdonkerden,
zodat je er gemakkelijk intrapte als je niet oplette.
We sloegen de eerstvolgende geplaveide zijstraat in, hopend een koets te vinden in een wat betere buurt. Perdie
kon niet nalaten speurend rond te blijven kijken. Hij liet
zijn blik over de gevels dwalen met de vele vensters waarvan nog niet een kwart verlicht was. Er liepen hier vrijwel
geen mensen op straat.
—Kijk! fluisterde Perdie ineens.
—Waar?
Hij knikte met zijn voorhoofd naar een man die een sleutel
uit zijn zak haalde en in een buitendeur stak.
Als je vindt dat die op hem lijkt zul je er de volgende
weken nog honderden tegenkomen, zei ik op mijn beurt
pedant-belerend.
Bij de deur gekomen bleef Perdie aarzelend staan en keek
langs de gevel omhoog, in het onzekere of hij aan zou bel
deur zou openen, in een portiek postvatten of dit-len,d
niet zou doen. We lieten het na en gingen verder. En langs
de donkere portieken lopend was het of uit het duister armen staken met vuisten die genadeloos op ons neer hamerden. *En dat deden ze ook.
Helemaal buiten westen raakte ik niet, wel in een staat van
halfbewustzijn waarin ik nog net wist wat er met mij gebeurde. Handen die over mijn lichaam grabbelden als kleine snuffelende honden, die de schoenen van mijn voeten
trokken. Ik voelde mijzelf zwaar op de grond liggen; zonk
niet dieper en dieper weg, maar onderging wel de zwaarte
van de zwarte, zware huizen om mij heen, die ik door half
verlamde, half geloken oogleden waarnam, huizen die al hoger en hoger en zwaarder werden, tot ze in de lucht opgingen.
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Ik kwam het eerst bij mijn positieven. Rees kreunend en
met duizelig hoofd overeind. Boog mij over Perdie, die aan
een slaap gewond was; bloed stroomde over zijn wang tot
in zijn hals.
Ik floot op mijn politiefluitje. Een half uur later lag Perdie
in het ziekenhuis.
9

Perdie Lockshire's herstel nam veertien dagen en ik bezocht
hem dagelijks. Daar ik alleen in afschaduwing van hem
besta had ik tijd in overvloed om na te denken, ook al leidde
mijn nadenken tot niets. Wat was die man Drood aan het
doen? De ene verdenking na de andere op zich ladend—ook
voor dingen die hij niet gedaan had? schiep hij zich een
redeloosheid die hem vrijmaakte voor alle kwaad, want het
ultieme kwaad kent rede noch onrede; er valt niets te voorspellen, niets te verwachten en geen mens is er op den duur
tegen opgewassen. Het redeloze boze is ongrijpbaar, is diffuus en soms nauwelijks lokaliseerbaar, herkenbaar. Hierin
is het verwant aan dood en doodsangst, omdat we niet weten wanneer de dood zich meldt of in welke gedaante zij
zich zal voordoen, misschien in de gedaante van onszelf. En
men zal er nooit aan wennen, zoals we dit wel doen aan
schokkende gruwelen en de meest grauwzame fiktie; aan
het onbestemde, redeloos boze went men nooit.
En terwijl ik dit dacht had ik het gevoel dat ik de gedachten
van Perdie dacht en dit irriteerde mij zeer. Maar wie weet
irriteerden mij vooral de gedachten zelf, het hopeloze en
redeloze ervan en schoof ik de verantwoordelijkheid ervoor
op Perdie. Misschien was dat mijn vorm van wraak, de
wraak van de bewonderaar die de meester wil verslinden
terwijl hij weet dat hij hem daarna voorgoed zal verliezen,
maar hij doet het toch omdat hij het niet kan laten en ook
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daarvan geeft hij de meester de schuld, zelfs in diens afwezigheid, zelfs als hij er niet meer is.
Toen Perdie het ziekenhuis verliet was hij onverzettelijker
dan ooit. Gedurende de volgende maanden doorkruisten
we de stad op zoek naar wild, wildgroeisel in de vorm van
een mens van wie wij alleen maar de afbeelding kenden.
En alsof Perdie uitgedaagd werd door de onbestemdheid
van de wilde jacht, de diffuusheid van wat hij zocht, zo gaf
hij zich meer dan ooit over aan zijn metamorfozes, het spel
van verkleding, verdubbeling en mimicry, in de hoop—ja
wat te betrappen? In meerdere gevallen kleedde en grimeerde hij zich als de `direkteur', voor mij een schrikwekkende transformatie en voor hemzelf evenzeer, gezien de
grimmige trek om zijn mond.
En wat voor mij, zijn grootste en oudste intimus, nog het
meest opvallende was, hij paste, naar het leek op den duur
automaties, zijn smaak bij de nieuw uitgebeelde beroepsfiguur aan: stratenmaker, beursman, wijkagent, zwerver levend aan de schaduwzijde van de samenleving, amerikaanse
toerist, noem maar op. Hij veranderde van merk tabak, van
voorkeur voor een bepaalde bloem; zijn smaak voor gerechten wijzigde zich en daalde soms af naar een voor mij ontoelaatbaar nivo van onsmakelijkheid; eenmaal werd hij gierig
tot op de penny en zo gram van aard dat ik hem nauwelijks
meer herkende en andermaal hij had toen het uiterlijk
van de direkteur aangenomen moest ik hem weerhouden
in de Hungtington House-club naarbinnen te gaan waar hij
voor Drood wou doorgaan.
Ik zei dat Perdie misschien uitgedaagd werd door een onbestemde, misschien niet bestaande werkelijkheid, maar
men kon evenzeer zeggen dat hij trachtte de werkelijkheid
uit te dagen, uit te lokken, zich bloot te geven zoals zij was.
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Zoals zij nu was, was zij niet. En misschien moet ik zeggen
dat hij hierin slaagde, want het eerste geval buiten beschouwing latend, omdat ik niet wist of het een gewone
overval was of opzet na verloop van enkele weken begonnen ons dingen te overkomen, onverklaarbaarheden grepen
soms om ons heen plaats, ook in de natuur of in wat voor
stadsnatuur doorging, alsof ook de stad en de natuur begonnen te participeren in onze queeste. Ons gevoel van onveiligheid en onbehagen werd al groter en drong zelfs door tot
in onze, voorheen als toppunt van geborgenheid beschouwde, binnenkamers, terwijl het asfalt onder onze voeten
eveneens onvaster leek te worden, ja, soms was het of de
huizen om ons heen bewogen en trilden op onze voetstappen.
Een enkele maal kwamen wij iemand tegen die sprekend
op hem leek, of op zijn negatiefl Maar onderzoek leverde
nooit iets op. Eenmaal was er zelfs sprake van een vrijwel
parallelle situatie: de man was direkteur van een garenspinnerij, verschilde slechts enkele jaren in leeftijd van Drood
en leefde ongehuwd bij zijn moeder, had enkele onechte
kinderen en meende zichzelf aanvankelijk in het portret
van de direkteur te herkennen toen hij ermee werd gekonfronteerd, totdat enkele afwijkende details een glimlach om
zijn lippen brachten en hij zijn hoofd schudde.
Dit duurde ongeveer een maand of drie en Perdie werd al
nerveuzer. Toen op een dag
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En daar waren ze al weer, de laatste kreupele, kromgegroeide, uitgeteerde, jichtige gestalten van een bijna uitgestorven geslacht, kobolden bijna, skraelinger, zoals ze vroeger
zelf die anderen skraelinger genoemd hadden... maar hoevéél vroeger, hoeveel geslachten geleden... Thorkatla, gebogen als een onweersvrouwtje, een wolkenvrouw kruipend
over de hemel, Sigurd Thrainson, achtendertig j aar en, net
als hij, al een oud man en halfblind, staarblind—en Kolskegg Ketilsson, die veertien was en al vijf jaar wilde trouwen, alleen hij wist niet met wie, misschien was hij ook wel
vierendertig en de vader van Hallgerd, die bijna even oud
was als hij of een onbestemd' aantal jaren ouder en grootmoeder Saeunn Gudrunsdottir, die eeuwen geleden getrouwd was geweest met Hauk Lambason en die nog steeds
gezichten had en de tijd voorspellen kon die voorspelde
wat achter haar lag en voor haar lag, maar niet voor ons: dat
weigerde ze of ze wist het niet en Thorvald Skarfsson die
hardop droomde van krijgsdaden die hij eens zou volbrengen of die anderen volbracht hadden en die hij nu in hun
plaats wou volvoeren, nu of nooit...
Er kwamen er al minder en minder, maar dat was hij al zoveel jaren gewend dat hij hen de laatste maanden niet meer
bijhield niet meer steeds één naam minder te onthouden, wat had het nog voor zin, wat had het voor zin namen
te onthouden wanneer er niemand was om ze aan door te
geven, alle namen en gebeurtenissen waren zinloos geworden, naamloos, als de goden in de Asgaard van het geheugen
waarin niemand meer geloofde, zijn geheugen was zo'n zinloos Asgaard, nee, een Nevelheim en wat hij te vertellen
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had vertelde hij bijna als een watermolenrad, omdat zijn geheugen het wilde, zijn hoofd, zijn mond, zij konden zich
blijkbaar niet met de zinloosheid en de leegte verzoenen,
ontkenden deze door de herinneringen levend te maken en
ze te spreken, te spreken... en de anderen, niet de skraelinger, maar dezen hier, luisterden alsof ze door te luisteren
naar zijn herinneringen nog kans van overleven hadden, zij
en hun geslacht, hopend dat er toch nog een schip zou komen, hoewel er in twee generaties al geen meer geweest was.
En hij overlegde wat hij hun dit keer zou vertellen als ze
zich om het magere vuur geschaard hadden, gehuld in hun
bontjassen, de kap over het kouwelijke, bloedeloze doodshoofd, alsof ze in de buitenlucht zaten, misschien maar half
horend wat hij zei en zelf zijn woorden aanvullend, omdat
ze alle verhalen, genealogieën en kenningen al eeuwenlang
kenden, woord voor woord; het was alleen het vertrouwde
stemgeluid waarnaar hun oren openstonden... En hij dacht,
aansluitend bij het beeld van zijn lege, nee door loze herinneringen en Nevelheimflarden bewoonde schedel, dacht,
verder en verder afdalend in de tijd een verleden tijd die
verwarmd werd door veel hout en niet alleen drijfhout,
wrakhout, toen hun aller voorouders nog geen kristenen
waren en in andere goden geloofden...
Ik vraag mij af, dacht hij, als wij in onze eigen sterkere goden waren blijven geloven, hadden wij dan weerbaarder
mannen en vrouwen voortgebracht, avontuurlijker reizigers en ontdekkers, zoals vroeger de vikingen dat waren
toen zij de aarde veroverden en brandschatten en hout en
vlees uit Vinland haalden. Zijn we kreupel en misvormd
geraakt door ons geloof in zwakkere goden of in te weinig
goden? Of hebben de oude goden wraak genomen... na vier
eeuwen nog wraak genomen? Ik weet dat ik mij zoiets niet
af mag vragen, maar ik vraag het mij toch af, al word ik erI00

voor gestraft, zwakke goden straffen veel en zij vergeten
nooit.
Trouwens, wat zijn de myten? Iemand, een mens heeft
ze bedacht, eens, en niet de goden zelf! Of een aantal mensen heeft ze samen bedacht en waarom zou wat sommigen
dachten juister zijn dan wat anderen dachten?
Waarom bedenk ik dit nu pas, dacht hij, als oude man van
achtendertig jaar in plaats van veel vroeger, ook al had het
in geen enkel opzicht enig verschil gemaakt. De aarde, déze
kleine aarde, zou toch weer woest en ledig worden, met
hooguit hutten voor enkele eskimo's, die vis- en zeehondeeters van nature zijn.
Een koude wind blies over de boerderij en de lege stal, joeg
aan een zijde de sneeuw hoog op, bijna tot aan de nok van
het dak. Dit zou niet lang duren, dit opwaaien, dan bevroor
ook de sneeuw, werd hard, terwijl de bodem al dieper en
dieper bevroor, als een soort gelaagde aardse tijd, een harde
tijd waarin geen nieuwe doden meer begraven konden worden. Vroeger, nadat het verval al was ingezet en het klimaat
al kouder en barser werd en het aantal overlevenden overeenkomstig kleiner, deden al minder en minder schepen
Groenland aan; daar de priester hen niet vaker dan een paar
maal per jaar bezocht begroeven ze hun doden in ongewijde
aarde en staken boven de borst van de overledene een paal
in de grond; als dan de priester kwam trokken ze de paal
uit de, soms nog bevroren, aarde, waarna door het gat wijwater op de borst gesprenkeld kon worden zonder dat de
dode hoefde te worden opgegraven. Maar hij zou met geen
paal op zijn borst begraven worden, zelfs zijn vader en
grootvader waren het al niet meer, zo lang was er al geen
priester geweest. De laatste doden werden helemaal niet
meer begraven, de grond was te hard en de overblijvenden
misten de kracht een graf te delven. De jongste doden lagen
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bevroren onder de sneeuw, als ijsmannen en -vrouwen, zonen en dochteren van Lot, of ze werden opgegeten door
wolven en ijsberen, wolven en ijsberen. En het vlees zit in
de eter. En de eter zal gegeten worden. Sela. 0 broeder ijsbeer. En niemand durfde er meer één te doden om zijn vlees
te eten. De laatste koe, het laatste schaap was al jaren geleden gestorven en het leerdunne vlees verorberd.
En hij
dacht, vertelde—glimlachend nu terwijl de gedachte zijn
hart verwarmde en de schimmen van de koboldachtigen
rond het vuur schuifelden en zwegen, zwegen, vertelde,
even de pijn van de jicht niet voelend en niet het knagen
van een honger die hem nooit verliet, of van een diepere
honger, die hij, beide, zo lang hij zich kon herinneren gekend had vertelde van het land dat verder naar het westen lag, nog verder dan het hunne en dat groen was zoals
het hunne groen was geweest voor de ijsgoden toesloegen
vanuit hun koude Helheim—een land waar ook skraelinger
woonden, zij het bruinere en waar een hemelse hoeveelheid
hout was, genoeg om voor iedereen een hoeve en schuren
te bouwen en 's winters om vuur te stoken en zich te warmen, de pelzen te drogen en om zoveel licht te geven dat
men elkaar kon zien hout en bomen en eindeloze golvende grasvlaktes met kudden wilde dieren en inhammen vol
vis, beken vol forellen, bomen vol vruchten, wijndruiven
zelfs en...
De verhalen die zijn grootvader en vader erover vertelden
klonken als was Markland of Vinland een droomland, de
Hof van Eden, maar geen van beiden was er zelf ooit geweest, niemand uit hun tijd was er geweest. Voor hén lag
ook dit paradijs in het verleden, terwijl het nog bestond en
in feite dichterbij lag dan het moederland dat hen in de
steek had gelaten. Het was of het ieder moment weer naar
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hen toe kon drijven, naar hen toedrijven zolang men eraan
dacht en erover praatte.
En hij zag voor zich als in een
droom de tijd dat er schepen meerden, vele schepen,
schepen die al groter en fabelachtiger werden naarmate het
langer geleden was en tenslotte alleen vertelde schepen waren, schepen .uit verre vreemde landen als Engeland en het
Heilige Roomse Rijk en. Holland, Frankrijk, Denemarken,
Ierland, die ondanks het verbod van de Noorse koning kwamen om handel te drijven, om walrustanden en pelzen van
hen te kopen of te ruilen voor eigen waren en sieraden en
met ieder schip was er nieuws, soms hoorden ze wel tweehonderd nieuwe dingen in één jaar—en ieder jaar waren er
die vreemde mannen, hun gepraat, de heel andere wereld
die ze met zich meedroegen en die nu ook een beetje de
hunne werd omdat hij niet, zoals later, alleen uit vertelde
verhalen bestond
En toen was er ineens geen altaarwijn meer en geen meel
voor de hosties, en de ijsrand rond Groenland werd al breder en dikker, zodat de schepen hen al moeilijker konden
bereiken.
En toen kwamen zelfs de schepen uit IJsland niet meer aan.
En in plaats van nieuw nieuws herlazen ze oud niets, herlazen of vertelden elkaar oude verhalen om hun verleden en
zichzelf levend te houden er was nu ook geen perkament
meer en zelfs dingen van dertig jaar geleden golden op
den duur als nieuw...
De schimmen bewogen zich door het vertrek, gebogen, gebocheld, kruipend, hinkend; onrustig als ze waren wilden
ze zich niet neerzetten. Ze gedroegen zich oud en kouwelijk. En er waren geen kinderen meer bij, of de kinderen
waren oud, oud geboren.
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Het was of een soort wit donker door de spleten in het dak
woei en even leek het of een droomteken van iemand ver
op zee, iemand die in nood verkeerde gestalte kreeg, toen
verdween de luchtwerveling weer, want er was niemand
van hen meer die op zee voer.
En toen zag hij dat Sigurd Thrainson onder de aanwezigen
ontbrak en pijn trok van zijn jichtige rechterhiel naar zijn
nek, tot onder aan zijn schedel, een bijna j ammerend gevoel
van eenzaamheid; en het was alsof hij buiten stond, op een
rots en uitzag over het stenige, uitgedroogde land en een
stenige zee, zoals hij daar zo vaak had gestaan: aan het dode
uiteinde van de wereld, zelfs zonder warme bronnen; al het
leven lag in het zuiden.
Daarna was hij weer even plotseling binnen, dronk een
slokje sneeuwwater en voelde een groot verlangen zich in
zijn bedstede te leggen, onder de warme dekens en de luiken dicht te trekken, al de schimmen buitensluitend en te
gaan slapen, lang, lang of voorgoed. Maar hij zette zich voor
het magere vuur Blaf staan zolang je vraagt /die 't antwoord
zegt zal zitten , wierp er een stuk zeehondenvet op en zijn
mond vertelde weer terwijl de andere misvormde gestaltes
een plaats terzijde van hem zochten, met Sigurd nu, die
blijkbaar toch was komen opdagen en ook de schim van een
hond die zich bij hen had gevoegd, een oude, uit zijn jeugd
en tegelijk de laatste, maar zijn vreugde om beide was minder diep dan hij had verwacht waarom eigenlijk? Trok nu
ook zijn gevoel uit hem weg, terwijl hij nog leefde?
2

—Dit verhaal is van Ekil, de grote bard, wiens grootvader
Kveldulf de avondwolf was, van wie gezegd werd dat hij een
gedaanteveranderaar was. Hij huwde met de dochter van
zijn vikingvriend Berle-Kari, de berserk. Beiden waren grote doders.
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Kveldulf en zijn vrouw hadden twee zonen. De oudste heette Thorolf; hij was levenslustig, knap en stoutmoedig en hij
bezat een mild en opgewekt karakter, waardoor hij geliefd
was bij iedereen. De jongste, Grim was donker en lelijk en
leek op zijn vader, zowel naar uiterlijk als qua temperament; ook hij was een berserk; daarnaast was hij een zeer
knappe smid, een kundig houtbewerker en een bekwame
boer.
Grim, of Skallagrim, omdat hij kaal was, kreeg eveneens
twee zoons; de ene Thorolf, genoemd naar zijn oom, was
blond en bezat een vriendelijk karakter, de andere, Ekil,
aardde weer naar zijn vader; hij was donker en lelijk en hij
bezat een duistere, welhaast duivelse aard, hoewel zijn bekwaamheden vele waren. Zowel Skallagrim als Ekil stonden
op slechte voet met de koningen van Noorwegen, terwijl
de beide Thorolfs vriendschappelijke betrekkingen met
hen onderhielden.
Skallagrim trouwde met Bera, de dochter van Yngvar; ze
kregen veel kinderen die echter allen stierven. Daarna kregen ze een zoon, die opgroeide tot een knappe en sterke
man. Hij droeg de naam van zijn oom Thorolf Kveldulfsson
op wie hij leek. Hij bezat een opgewekt karakter en was bemind bij iedereen. Als jongen had hij al de kracht van een
volwassen man.
Daarna kregen Skallagrim en zijn vrouw nog twee dochters
en ten slotte nog een zoon, die zij Ekil noemden. Weldra
werd duidelijk dat ook hij zwartharig zou worden en even
lelijk als zijn vader.
Toen hij drie jaar oud was was hij zo sterk als een jongen
van zes of zeven. Ook zat hij nooit om woorden verlegen.
Toen al had hij de naam zo lastig te zijn dat Skallagrim voor
een feest bij Yngvar, zijn schoonvader, het hele gezin meenam, uitgezonderd Ekil.
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—Waarom ik niet? vroeg Ekil. Het is net zo goed mijn familie.
—Omdat je je niet weet te gedragen waar mensen bijeen
zijn en waar gedronken wordt, zei Skallagrim. Je bent al
lastig genoeg als je nuchter bent.
Daarop reden ze weg, dertig man in getal, Ekil boos achterlatend.
Toen ze uit het gezicht verdwenen waren koos Ekil zich een
trekpaard uit, besteeg het en reed op enige afstand achter
de anderen aan, hen soms in de bossen en moerassen uit het
oog verliezend. Des avonds, toen het gezelschap in de grote
zaal zat te drinken, kwam hij aan.
Yngvar begroette hem uitbundig en liet hem naast zich
plaatsnemen, tegenover Skallagrim en Thorolf. Daarop
dichtte Ekil:
Men vindt op de hele wijde wereld
niet een driejarige dreumes
die een groter bard is dan ik.
Yngvar bedankte hem voor het gedicht en schonk hem drie
slakkehuizen en een eendeëi als beloning. Daarop dichtte
Ekil nog een dankvers en alle aanwezigen wensten hem geluk met zijn poëtiese gave.
In de loop van de avond raakte de driejarige zo dronken
van het bier dat hij op de tafel klom en daar begon te dansen en te wankelen, waarbij hij bekers en kruiken omver
trapte, onderwijl luidkeels zingend en verwensingen naar
zijn vader slingerend dat deze geweigerd had hem mee te
nemen.
Moe geworden liet hij zich van de tafel vallen. Men ving
hem op en legde hem in een hoek van het vertrek, waar hij
zijn roes uitsliep.
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Als zesjarige nam Ekil eens deel aan een balspel tussen jon
ouderen, onder wie Skallagrim, speelden hun-gern;d
eigen spel. Ekils tegenstander was een elfjarige jongen die
groot en sterk was voor zijn leeftijd en weldra bleek dat hij
het tegen hem moest afleggen, waarop hij hem met een bijl
zijn schedel insloeg.
In het gevecht dat daarop uitbrak tussen de mannen van
de twee families en hun gezellen, vielen zeven doden en
meerdere gewonden.
Toen Ekil en Skallagrim thuiskwamen was zijn vader allesbehalve tevreden over hem, maar Bera, zijn moeder, vond
dat er een echte viking uit hem zou groeien.
Op zijn twaalfde jaar was Ekil zo groot dat hij bijna iedereen
in het spelen overtrof. In de winter van dat jaar, op een dag
dat Ekil en zijn vriend Thord samen tegen Skallagrim speelden, raakte Skallagrim door hun voortdurende aanvallen
vermoeid, maar tegen zonsondergang herwon hij zijn
krachten. Als eerste pakte hij Thord beet, hij tilde hem
hoog in de lucht en smeet hem zo hard op de grond dat de
jongen op slag dood was. Vervolgens greep hij Ekil. Maar
een dienstmaagd uit het gezin, een grote en sterke vrouw
die Ekil sinds zijn kindertijd verzorgd had, sprak:—Skallagrim, nu ga je te ver. Je vergrijpt je aan je eigen zoon!
Daarop liet Skallagrim Ekil los en wilde haar grijpen. Ze
ontweek hem en vluchtte weg, Skallagrim achter haar aan.
Toen ze even later om aan hem te ontkomen van een rots
in de sont sprong wierp Skallagrim haar een grote steen na,
die haar tussen de schouderbladen trof, waarop ze verdronk.
Toen Skallagrim thuiskwam was Ekil erg boos op hem en
weigerde aan tafel te komen eten. In plaats daarvan liep hij
door naar de keuken en doodde daar met één houw van zijn
mes de man die opzichter was over Skallagrims landerijen,
iemand op wie zijn vader zeer gesteld was. Daarna zette hij
zich aan tafel.
-
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Skallagrim zei niets en ze beschouwden de zaak als afgedaan. Wel spraken vader en zoon de hele winter niet tegen
elkaar.
In de zomer kwam Ekils broer, Thorolf, naar IJsland. Na de
winter thuis doorgebracht te hebben kondigde hij aan dat
hij zijn schip in gereedheid ging brengen om weer uit te
varen. Ekil zei dat hij met hem mee wilde, maar Thorolf
antwoordde: Als je vader je hier al niet de baas kan wat
moet ik dan met je aan in het buitenland? Je zult iedereen
tegen je in het harnas jagen met je grillige humeur.
—Dan vertrekt geen van ons beiden, zei Ekil.
In de nacht hieuw hij de kabels van het schip door, waarna
het vaartuig de zee op dreef en zich op een zandbank vastzette. De mensen spraken er schande van, maar Ekil zei dat
Thorolf nog meer schade en schande zou ondervinden als
hij hem niet mee naar Noorwegen nam.
Na enige tijd ging Thorolf door de knieën en stemde toe.
Na een voorspoedige overtocht bereikten ze Noorwegen,
waar ze gastvrij werden ontvangen door Bjorn, wiens dochter Asgerd met Thorolf zou gaan trouwen. Terwijl de huwelijksvoorbereidingen getroffen werden ging een aantal
mannen, onder wie Thorolf en Ekils vriend Arinbjërn, uit
zeilen.
Overvallen door slecht weer liep hun boot op de kust van
een schiereiland dat eigendom was van koning Erik en dat
beheerd werd door een zekere Bard.
Bard ontving hen op zijn boerderij en gaf hun brood, boter
en zure melk, zich verontschuldigend dat hij niets beters
in huis had.
Maar's avonds was er een feest, aangericht voor koning Erik
en koningin Gunnhild, die een rondreis langs hun bezittingen maakten. Toen de koning hoorde dat er gasten waren
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uit het geslacht van Bjorn nodigde hij hen uit en liet Ekil,
de bard, naast zich plaats nemen op de erezetel.
Hierop werd bier aangedragen en vele heildronken werden
uitgebracht, waarbij bij elke heildronk een hoorn geledigd
moest worden. Bij het vorderen van de avond werden de
meeste gasten dronken en konden niet meer op hun benen
staan; sommigen braakten binnen, anderen bereikten bijtijds de deur en keerden daar hun maag om. Ondertussen
liet Bard al maar nieuwe drank aandragen.
Ekil dronk nu op z'n eentje, de ene hoorn na de andere legend en een spotvers dichtend op Bard en zijn ongastvrije
houding van die middag. ,Onder andere noemde hij hem
een lijkenschenner.
Bard vroeg hem hiermee te stoppen. Ekil weigerde dit en
ging voort met zijn schimpscheuten, terwijl hij alle bekers
die Bard liet aandragen leegdronk alsof het waterkruiken
waren.
Hierop ging Bard naar de koningin en zei dat er een drinker
was die hen te schande maakte omdat ze hem nooit genoeg
bier konden aanbieden.
Ze besloten nu gif in de drank te mengen en toen Bard de
volgende hoorn aandroeg en aan een van de meiden overhandigde maakte hij heimelijk een toverteken boven de
hoorn. Ekil echter zag dit. Hij nam zijn mes, maakte een
snede in zijn handpalm, ritste vervolgens enkele runen in
de hoorn en wreef er zijn bloed in. Daarop sprak hij:
,

In de hoorn rits ik de runen
en kleur ze rood met mijn bloed;
woorden dicht ik voor de oorboom
aan het leeghoofd van het wilddier;
drank aanvaard ik naar behagen
uit de handen die mij dienen,
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verder wil ik weten hoe het bier smaakt
na Bards veile toverteken.
Toen sprong de hoorn en het bier stortte in het stro op de
vloer, onder Bards geschrokken ogen.
Ekil liep nu op Bard toe, die met zijn rug tegen een schraagpaal stond, pakte hem beet bij zijn schouders en duwde
hem langs de paal omhoog tot zijn gezicht voor het zijne
stond; daarna opende hij zijn mond en braakte de inhoud
van zijn maag over Bards gezicht en borst. De braakselgolf
was zo groot dat Bards ogen, neus en mond verstopt raakten
en hij bijna stikte. Daarop begon ook Bard te braken.
Onder het verontwaardigde gemor van de bedienden en
slaven togen de gasten naar de korenschuur en legden zich
te slapen in het stro, na de deur vergrendeld tehebben.
Hun wapens legden ze naast zich.
De volgende morgen ontwaakten ze in alle vroegte toen
Bard nog sliep. Ekil zocht hem op in zijn slaapvertrek. Hij
ontblootte zijn zwaard en wilde hem doden, maar Bard's
vrouw en dochter die bij hem in bed sliepen sprongen overeind en smeekten hem zijn leven te sparen. Ekil antwoordde dat hij dit alleen zou doen ter wille van hen, hoewel Bard
het verdiend had gedood te worden. Hij sprak:
Biervergever, slecht van aard
spaar ik voor zijn vrouw en dochter,
biergist hing hem in de baard,
wachtend op zijn nieuwe gasten.
Lere Odin nieuwe runen
aan wie d'oude niet kan lezen;
dat hij verder wankele op zijn wegen,
deze Bard die betere wilde doden.
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Daarna trok hij hem aan zijn baard overeind en sneed de
baard bij de kin af, stak een vinger in een oogkas en wipte
er het oog uit, dat op de wang bleef hangen. Hierop verliet
hij het vertrek.
Koning Erik en koningin Gunnhild waren razend en zwoeren dat, als ze Ekil ooit te pakken kregen, ze hem zouden
laten doden en zijn goederen, zo hij die bezat, verbeurd ver
-klaren.
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Vanaf zijn vaste standplaats, een hoge uitstekende rots,
keek hij uit over de ijszee. Geen dag ging voorbij dat hij
niet minstens eenmaal, met zijn goede oog, uitkeek over de
dichtgevroren fjord twee keer in de afgelopen vijfentwintig jaar hadden ze een schip voorbij zien varen, ver uit de
kust, waarschijnlijk één dat, tijdelijk, zijn koers kwijt was
geraakt, maar zelfs als de bemanning hen had opgemerkt
zouden ze niet hebben kunnen afmeren , keek uit, hij,
over de lichtblauwe ijsrotsen met hier en daar waterwakken
ertussen, naar de ijsblauwe horizon, de gekartelde, liggend
tussen de uitlopers van de bergen en de gladde rotseilanden
van de scheren: daartussen en erboven, boven de horizon,
was het of het daglicht woei en of het, in veren van wit, naar
binnen gezogen werd als in een lichtende, goudomrande
spelonk.
Toen, nadat er geen schepen meer kwamen, noch uit Europa, noch uit het moederland en hun eigen laatste schip op
zee vergaan was, ging het snel met hen achteruit. Er was
geen hout en geen graan meer en het land verdroogde doordat de regen uitbleef; het vee stierf en daar ze niet zoals de
skraelinger alleen van vis konden leven hadden ze nooit genoeg te eten; ook hij had zijn leven lang nooit anders dan
een knagend gevoel van onvoldaanheid gekend, naast onIII

al

voldaanheid om het andere.
Ziektes dunden hen uit. Ze stierven al jonger en niet meer
dan een klein deel van hen haalde de dertig. Jonge doden
waren het die ze begroeven, of jongoude. Uitgeteerde kleine skeletten met een droge huid eromheen, de gebitten al
helemaal afgesleten door het eten van plantenmoes met
veel zand ertussen, de kaken misvormd; kromme benen en
armen en een kromgegroeide ruggegraat deden hen eruitzien als slecht gesneden kobolden, of juist goed getroffen,
met hun al kleiner wordende schedels op al magerder nekken. Aan huisvlijt deden ze trouwens niet meer, het was te
vermoeiend; alleen van vertellen kregen ze nooit genoeg.
Vertellen en luisteren verdreef de pijn, gedichten hielden
de honger en zwarte gedachten op de achtergrond, deden
hen soms zelfs nog lachen ook, al was het met vertrokken
kaken.
Wel waren er al minder van hen om te luisteren, niet alleen
omdat hun vrouwen door bekkenvernauwing steeds minder kinderen voortbrachten, maar ook omdat veel pasgeborenen door gebrek aan nieuw bloed weinig levensvatbaar
bleken of misvormd dan wel achterlijk ter wereld kwamen.
In zo'n kleine, misvormde wereld leefden ze en eigenlijk
had hij geen andere gekend; de enige andere die hij kende
was die uit de doorvertelde verhalen; dat was voor hem de
normale wereld, een wereld waar hij als jongen tot stervens
toe naar had verlangd. En zijn enige behoud was van toen
af aan die wereld woordelijk van buiten te leren en door
te vertellen, steeds opnieuw, steeds opnieuw, verhalen van
en over anderen. Maar nu was hij dan de laatste en hij vertelde de wereld alleen nog maar door aan zichzelf.
Wie het laatste stierf zou door niemand begraven kunnen
worden. Het was en hij zag zichzelf liggen niet zozeer
een beangstigende dan wel een vervreemdende gedachte,
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een buitenwereldse bijna, want nauwelijks meer behorend
aan hemzelf, omdat hij bijna zichzelf niet meer
dacht.
En dacht: als onze voorouders vroeger goden verzonnen hebben, waarom hebben wij dan zelf niet een paar
nieuwe bedacht, als we hierdoor hadden kunnen overleven?
En waarom bedenk ik zelf niet een paar nieuwe goden!
Maar nu was het te laat, hij had het vroeger moeten doen.
Maar vroeger geloofde hij nog in de oude goden.
Als ik het toen gedaan had, dacht hij, zou ik ze warmer hebben gedacht en minder reusachtig, ook minder gewelddadig en vooral minder toevallig.
Dacht: nu is het te laat, ik red er niet eens mijzelf meer mee,
laat staan een heel dood geslacht.
Dacht: wat moet ik ook nog met goden? Eigenlijk interesseerden hem ook de oude goden en halfgoden niet meer,
noch de buitenwereldse helden, de hemelhelden, de nevelhelden, misschien met uitzondering van Loki, die typiese
tussengod of -held, die via zijn vele gedaanteveranderingen
altijd de dans ontsprong. Ook de voorvaderen wisten niet
goed wat ze aan hem hadden, want nu eens was hij de
vriend van de goden, dan weer hun bedrieglijke vijand. Vaker echter gedroeg hij zich als tegenstander van de reuzen,
de vijanden van de goden. Hij herinnerde aan Lucifer maar
was het niet.
Deze Loki kon alle gedaantes aannemen, om zijn streken
te verhullen dan wel om reus, mens of dier te slim af te zijn;
de ene keer was hij een vogel of een verscheurend dier, de
volgende maal een vlieg of een vlo. Bij een reuzin had ie
drie monsterachtige wezens verwekt, de wereldwolf, de
Midgaardslang, die de hele wereld omspande en zich in z'n
eigen staart beet, en Hela, de godin van de onderwereld.
Ten slotte besloten de goden hem te straffen voor zijn vele
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euveldaden of vermeende vergrijpen, want hij vergreep
zich tenslotte ook aan de natuur: men was op den duur nergens meer zeker van, noch van de jaargetijden, noch van
dag en nacht. Ja, zelfs de taal ontzag hij niet, zodat mensen
en goden soms nauwelijks meer wisten wat ze zeiden of
hoorden; de misverstanden op de wereld, in Muspelheim
en Jotunheim, namen snel toe, tot er een algehele verwarring dreigde te ontstaan.
De goden vingen Loki toen hij in de gedaante van een walrus Hela bezocht om bij haar een zeemonster te verwekken
dat de hele onderwereld zou opslokken en grote delen van
de aarde bovendien. Men bond hem vast aan de rotsen met
zijn eigen darmen en die van zijn zoon, de wereldwolf; en
boven zijn hoofd hield Skadi, de godin van schaduw en winter, een slang die brandend gif op zijn hoofd drupte.
Zijn dochter zette zich naast hem om het spog op te vangen
in een schaal, maar als de schaal vol was moest ze hem leeggieten en iedere keer dat dit gebeurde vielen enkele druppels van het brandend gif op zijn gezicht, waardoor hij ineenkromp en de hele wereld deed schudden.
Pas toen Ragnarok aanbrak en de aandacht van de goden
verslapte slaagde hij erin zich los te rukken, waarna hij in
Naglefar, het dodenschip vervaardigd uit de lange nagels
van verdronkenen, naar het terrein van de strijd voer, waar
inmiddels de godenschemering had ingezet. In de gedaante
van een windgeest blies hij het vuur aan, tot hij er zelf in
omkwam—of niet, hij herinnerde het zich niet meer. Misschien was Loki aan iedereen, aan goden, reuzen en mensen
ontsnapt zolang hij van gedaante wisselde. Een vaste gedaante betekende zijn ondergang, met inbegrip van zijn
eigen, als hij die al bezat. Misschien, bedacht hij, waren alle
gedaantes te zamen zijn gedaante.
Maar in wezen interesseerde Loki hem niet meer, hij miste
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zelfs de kracht om zich met een van zijn vormen te vereenzelvigen, laat staan met alle tezamen. Het idee ontsnapte
ook hem.
De enige hemelbewoner die hij misschien zelf nog had willen zijn was het achtvoetige ros Sleipnir, vurig dravend
langs rollende wolken en geheimzinnige hemelgrotten,
over kruiende ijszeeën en schuimende hemelhoge golven,
op weg naar een wak in de wolken, een rosse, goudomrande
spelonk waarin het warm en luidruchtig was en vol menselijke en misschien dierlijke aanwezigheden, vikingen, witte
beren en de nevelachtige gedaantes van de voorouders...
Nee, voor hem geen goden en reuzen meer, alleen aardse
helden. Goden bestaan alleen zolang de mens leeft, goden
leven op mensenbloed.
Hij wendde zich om, de rug toekerend aan de hemel en het
ijs met de spelende ijsberen en de robben en daalde af naar
de nederzetting met de lege hoeven en kotten, de vergane
opslagloodsen en de vervallen kleine kathedraal, met in het
centrum van de nederzetting de ruïne van de boerderij
waarin, naar verluidt, Erik de Rode nog gewoond had. Uit
de schaarse boerenhoeven in de vallei steeg geen rook, de
torentjes van twee kleine parochiekerken waren afgebroken, vier andere kerken verderop in het dal, evenals de
meeste hoeven, waren niet meer dan puinhopen.
De eenzaamheid van deze ondergaande wereld was ontzagwekkend, leegte huisde waar leven was, maar hij was eraan
gewend, meestal.
Hij liep naar één van de hoeven, trad binnen door de deuropening, pakte de bijl die hij er had laten liggen en sloopte
een deel van het houten interieur, een ladenkast dit keer,
het dunnere hout kostte hem met zijn snel afnemende
krachten minder moeite. Beladen met een vracht planken
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keerde hij huiswaarts. De koperen kannen, de gebruiksvoorwerpen, de sieraden, hij liet ze allemaal liggen, ze waren voor hem waardeloos; in sommige woningen van de later overledenen lagen de sieraden en het koperwerk opgetast, lagen tientallen gouden ringen in de laden ze hadden
het niet kunnen laten... Hout en robben waren belangrijker, maar het meeste makkelijke hout was al gesloopt...
Hij overwoog even of hij nog bij Hjort Solmundarsson naar
binnen zou lopen, maar toen bedacht hij dat die
vanmiddag wel bij hem zou komen om naar de
saga te luisteren...
En terwij 1 hij voortliep over de harde
grond was het of ze naast hem liepen, Eilif Bolverksson en
Skarp-Hedin en Saeunn Gudrunsdottir en Hallgard en
Thorkatla en zijn mond bewoog werktuiglijk. Hij zei: Weet,
de doden spreken in verzen, aldus herinnert men zich hun
woorden beter.
Hij zei: De doden spreken ook in dromen: deze zijn te
onderscheiden in droomgezichten van onbekenden
draumvitjanir en in droombezoeken van bekenden
draumvitj anir.
Wie zichzelf ziet verschijnen feigur is ten dode gedoemd, alsook wie door anderen ver van zijn slaapstede
wordt waargenomen.
Weet: men kan sommige spoken, bijvoorbeeld van gestorven vondelingen of bastaardkinderen, verjagen door ze een
naam te geven of door ze in verzen toe te spreken. Let wel:
ze zijn donkerbruin en rollen als ballen. Krijgt men zo'n bal
tussen de voeten, dan is men ten dode opgeschreven. Goed
is het eveneens de nageboorte te verbranden, het wordt dan
licht alsof de maan schijnt (fulgja).
Weet: ook andere kwade geesten of toverspoken kan men
zich door verzen van het lijf houden of door ze aan een
naam te binden.
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Aldus zeg ik, Pnjal Lokinson.
En thuisgekomen vertelde hij verder, over Ekil, nadat ze
zich om het vuur hadden geschaard.
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In de lente maakten Thorolf en Ekil zich op om op vikingvaart te gaan. Ze wierven mannen en in de zomer voeren
ze naar de Oostzee, waar ze de landen plunderden en grote
rijkdommen verzamelden. Daarna koersten ze in de richting van Koerland, aan de overzijde van de Oostzee en legden daar aan om een halve maand lang vreedzaam handel
te drijven. Toen de overeengekomen halve maand voorbij
was begonnen ze ook daar te plunderen en de nederzettingen aan te vallen, waarbij ze in de gevechten die volgden
vele bewoners doodden. Maar meestal bood de bevolking
geen weerstand en vluchtte de bossen in.
Op een avond keerde Ekil, en met hem twaalf man, niet
naar het schip terug. Bij het leegroven van een uitgestrekte
hoeve waren ze opgehouden en toen ze buiten kwamen
werden ze opgewacht door een hele troep Koeren, die hen
tussen twee taps toelopende schuttingen in het nauw dreven en die met speren en zwaarden door de gaten in de
schutting naar hen staken; anderen wierpen kledingstukken over hun wapens, zodat ze zich niet konden verweren.
Zo raakten verscheidene van hen gewond en ten slotte werden ze allen gevangen genomen en naar de hoeve gevoerd.
De bezitter van de hoeve, een machtig en rijk man, meende
dat ze het best één voor één gedood konden worden; maar
zijn zoon vond dat het te donker werd om nog veel plezier
te kunnen beleven aan het martelen van de gevangenen.
De boer stemde daarop toe tot de volgende ochtend te
wachten.
De gevangenen werden in een van de kleine bijgebouwtjes
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opgesloten en stevig vastgebonden, waarna de deur werd
vergrendeld. De Koeren gingen daarop eten en drinken en
waren zeer vrolijk.
In het bijgebouwtje begon Ekil zich voorzichtig te bewegen
en de sterkte van de paal te beproeven waaraan hij vastgebonden zat; hij kronkelde en rukte net zo lang tot deze los
raakte en op de grond viel. Daarna beet hij de touwen om
zijn handen door en knoopte zijn voeten los. Kort erop had
hij ook zijn metgezellen bevrijd.
De wanden van het gebouwtje bestonden uit dikke balken,
maar één scheidingswand was van dunner hout. Deze ramden ze met z'n allen stuk. Erachter bevond zich een tweede
ruimte waarvan de wanden uit dezelfde dikke balken
bestonden. Terwijl ze bezig waren te overleggen wat hen
te doen stond hoorden ze onder hun voeten praten. Na enig
zoeken ontdekten ze een luik in de vloer. Ze openden het
en zagen tot hun verrassing een diepe put waarin zich drie
mannen bevonden.
Ekil vroeg wie ze waren en een van de mannen zei dat hij
Aki was. Ekil vroeg hem of hij zijn vrijheid wilde herkrijgen
en de man antwoordde: Niets liever dan dat; waarna Ekil
en zijn mannen eerst hem en toen de andere twee omhoog
hesen met behulp van de touwen waarmee ze vastgebonden
hadden gezeten.
Aki vertelde dat ze Denen waren en dat hij en zijn zonen
de vorige zomer gevangen waren genomen. Ze waren welgesteld en bezaten in Jutland vele landerijen.
Ikzelf werd goed behandeld deze winter, zei hij, ik moest
het bezit van de boer beheren, maar mijn zonen leidden een
slavenbestaan; ze vonden het afschuwelijk, zodat we in het
voorjaar besloten te ontvluchten. Ze ontdekten ons echter
en stopten ons in dit hol.
Dan zul je wel bekend zijn met de ligging van de gebouII8

wen, zei Ekil. Hoe komen we hier het beste uit?
Aki zei hem toen dat de achterwand ook een tussenwand
was; als je daar doorheen brak kwam je in een korenschuur
en die was niet afgesloten.
Het kostte hun niet veel moeite de tussenwand open te breken en even later stonden ze buiten.
Het was pikdonker. De mannen wilden onmiddellijk het
bos in vluchten, maar Ekil vroeg aan Aki waar plunder te
vinden was. Aki zei dat er van alles in overvloed was. In een
grote bovenkamer waar de boer sliep bevond zich bovendien een grote voorraad wapens.
Ekil verzocht hem voor te gaan en toen ze boven kwamen
bleek de deur open te staan; dienaren waren bezig de bedden op te maken. Ze sprongen naar binnen, grepen wapens
en doodden de bedienden. Daarna kozen ze zich elk een
volledige wapenrusting.
Aki wees hen nu een luik in de vloer en zei dat de boer daaronder zijn geld en kostbaarheden bewaarde, waaronder veel
zilver.
Even later stonden ze tussen de geldkisten en andere schatten.
Iedereen vergaarde nu zoveel als hij kon torsen. Ekil zelf
nam een grote schatkist onder zijn arm en droeg die naar
beneden. Daarna liepen ze op het bos af.
Maar bij de bosrand gekomen zei Ekil: Dit is een onwaardige manier van optreden voor een viking, dit is geen goed
kri*gmansgebruik. Wij hebben de boer bestolen en hij weet
het niet eens. Die smet moeten wij uitwissen; we gaan terug
naar de hoeve en zeggen hem wat er gebeurd is.
Allen waren hier tegen en zeiden dat ze terug wilden naar
het schip. Ekil echter zette zijn schatkist op de grond en
rende op de hoeve af. Hij bereikte deze op het moment dat
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de bedienden schotels uit de keuken naar de eetzaal droegen. In de keuken was een groot vuur, waarboven dampende ketels hingen. De lange houtblokken werden volgens de
gewoonte van het land gestookt, waarbij men het houtblok
steeds verder in het vuur schoof. Ekil greep zo'n houtblok,
droeg het naar de eetzaal en hield het brandende uiteinde
tegen de dakbedekking. De dunne, droge berkebast vatte
meteen vlam.
De deelnemers aan het drinkgelag ontdekten het pas toen
het hele dak in lichterlaaie stond. Toen ze in paniek naar
de deur renden werden ze gestuit zowel door het neervallende brandende hout als door Ekils zwaard. Hij velde
iedereen die naar buiten trad.
Het duurde niet lang of het brandende dak stortte in. Allen
die nog binnen waren kwamen om in de vlammen.
Ekil liep terug naar het bos en even later togen ze allen in
de richting van het schip.
Thorolf en de zijnen begroetten hen met blijdschap. Ekil
zei dat hij zijn schatkist buiten de algemene buitverdeling
wilde houden, wat Thorolf toestond. Toen ze de kist openden bleek deze vol zilver te zitten.
Ekel dichtte daarop:
Rijke buit voor vuurverwekker,
wrekend de voorpret van doder;
vader en zoon in Muspelheim
roosterden woordhoen en bloedhaan;
raven boven 't warm lijkvlees
krassen rookrunen in nachtvlucht;
niet vergeet ik Odin te offren
een oogtand en woordklauw.
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Aki en zijn zonen sloten zich bij Thorolf en Ekil aan en voeren met hen naar Denemarken. Ze brandschatten daar de
hele kust en plunderden wat ze konden, tevens speurend
naar koopvaardijschepen. Aki, die het land uitstekend kende, lichtte hen in waar rijke buit te verwachten viel.
Toen ze ook de kleine vloot van Eyvind aanvielen, de broer
van koningin Gunnhild, die naar hen op de loer lag, leek
het Thorolf beter om niet naar Noorwegen terug te keren.
Op een dag hoorden ze dat koning Athelstan in Engeland
manschappen zocht om de rust in zijn rijk te herstellen. Na
de dood van zijn vader, Edward, waren de jarls in Wales,
Schotland en Ierland in opstand gekomen, menend dat het
gemakkelijk zou zijn hun zelfstandigheid te heroveren. Koning Athelstan wierf nu tegen goed geld krijgers in binnenen buitenland.
Langs Saksen en Vlaanderen koersten de Vikingen al rovend en plunderend naar het zuiden en in de herfst kwamen ze bij Athelstan aan.
Engeland was een kristelijk land en koning Athelstan een
goed kristen; hij werd de Geloofszuil genoemd. De koning
vroeg Thorolf en Ekil de prima signatio te ondergaan, iets
dat toen gebruik was, zowel onder kooplieden als onder hen
die zich in loondienst van kristenen begaven, omdat men
dan zowel met kristenen als met heidenen kon verkeren.
Thorolf en Ekil stemden toe en lieten het kruisteken over
zich maken. Hierna kregen zij driehonderd man onder zich.
Hij staarde met zijn oog in .het vuur, onderging vertedood;
in plaats van minder begreep hij zijn voorvaderen steeds
beter en als de tijd het hem toe had gestaan zou hij wellicht
weer bij Odin geëindigd zijn, als hij bij een god had willen
eindigen. Zes eeuwen geleden was een oneindige tijd en zes
eeuwen later ook, tijd die mét hem weldra zou eindigen.
(Eindigen? Weldra?)
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Hij schrok op alsof hij aan de veldslag had deelgenomen,
samen met Thorolf en Ekil—en in een kort moment zag hij
het verloop ervan voor zich, een veldslag die zijn weerga
niet had in de historie: Athelstan die op de Vinheide het
strijdperk met hazelaarstwijgen had uitgezet;. de veel grotere strijdmacht van koning Olaf vn Schotland die hier weldra het onderspit zou delven, mede dankzij de strijdlust van
Thorolf en Ekil. Zag de bewegingen plaatsgrijpen, zag hoe
ze gedirigeerd werden, de bewegingen; voelde bijna lijfelijk
hoe de slagordes in de pan gehakt werden en zich herstelden, hoe de vaandels langs de bosrand gevoerd werden of
geveld en hoe de strijdbare mannen één voor één sneuvelden, één voor één of bij tientallen tegelijk en hoe Thorolf
en Ekil als berserk tekeergingen, hun spiesen door borstharnas en romp joegen tot de punt er op de rug weer uitkwam,
hoe ze met hellebaarden en zwaarden om zich heen maaiden en overal ware slachtingen aanrichtten, glorieuze
bloedbaden. Zag hoe Thorolf zich in zijn doldriftigheid, het
zwaard Adder in de hand, te ver van zijn troep verwijderde
en, in de verste voorhoede gerakend, daar geveld werd,
waarop Ekil met zijn reuzenkracht, zijn zwaard uitzinnig
om zich heen zwaaiend, de Schotten bij tientallen velde, tot
de rest op de vlucht sloeg.
Hierna keerde Ekil terug naar de plek waar Thorolf gesneuveld was, zocht zijn lijk tussen de vele doden, waste het en
begroef het in vol ornaat, met zijn wapenen naast zich.
Daarna stapelden ze stenen op zijn graf.
Ekil trok nu met zijn schare naar koning Athelstan. Deze
had om de overwinning te vieren een groot drinkgelag aangericht en er heerste een groot feestgedruis in de zaal. Toen
koning Athelstan zag dat Ekil binnengekomen was nodigde
hij hem uit op de erezetel tegenover hem plaats te nemen.

Ekil zette zich, legde zijn schild aan zijn voeten, maar hield
zijn helm op zijn hoofd; zijn zwaard lei hij over zijn knieën.
Zo nu en dan trok hij het half uit de schede en sloeg het
met een ijzig geluid weer terug, terwijl hij al die tijd zijn
hoofd gebogen hield.
Ekil was een man bij wie alles zwaarder en forser uitgevallen
was dan bij de meeste andere mensen. Wanneer hij kwaad
werd kreeg zijn gezicht harde en grimmige trekken. Hij had
donkere ogen en zware wenkbrauwen die in elkaar overliepen.
En zo zat hij daar, met zijn ene wenkbrauw bijna tot op zijn
wang en de andere hoog opgetrokken tot aan de haarlijn.
Hij weigerde iets te drinken. Alleen zijn wenkbrauwen liet
hij zo nu en dan verspringen, waarbij hij nu eens zijn ene
dan weer zijn andere oog opende.
Koning Athelstan zat op zijn hoge zetel; ook hij had zijn
zwaard over zijn knieën gelegd.
Toen ze daar zo een tijdje gezeten hadden trok de koning
zijn zwaard uit de schede, nam een grote, prachtige armband van zijn arm, hing die aan de punt van zijn zwaard,
stond op, stapte omlaag en stak zijn zwaard over het vuur
heen naar Ekil. Deze stond op, trok zijn zwaard, stak de
punt in de armband en haalde deze naar zich toe.
Hierop ging de koning weer op zijn hoge zetel zitten.
Nadat ook Ekil weer had plaatsgenomen en de armband om
zijn arm had geschoven keerden zijn wenkbrauwen terug
naar hun vaste plaats.
Hij deed nu zijn helm af, legde zijn zwaard neer en dronk
uit de hoorn die hem aangeboden werd.
Van dat ogenblik af bleef hij drinken en praatte hij met de
andere mannen.
De koning liet nu twee kisten brengen, die boordevol zilvergeld zaten en die zo zwaar waren dat twee mannen ze
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moesten torsen. Deze kisten, sprak de koning, moetje aan
je vader geven als genoegdoening voor het verlies van zijn
zoon; een deel van het geld moet je echter onder de verwanten van Thorolf verdelen. Jijzelf zult als beloning land of
roerende goederen ontvangen en als je hier wilt blijven
bied ik je een eervolle plaats aan.
Ekil bedankte de koning voor zijn gaven en vriendelijke
woorden. Hij werd al vrolijker en dichtte het volgende vers:
Des ooglids neerhangende pieken
dropen van kommer en smart;
maar hij kwam die de rimpelvlakte
van het voorhoofd gladstreek;
de vorst stiet machtig omhoog
rotsrichels boven maskerogen;
hem ten goede werd gesmeed
goudband van lotsverbondenheid.
S
Hij zat en keek alsof hij voor 't laatst zijn interieur inventariseerde, voelde zich bij vlagen koortsig, waarbij het leek of
zijn koorts zich ook op de dingen die hij zag overdroeg,
waaronder begrepen de onzienlijke en de onzienlijken die
er waren. De schim van een hond, zijn oude rekel Snaehund, snuffelde in de donkere hoeken en onder de tafel en
hij dacht, wat zou ik hem graag nog eens horen blaffen.
Maar hij blafte niet. Kwam zelfs niet naar hem toe, wat hem
droevig stemde. Alleen honger voelde hij niet meer. Zijn
Snaehund trouwens ook niet, anders kwam hij wel op het
vuur toe.
Met een zekere gretigheid en beide ogen wat toegeknepen,
ook het slechte, nam hij de dingen in zich op: het weefgetouw, in de hoek bij de lage scheidingswand naar de stal,
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waarin al jaren geen koe meer loeide en geen schaap meer
blaatte zijn vrouw was vijfjaar geleden overleden, na haar
drie kinderen, en zelfs haar schim zat niet meer achter het
spinnewiel , de koperen en tinnen kannen op de wandtafel, de haken en harpoenen naast de deur, de driepoot boven het vuur, drie paar benen schaatsen naast zijn zwaard
aan de muur, de ijzeren en groenkoperen helm met masker
en neusstuk van zijn grootvader op de kleinste van de twee
kasten, als was het, net als het thorhamerkruis op de tegenoverliggende wand, nooit anders dan een sierstuk geweest...
alles was altijd van hem en haar geweest, niets had hij zich
uit andere huizen toegeëigend: geen ding zou in voldoende
mate van hem geworden zijn, daar ontbrak de tijd voor.
Hij hing de pot met bevroren zeehondenvlees aan de driepoot boven het vuur en daar kwamen ze op af, Thorwald
en Skarp-Hedin en Eilif en Hjort en Thorkatla en Hallgerd,
als waren ze schepsels uit smeltend ijs, nog blauw van de
buitenkou, schaduwen die zich langzaam ontdooiden en bewogen rond het vuur, van verre gekomen droomgezichten,
terwijl ze dicht-, dichtbij woonden. En hij vervolgde alsof
ze niet weg waren geweest:
De volgende zomer voer Ekil terug naar Noorwegen om, zoals hij koning Athelstan meedeelde, te zien hoe het Asgerd,
de weduwe van zijn broer, verging en ook of er kinderen
waren om wie hij zich moest bekommeren: waren er geen
kinderen, dan vielen Thorolfs uitgebreide bezittingen hem
toe.
Het schip waarop hij vertrok was een groot oorlogschip met
omtrent honderd man, de rest van zijn gevolg liet hij achter.
Ekil zeilde eerst naar Noorwegen, waar hij de gast was van
zijn vriend Arinbjórn, die zijn vader opgevolgd was als
landheer. Bij hem zou hij de winter doorbrengen. In Arin125

bjórns hofstede woonde ook Asgerd, die Arinbjorns nicht
was; ze had van Thorolf één dochtertje, Thorid geheten.
Asgerds halfzuster Gunnhild was ondertussen getrouwd
met Berg-Onund, een andere landheer.
Ekil bracht Asgerd op de hoogte van de dood van zijn broer
en bood aan voor haar te zorgen. Asgerd was erg bedroefd
en dankte hem voor het aanbod. Later in de herfst trouwde
ze met hem.
In de lente rustte Ekil een koopvaardijschip uit om naar IJsland te varen, want Arinbjorn had hem afgeraden zich in
Noorwegen te vestigen vanwege de vijandschap van Erik,
maar vooral ook om die van koningin Gunnhild.
De reis verliep voorspoedig en in de herfst bereikten ze IJsland.
Ekil was in totaal twaalf jaar in het buitenland geweest en
Skallagrim, die ondertussen een oud man was geworden,
verheugde zich erop dat Ekil thuiskwam. Ekil nam zijn intrek in Borg, de hoeve van Skallagrim. Hij beschikte nu
over een grote hoeveelheid geld, want men neemt aan dat
hij zijn zilver met niemand deelde.
Ekil woonde verscheidene winters op Borg en droeg zorg
voor de hoeve. Op een zomer, toen er schepen uit Noorwegen aankwamen, vernamen ze dat Bjorn gestorven was en
dat al diens eigendommen in beslag waren genomen door
zijn schoonzoon Berg-Onund; deze had zich ook al het land
toegeëigend en verpacht aan derden. Hij werd hierin stil
gesteund door koning Erik en koningin Gunn--zwijgend
hild.
De volgende winter bracht Ekil broedend door. Toen de
lente aanbrak rustte hij een schip uit en voer in gezelschap
van Asgerd naar Noorwegen. Onmiddellijk nadat hij aangekomen was zocht hij Arinbjorn op en besprak met hem de
aanspraken die hij meende te kunnen uitoefenen op de be126

zittingen van Berg-Onund. Arinbjórn betwijfelde of hij
veel kans van slagen had, Berg-Ónund was een hard man
en zeer onrechtvaardig en hebzuchtig; bovendien werd hij
gesteund door de koning en de koningin.
Dan wens ik een wettelijke uitpsraak, zei Ekil, en met
jouw hulp zal ik Berg-Ónund voor het gerecht dagen.
Maar eerst bezocht hij Berg-Önund in persoon. Deze behandelde hem zeer onheus en noemde Asgerds moeder zelfs
een slavin; om deze reden had haar dochter volgens hem
geen enkel recht op iets.
Hierop daagde Ekil hem uit voor het thing te verschijnen.
Ik zal komen, zei Berg-Ónund, maar reken er niet op dat
je de plek levend verlaat.
Arinbjorn was woedend toen hij hoorde dat Berg-Onund
de zuster van zijn vader een slavin had genoemd, maar toen
hij zich bij koning Erik ging beklagen en aankondigde de
kwestie aan het thing voor te leggen, gedroeg de koning
zich tamelijk onvriendelijk en verweet hem dat hij altijd
Ekils partij koos. Toch moest hij het thing toestaan.
Toen de winter voorbij was brak de tijd van het Gulathing
aan. Arinb, j órn verscheen met een volledig bemand, snelzeilend schip plus een hele vloot kleine schepen, schuitjes en
roeibootjes, die toebehoorden aan zijn boeren.
Koning Erik had een zo mogelijk nog groter gevolg bij zich,
onder wie Berg-Onund en zijn broers. Hun zeven oorlogsschepen waren bemand met een grote schare weerbare
mannen.
Op een vlak veld werden nu hazelaarstakken uitgezet in de
vorm van een cirkel, waarna er banden omheen werden
gespannen die heilige banden genoemd werden. In de ring
zaten de rechters, drie maal twaalf in getal, afkomstig uit
de distrikten Firdir, Sogn en Hordland. Daarna kon het
thing beginnen.
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Ekil zette uiteen welke redenen hij had om de helft van
Bjórns erfenis op te eisen en met welke bewijzen hij zijn
aanspraken kon staven; door Asgerds stamboom op te noemen kon hij aantonen dat ze uit van oudsher edele geslachten stamde, geslachten die altijd vrije landeigenaren waren
geweest.
Toen hij klaar was nam Berg-Ónund het woord. Hij betwistte de aanspraken en zei dat Asgerds moeder niet meer
dan een krijgsgevangene was geweest, die Bjorns bijzit was
geworden, uit wélke gemeenschap Asgerd was geboren.
Verder verweet hij Ekil doldriestheid en onrechtvaardigheid en meer van dergelijke zaken, terwijl hij zich beriep
op de koninklijke hulp en steun die hem door Erik en
Gunnhild waren toegezegd. Hij vroeg daarom de rechters
hem de hele erfenis toe te wijzen.
Hierop nam Arinbjorn het woord en bood aan beëdigde getuigenverklaringen te laten afleggen over de zaken die in
Ekils betoog aan de orde waren geweest. De rechters waren
bereid de eden te aanvaarden als de koning het toestand.
De koning zei dat hij het zou toestaan noch verbieden.
Toen greep koningin Gunnhild in. Is het niet vreemd,
mijn heer, zei ze, hoe je Ekil toestaat alles te verdraaien.
Misschien zou je je zelfs niet verzetten als hij aanspraak
maakte op je koningschap. Ik van mijn kant zal niet dulden
dat hij mijn vrienden overbluft en hun hun rechtmatige bezit ontneemt. Kom op, mannen en sta de rechters niet toe
dat zij een oordeel vellen in deze schandelijke zaak! Daarop
rende een groep mannen naar de ring. Ze sneden de heilige
banden door, rukten de hazelaarstakken uit de grond en
dreven de rechters op de vlucht.
Er brak nu een groot laweit los op het thing, maar niemand
beschikte over wapens, omdat men deze had moeten afleggen.
128

Ekil sprak: Kan Berg-Ónund mijn woorden horen?
Ik hoor ze, antwoordde Berg-Ónund.
—Dan daag ik je uit tot een tweegevecht. Wie wint krijgt
alles, land en roerend goed. En je bent een rudingr als je
niet durft.
Koning Erik antwoordde: Als je zo graag wilt vechten,
Ekil, ga gerust je gang.
Niet tegen u of tegen een overmacht, zei Ekil, maar man
tegen man.
Laten we weggaan, zei Arinbjórn, we bereiken hier niets.
Daarop wendde hij zich om met zijn hele gevolg. Maar Ekil
keerde op zijn schreden terug en riep: Ik roep jou aan als
getuige, Arinbjórn, en voorts allen die mijn woorden horen,
landbezitters en wetskundigen en verder alle man die aanwezig is, dat ik iedereen verbied het land dat aan Bjorn behoorde te pachten of te bewerken. Ik verbied het jou, BergÓnund en alle anderen, binnenlanders en buitenlanders,
edelen en laaggeplaatsten; en eenieder die het wel doet beschuldig ik van het breken van het landsrecht, van vredebreuk en van het uitlokken van de toorn der goden.
Daarop vertrok hij met Arinbjórn naar hun vloot, die aan
de andere zijde van een heuvel lag, zodat men de schepen
vanaf het thing niet kon zien.
Arinbjorn zei: De koning is zo boos dat we beter meteen
allemaal naar huis kunnen gaan. Ook jij, Ekil; en wees op
je hoede, want de koning zal proberen op een nieuw treffen
aan te sturen, maar mocht er wat gebeuren, aarzel niet mij
op te zoeken.
Ekil volgde zijn raad op en roeide zo vlug mogelijk weg, tegelijk met een hele vloot andere . schepen en schuitjes en
roeiboten; als laatste vertrok het logge oorlogsschip van
Arinb j orn uit de haven.
De koning beval zijn mannen eveneens scheep te gaan,
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daarna gaf hij hun opdracht Arinbjórn en Ekil achterna te
roeien in de sont. Zijn plan was beiden schade toe te brengen en Ekil te doden.
Het schip van Arinbjórn haalden ze spoedig genoeg in,
maar het was duidelijk dat Ekil zich niet aan boord bevond.
Ekil was naar zijn koopvaardijschip geroeid. Maar tegen de
ochtend, het was nog schemerdonker, hadden de schepen
van de koning hen ingehaald. Een aantal van 's konings
mannen sprong aan boord, plunderde het koopvaardijschip
en doodde iedereen die niet in het water sprong. Ekil ontsnapte in een kleinere boot, samen met de twee geldkisten
van koning Athelstan, die hij altijd met zich meenam. Zijn
mannen roeiden voor hun leven maar de boot van koning
Erik was sneller omdat aan elke riem twee roeiers zaten.
De afstand tussen hen werd kleiner en kleiner. Voor het
land lag echter een ondiepe sont en omdat het eb was liet
Ekil zijn boot het wad op varen, waarna de boot van de koning, die te veel diepgang had, hen niet kon volgen.
Dit betekende het einde van hun treffen. De koning voer
nu naar het zuiden, terwijl Ekil noordwaarts zeilde, naar
Arinbjórn, waar Asgerd hem wachtte.
Arinbjórn schonk Ekil een goede zeewaardige boot die hij
vol liet laden met hout. Maar alvorens af te varen naar IJsland bracht Ekil eerst Berg-Ónund nog een bezoek.
Koning Erik was ten strijde getogen tegen zijn broers Olaf
en Sigurd, die zich tot koning hadden laten kiezen van Vik
en van Trondheim en beiden wilde hij doden. Berg-Onund
was met zijn broer op zijn hoeve achtergebleven, omdat
hem dit beter leek zolang Ekil nog in het land was. Langs
de kust had hij vissers geposteerd die voor hem uitkeken.
Op een avond zagen ze Ekil uitvaren. Ze roeiden naar land
en vertelden het aan Berg-Ónund, die zich hierover zeer
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verheugde en een feest aanrichtte om Ekils nederlaag te vieren.
Maar nadat Ekil was weggezeild trad er een windstilte in
en het schip dobberde twee nachten lang doelloos op zee.
De derde dag stak de wind weer op, waarna ze het zeil hesen
en terugvoeren naar land. Met een kleinere boot, die ze bij
zich op het schip hadden, roeide Ekil met nog vier mannen
's nachts naar het eiland waar de hoeve van Berg-Ónund
lag; zes anderen togen te voet op weg.
Bij het aanbreken van de dag bereikten ze de hoeve, die in
het midden van een grote open plek lag, naast een uitloper
van het bos. Vanuit het hoofdgebouw schalden zo nu en dan
de luide stemmen en het gelach van de drinkers. Ekil en
zijn mannen maakten een rondtrekkende beweging binnen
de bosrand en zo bereikten ze ongezien de stallen.
In de buurt van de stallen stond een nog nieuwe kooi, gebouwd van palen, waarin een beer opgesloten zat; over een
struik lag nog het net waarin de beer gevangen was. Het
beest gromde zacht toen zij de kooi naderden.
Ekil bleef een ogenblik in gedachten verzonken staan, daarna zette hij zijn plan uiteen. Ze puntten met hun zwaarden
drie kleine palen, openden de deur van de kooi en prikten
de beer tot deze in het net liep dat ze voor de opening hielden. Hierop haalden ze het net aan en trokken de beer snel
in de richting van de hoeve. De beer verzette zich grommend. Zijn gegrom overstemde bijna het luide gelach.
Ekil had één van zijn mannen naar de hoeve gestuurd, waar
deze zich als wachter naast de deur had opgesteld. Toen de
anderen met de beer de hoeve bereikt hadden opende hij
de deur en, nadat ze het beest met hun zwaarden losgesneden hadden, joegen ze het met harde prikken van hun stokken het vertrek in. Tot het uiterste getergd en onder groot
gebrul stortte de beer zich op de mannen en verscheurde
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hen. Zij die trachtten te ontkomen werden door Ekil en zijn
mannen aan het zwaard geregen. Ekil zelf ging het tweegevecht aan met Berg-Ónund. Beiden hieuwen fel op elkaar
in. De zware slagen van hun zwaarden maakten hun schilden weldra onbruikbaar.
Berg-Önund gooide het eerst zijn schild weg, nam zijn
zwaard in beide handen en zwaaide er op los. Ekil schampte
zijn schouder, zonder hem noemenswaard te verwonden.
Enkele ogenblikken later wierp Ekil ook zijn zwaard neer
en sprong op Berg-Ónund toe op een moment dat deze het
zijne dat zeer zwaar was ophief.
Het verschil in kracht tussen beide mannen maakte zich
toen kenbaar. Berg-Onund tuimelde wankelend achterover
en viel op zijn rug met Ekil boven zich. Deze boog zich
voorover, pakte zijn hoofd met beide handen vast en beet
hem in zijn strot tot hij dood was.
Toen hij opstond had hij Berg-Önunds bloed op zijn lippen.
Beladen met buit keerden ze terug naar hun schip. Wat ze
niet konden meenemen vernielden ze. Het vee werd naar
de kust gedreven en daar geslacht. Alleen de beste stukken
vlees namen ze mee aan boord.
Alvorens af te varen ging Ekil nog eenmaal het eiland op.
Hij beklom de uitloper van een landinwaarts lopende
rotspartij, zocht zich een stok van hazelaarshout, dreef de
stok in een rotsspleet en plantte er een paardekop op. Daarna sprak hij de volgende vervloeking uit: `Hier plant ik een
beledigingspaal en richt mijn nijd tegen koning Erik en koningin Gunnhild.'
Vervolgens draaide hij het paardehoofd met de snuit naar
het land en zei: `Ik richt mijn nijd tegen de landgeesten die
dit land bewaken, zodat allen verkeerde wegen zullen in132

slaan en niemand een woning zal vinden of hervinden voordat koning Erik en koningin Gunnhild uit het land verdreven zijn!'
Hierna ritste hij runen in de stok die zijn vervloeking kenbaar maakten. Nadat Ekil aan boord was gegaan hesen ze
het zeil en gingen scheep. Ekil dichtte:
De woordbeer losgelaten
doodde 't wetziek vee;
lees-tekens van goden
vervloeken 't heemloos windpaar,
dat rode bloedkap siert.
Wilgenwolven jagen noordwaarts
wie 't onrecht heelt met
weerwraak van hamerslinger.
6
—Waar was ik gebleven, zei hij. Op zee, ja Ekil is nu op
zee, varend in de richting van IJsland. Zijn gezicht staat
broedend en hij is zo in gedachten verzonken dat het lijkt
alsof hij niet op het schip aanwezig is. Zijn ene wenkbrauw
zit soms boven op zijn voorhoofd, waar vroeger de haarlijn
was want hij is sinds lang kaal , terwijl zijn wijdopen oog
donker fonkelt en over de zee uitkijkt.
Dan, de vierde dag, laat hij het schip plotseling keren en
zet opnieuw koers naar Noorwegen. Eerst vaart hij naar Vik,
waar koning Erik zijn broer Olaf reeds heeft gedood en de
landstreek opnieuw heeft onderworpen en vervolgens naar
Trondheim, waar Sigurd zich tot koning had laten uitroepen.
Toen ze in de sont achter een van de lage rotspunten afmeerden was het reeds bijna donker.
In het halfduister werden de mannen in drie keer naar land
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geroeid, in twee kleine boten, daarna, bij het licht van een
halfvolle wassende maan, togen ze op weg. In de eerste kleine hoeve die ze voorbijkwamen werd een boer tot spreken
gedwongen en vervolgens samen met zijn gezin gedood.
Koning Erik bleek ook Trondheim reeds te hebben veroverd en Sigurd was bij het gevecht gesneuveld.
Nadat ze de stad in stilte bereikt hadden verspreidden de
mannen zich en staken op tien plaatsen de huizen in brand.
In de verwarring die ontstond werden vele van Eriks mannen gedood, sommigen staken hun eigen mensen neer.
Daar een groot deel van de stad nu in lichterlaaie stond hielden de burgers zich in de eerste plaats met blussen bezig.
Ekil liet uitvinden waar Erik zich ophield, maar toen ze de
aangewezen plek, een huis aan de haven, bereikten bleek
de koning samen met een groep mannen de wijk naar de
kerk te hebben genomen, het enige stenen bouwwerk in de
stad, dat beschouwd werd als een heilig toevluchtsoord.
Maar daar Ekil de kristelijke beginselen niet was toegedaan,
ook al was hij eens in Engeland gedoopt, stoorde hij zich
niet aan de wijding. Hij en zijn mannen beukten met een
boomstam de kerkdeur open en stormden naar binnen.
Bij het gevecht dat zich in halfduister voltrok werden velen
gedood, onder wie ook een aantal van Ekils eigen mannen.
Koning Erik verloor tijdens een tweegevecht zijn zwaard en
werd gevangen genomen.
Ekil loerde met zijn ene wijdopen oog naar hem, duister en
broedend en het was alsof zijn oog al kijkend vuur schoot,
ja, als was het Odins oog zelf.
Daarop wendde hij zijn hoofd af en zag om zich heen; ontwaarde een groot houten kruis waarop een ruw gesneden
kristusbeeld was genageld. Ekil liep er heen en sloeg het
beeld met zijn zwaard in stukken. Daarna liet hij Erik op
de open plaats binden.
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Toen dit gebeurd was stelde hij zich voor hem op en richtte
zijn vurige oog op hem. Zo keek hij hem lang, lang aan.
Toen, onverwachts nog, spuwde hij hem in het gezicht.
Daarop draaide hij zich om en beval zijn mannen de kerk
te verlaten.
Nadat enkelen van hen het houtwerk in brand hadden
gestoken keerden ze terug naar hun schip.
Zo, dacht hij, dat is volbracht.
7
Hij schrok op. Er kraste iets over de muur buiten. Een
skraeling of een ijsbeer? Of een krassende herinnering? Hij
sloeg werktuiglijk een kruis en riep tegelijk in zijn hoofd
Odin aan. Sommige goden keerden ondanks zijn onverschilligheid steeds meer terug en eisten hun verloren gegane aanwezigheid op, vooral Odin, de geliefde god van Ekil,
die de god van de krijgskunst én van de dichtkunst was en
die zijn ene oog had afgestaan aan de dwerg Mimir om de
runen te kunnen duiden en hun magiese krachten te leren
kennen. Met zijn andere oog kon hij toen extra scherp zien.
Zo luidde althans één van de verhalen.
En dacht: Odin moest wel eerst een oog afstaan om de runen
te kunnen lezen met het andere oog, een helziend godenoog
met verbeeldingskracht.
En dacht, in een vlaag van ijskoude helderheid: ik ben, nee
niet de laatste mens ter wereld, ik ben hier de laatste mens
in een al voller wordende wereld en dat is nog eenzamer...
alleen ik weet dat ik de laatste ben terwijl ik het in werkelijkheid niet ben...
Dacht: dit moet als Ginnungagap zijn, de Grote Leegte
waarin onze voorouders geloofden, dezelfde waarin ook Ekil
belandde toen hij oud en blind werd.
Nadat hij op IJsland was weergekeerd nam hij het beheer
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van Borg op zich, groeide uit tot een machtig hereboer,
sprak recht en werd een gevierd skald, terwijl hij daarnaast
ook nog aan enkele vikingtochten deelnam omdat hij het
niet kon laten.
Aan het eind van zijn leven, hoewel nog redelijk goed ter
been, werd hij geheel blind en verkeerde dagelijks in zijn
eigen donkere Ginnungagap, zich nors en nukkig door het
huis bewegend. Hij woonde in bij zijn stiefdochter Thordis
te Mosfell, waar de bedienden hem uitlachten om zijn
gestuntel en hem uitscholden omdat hij in de weg liep. Het
maakte hem woedend, maar hij was machteloos en vermocht niets uit te richten.
Over zijn ouderdom dichtte hij:
Mijn kaalkop zit los op mijn hals;
ik bezeer hem soms als ik val;
des lichaamsbergs boomstam is smal
en horen doe ik haast niemendal.
Op een dag verzocht hij zijn schoonzoon, eveneens Grim
geheten, mee te mogen rijden naar de Althing en toen deze
vroeg wat hij daar wilde doen antwoordde hij, dat hij de
twee kisten met zilvergeld van koning Athelstan mee wou
nemen om deze vanaf de Wetsheuvel leeg te strooien onder
het volk, waarna er een groots gevecht zou uitbreken. Zijn
dochter Thordis vond het een prachtig idee het zou een
waardige herinnering aan hem zijn , maar zijn schoonzoon
verbood het hem omdat de mensen er schande van zouden
spreken. Daarop trok Ekil zich terug in een nors stilzwijgen.
Op een avond toen de anderen zich gereed maakten om
naar bed te gaan liet hij door twee van ' Grims slaven een
paard zadelen, omdat hij, naar hij zei, nog in de hete bron136

nen wilde baden. Het was zomer en dan ging de hele nacht
de zon niet onder.
Toen het paard gereed stond besteeg hij het, zijn twee
kisten zilvergeld onder de arm. Daarna reed hij langs de
heuvel de weiden in, waar men hem uit het oog verloor.
De volgende ochtend troffen arbeiders Ekil aan in het bos
ten oosten van de hoeve, wankelend en struikelend, terwijl
hij het paard aan de teugel achter zich aan voerde. De slaven
had hij één voor één gedood, nadat hij hen het geld ergens
had laten verbergen, hij wilde niet zeggen waar.
Nog vele jaren later, wanneer plotseling de dooi intrad en
er een grote toevloed van water was geweest vond men in
het ravijn soms engelse muntstukken.
Anderen veronderstelden dat Ekil zijn geld, net als Skallagrim vóór hem, in het moeras gegooid had en weer anderen
dat hij het verborgen had bij de warme bronnen ten zuiden
van de rivier, omdat men in die richting vaak hemelvuur
waarnam, wat er op duidde dat er een schat begraven lag.
Evenals Skallagrim koesterde Ekil wrok tegenover de overlevenden en misgunde hij hun zijn bezit. Zijn bezit, evenals
zijn leven, kwam alleen hem toe.
In de daarop volgende herfst stierf Ekil. Zijn schoonzoon
richtte een grafheuvel voor hem op in Tjaldanes en begroef
hem gekleed in fraaie gewaden met zijn wapenen naast
zich.
Hij slaakte een lange zucht alsof hij zelf met Ekil de laatste
adem uitblies. Daarop besloot hij, voor de schimmen ver
-troken:
—Toen IJsland tot het kristendom overging en er ook een
kerk in Mosfell gebouwd werd liet Thordis het gebeente
137

van Ekil naar de kerk overbrengen en begroef het daar. 0
lot!
Later, toen de kerk werd afgebroken, trof men onder het
altaar mensenbeenderen aan die veel groter waren dan
beenderen plegen te zijn en die daarom aan Ekil werden
toegeschreven. Een priester nam Ekils schedel en plantte
deze op het hek voor de kerk. De schedel was opvallend
groot en zwaar en het schedeldak was gegroefd en gegolfd
als een kammossel vanwege alle zwaardhouwen die erop
neergekomen waren. De priester, die wilde uitvinden hoe
dik en sterk de schedel was, nam daartoe een zware handbijl
en sloeg zo hard hij kon met de rug ervan op het schedeldak.
Maar hij slaagde er niet in het bot te splijten, noch er een
deuk in aan te brengen. En hij dacht: Ik heb een zachte
schedel.
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In de arena
De opwinding als altijd bij het naderen van de avondstad.
En als door induktie tussen Matta en hem ook de grotere
intensiteit in de cabine, deze tweepersoonsminuut waarin
ze als in een tijdcocon tussen de andere tijdcocons zweef
geruisloos als het verstrijken van de tijd zelf.
-den,
Hij keek naar de verspringende cijfers op het instrumentenbord. Nog een kwartier voor de daling inzette. Tijd die
per minuut, per sekonde versprong. (Sommige mensen waren sinds kort van het digitale systeem opnieuw op de oude
tijdwijzers overgestapt, uit nostalgie naar vroeger eeuwen
toen de kloktijd zonder horten en stoten verstreek, zoals
men vond dat tijd hoorde te doen: de langzaam ronddraai
snellere van de sekondenwijzers.-endmiutwjzrs,
Vanuit hetzelfde gevoel hadden een aantal woonkonglomeraties jaren geleden al besloten om de grote daglichtlampen,
die hele wijken tegelijk verlichtten, te vervangen door
ouderwetse straatverlichting, lampen die een antikwaries
licht uitstraalden met duidelijk het karakter van zacht
kunstlicht; dat wilden de mensen graag, zoals ze ook de terugkeer van de romanties-gekleurde neonreklames toejuichten: de nieuwe mode van de neonromantiek. Om de
energie hoefde men het niet te laten, energie was er in overvloed op de wereld, water in overvloed.
Naar buiten kijkend door het venster. Naar Matta denken:
Mooi! Ze knikte. De gespatieerde lichtwegen in de diepte,
eindeloos, eindeloos, de enorme zeesterren en lichtoctopussen, de diffuse daglichtvlekken, de glorietta's en circuits, de
kleinere clusters van de nederzettingen de verschietende
vehikels ertussen als trage fotonen een aards firmament,
een videospel van onzichtbare reuzen.
—
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Daarboven, gedeeltelijk boven hen, eveneens tot aan de horizon, de lichten en de rode en groene sinjaallichten in de
eindeloze lichtstraten, ertussen de krachtige stralen van de
bakens hoewel alle vliegcapsules en luchtschepen volauto
vlogen.
-maties
Matta, voor het andere zijvenster, wierp hem in gedachten
een parabool toe van vrolijk gekleurde lichtkogels, de kogels bleven in de ruimte tussen hen hangen, glinsterden,
gloeiden, schitterden en knapten in lichtstralen uiteen terwijl ze bleven zoals ze waren. Begonnen daarna te bewegen
als tussen de handen van een goochelaar én bleven op hun
plaats. De ballen in de boog caramboolden omhoog en vielen op hem neer zonder te vliegen en te vallen, eindeloos.
Hij glimlachte. Ze was er goed in. Hij bedacht een korte
visuele zin, projekteerde de beelden in de ruit waardoor ze
naar buiten keek. Haar schouders schudden even van het
lachen. Ze dacht /
Zestien miljoen minuten zijn als één minuut en één minuut
is als de laatste van een lange keten waarvan j e j e de schakels
alle min of meer bewust bent.
En hij streek met eteriese vingers over haar hoofd: het haar, de bril, de neus, de lippen,
kin, wang, oorring. In al die minuten niet veranderd. Ze
schudt haar hoofd. Niet waar, gekkerd. Nee, niet waar.
Baby's werden tegenwoordig alshetware met kontaktlenzen
geboren.
Hij kuste met fijnstoffelijke lippen haar bril, vrijwel het
enige relikt uit vroeger tijd, terwijl de parabool van kleurige kerstboomballen tussen hen bleef staan als een regenboog van duizend aangename zuchten. De romantiek van
de middelbare leeftijd dacht hij.
En dacht ineens aan
zijn/hun twee kleinkinderen die nu misschien met echte bal140

len speelden en voelde een steek van jaloezie, waarom wist
hij niet. Matta had het gemerkt, haar parabool haperde
even, herstelde zich toen. Ze voerde de glinstering en intensiteit van de verbeelde ballen nog op. Daarna speelden
de kleinen op het gazon in de tuin onder een regenboog
van lampions. Een vos gluurde vanonder de struiken met
zijn kraalogen, het kon een speelgoedbeest zijn; aan de
struiken hingen rode en zwarte bessen; bougainvillea, cyclamen, lobelia, oleander en philodendron, theerozen en
veronica bloeiden in de perken. Zijn zoon stond in de tuindeuren toe te kijken, de ogen op de kinderen gericht en op
de vos, hij kon ook een mannekinopop zijn; zag toen in zijn
richting en was zijn zoon, leek op hem. Daarna deed hij hem
in Marta's richting kijken, maar ze schudde glimlachend
haar hoofd, waarna hij haar in de tuin liet verschijnen ze
hadden hun kinderen en kleinkinderen in geen drie jaar
gezien—pijnscheut—en/
Maar toen begon er in de struiken
een merel te fluiten. De vos keek ernaar. Zijn zoon pakte
een buks en schoot, schoot op de vos die jankend oploste
in lucht.
Hij voelde de drift weer in hem rijzen en even dreigde melancholie bezit van hem te nemen, maar Matta drukte haar
expressieve lippen op zijn pruik, zijn voorhoofd en voerde
de intensiteit van haar beelden nog op. Lief beeld van mij,
dacht hij, meest geliefd beeld.
Het daalsinjaal klonk. Ze gleden schuin omlaag naar een lagere luchtstraat en landden kort erop de centrale computer van het vliegveld had de coördinaten naar hun computer doorgeseind op de eerstvolgende open parkeerplaats.
In een bus zoefden ze snel naar de rand van de stad, waarna
ze te voet naar het stadion liepen. In de bus was de spanning
duidelijk voelbaar geweest, alsof de lucht zich al verdicht
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had, welhaast tot het tienvoudige van zijn normale staat; ze
hadden vaker die sensatie gehad: de spanning die toenam
als men het doel naderde, tot het ten slotte leek alsof de
lucht tussen de mensen zichtbaar werd, als mist of bijnamist—één goedgericht woord en er zou kristallisatie optreden of regen.
Na het uitstappen werd de sensatie zwakker, hoewel de
spanning tussen hen tweeën bleef in de twintig tot veertig
centimeter afstand die er tijdens hun wandeling tussen hen
was: niet onaangenaam, het voortdurende bewustzijn van
de aanwezigheid van elkaar, plus ook de sensatie Pan beiden tegelijk. En toen het drukker werd werd ook de aanwezigheid
van andere mensen weer voelbaarder.
Ze speelden elkaar beelden toe, hernamen het verhaal dat
ze die middag thuis begonnen waren na wekenlange voorbereiding (:de lektuur, de selekties van de scènes, de lokaties, de figuren, de voornaamste ontwikkelingslijnen, afbeeldingen van paleizen, de stad, het dorp, de steppe de
rest zouden ze zelf invullen, aanvullen, bijstellen naar hun
gevoel, wijzigen naar hun smaak, vervormen naar hun behoefte van het moment: het persoonlijk gebruik van de geschiedenis dat toegestaan was, het beleven van hun eigen
versie van de historie een versie die ze de volgende maal
weer konden herzien , kortom, hun hoogstindividuele algemene-historie, hun historiese manie deux, die soms met
de algemeen geaksepteerde samenviel en soms niet.)

a

De monnik hij loopt in de paleisgang loopt naar
De monnik loopt in de hal de paleisgang loopt
naar slaapkamer waar de tsarina zit aan het bed van de
jonge troonopvolger de jongen ligt er doodsbleek en bewusteloos (:hij heeft zijn neus gestoten aan de vensterruit
Dan
en heeft zich bezeerd bloedt bloeder, hij).

gaat de deur open en op de drempel verschijnt de monnik
met zijn zwarte baard en onwerkelijk helle ogen hij
draagt laarzen en een lang kaftanachtig hemd zijn hoofd
gescheiden op het midden van zijn schedel over-haris
zijn schedel loopt een witte voor. De monnik treedt
op het bed toe en blikt neer op het kind schudt zijn
hoofd slaat dan langzaam een kruis, een groot kruis over
het lichaam van de jongen. `Aljosja! Aljosja! Word wakker!'
Het duurt slechts enkele sekonden, dan beweegt hij zich
slaat zijn ogen op kijkt in de ogen van de monnik. De
monnik strijkt met zijn handen luchtig over het lichaam
van de jongen bezweert het. De jongen glimlacht
flauw. De monnik maakt opnieuw het teken des kruizes
boven hem en zegt: `Slaap nu, slaap.' Dan draait hij zich
om naar de tsaar en de tsarina. `Hij is genezen,' zegt hij.
`Hij slaapt.' De tsarina staat op en kust zijn hand.
Onder baldakijnen van licht betreden ze het stadion; het
is tot de laatste plaats gevuld. De spanning en dichtheid van
de lucht die er hangt is enorm, de sfeer is bijna drukkend
te noemen alsof er een regenbui hangt die op ontlading
wacht. Er wordt niet gepraat, maar niemand is zich van de
stilte bewust: men ziet of spreekt in eigen beelden en hoort
misschien de druk in zijn oren of het gonzen van zijn bloed.
Er worden ook betrekkelijk weinig blikken naar de overzijde van het stadion geworpen, waar de tegenpartij zit: men
behoedt en konsolideert liever de eigen voorstellingen die
voor de wedstrijd dienstig zijn.
En dan op klokslag acht beginnen de spelers zich op het
veld te materialiseren, vrijwel onmiddellijk de eerste acht,
tien, veertien—allen zeer populaire topvoetballers uit de
afgelopen twee eeuwen, gekozen uit een vierenveertigtal
dat door de jury voorgeselekteerd was; beelden van hen wa.
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ren de afgelopen weken op de tele te zien geweest, zodat
iedereen ze gedetailleerd in z'n hoofd had—en daarnaast
een zes-, acht-, veertiental denksels in verschillende stadia
van dichtheid en duidelijkheid, ieder op de eigen aangewezen plaats-met-nummer op het veld. De strijd is binnen enkele minuten beslist; de meeste deelnemers in de acht tri
niet meegeholpen hebben een voet--bunevakdiog
baller te realiseren uit de twee protospelers die hun toegewezen zijn sluiten zich vrij snelbij de meerderheidsvoorkeur aan, want in feite is er nauwelijks verschil in kwaliteit,
waarna ook de overige topsporters van de twee elftallen
gestalte krijgen. De deelnemers in de andere vakken konden niet meehelpen omdat ze hun konsentratie nodig hadden om hun eigen figuur van bioplasma in stand te houden.
Als de definitieve keuze vaststaat en de afgewezen schimmen opgelost zijn dribbelen de twee elftallen op hun plaats
onder het doodstille gejuich van de aanwezigen op de tribune. De nummers op de grasmat worden weggehaald en de
scheidsrechter fluit.
De furor barst meteen in alle hevigheid los. Hoewel het
eigenlijke spel gedacht en gespeeld wordt door twee groepen van elf voetbalspecialisten, scheidsrechters, kommen
topvoetballers ieder met een eigen speler en ge--taoren,
zeten aan tegenoverliggende zijden van het stadion op de
voorste rij kan het publiek aan de energie, de doldriestheid en de agressiviteit van hun speler veel af of toe doen;
unaniem begonnen met het maximum, trad snel vermoeidheid in bij ontevredenheid met een speler, wat op zijn beurt
resulteerde in vermindering van inzet en vaart, maar soms
ook in ruw spel en een grote agressiviteit; bij een boeiend
spel werd de intensiteit soms nog opgevoerd en tot het einde in stand gehouden. Het behoorde verder tot de spelre144

gels om niet voortijdig op te geven, de energietoevoer niet
geheel af te knijpen, waardoor anders een van de spelers
plotseling zou kunnen vertragen of helemaal verdwijnen.
Na drie minuten moest er al gefloten worden en werd de
eerste zwarte kaart omhoog gestoken. Een van de spelers
was getekkeld en had een trap nagekregen in de milt. Woedend geloei. Op de plaats van de milt rees een gezwel groot
als een bloemkool overdreven dacht de tegenpartij—en slonk weer snel toen de speler opstond.
Daarna werd er iets kalmer gespeeld, de eerste drift was geluwd en men gaf zich over aan het edele spel van dribbelen
en passeren van tegenspelers en het vitaliseren van de drie,
vier supersnelle voorhoedespelers die de gedurfde opzetjes
volvoerden: het was als een gokautomaatspel met levende
figuren.
Toen na twintig minuten geen van beide partijen een doelpunt had gemaakt een wedstrijd bestond uit tweemaal
dertig minuten begon de irritatie toe te nemen. De spelers rolden de een na de ander over het veld; er verschenen
reusachtige zwellingen of gaten in hun lichamen, tweemaal
verloor een speler een hele arm en een been en de flarden
bioplasma vlogen in het rond. Op de tribune was het empatiese schokken en zenuwtrekken waar te nemen, enkele
deelnemers hadden vertrokken gezichten van pijn of vielen
ten prooi aan krampen of stuiptrekkingen wanneer hun
speler geramd werd of wanneer hij een stuk bioplasma verloor.
Vóór het einde van de eerste helft waren er al acht zwarte
en rode kaarten omhooggestoken. Uit de luidspreker klonk
een waarschuwing van de spelleiding dat men zich meer
moest beheersen en zich aan de spelregels houden, waarna
een lichte verbetering intrad.
—
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Pauze. De massale zucht, alsof de aarde zelf die zucht slaakte, diep onder je voeten; de trillingen plantten zich voort
door steen en hout, door je benen en je romp om daarna
langzaam te verijlen in de ruimte. (De nostalgie naar geschiedenis was groot, was groter geworden naarmate onledigheid en gedwongen rust waren toegenomen, dat wil zeggen, nadat een bepaalde grens van letargie bereikt en overschreden was , nostalgie vooral naar archalese romantiese
taferelen en daarvan weer naar de meer gewelddadige: naar
tijden dus dat er iets gebeurde, het deed er niet toe wat, althans nu niet, in aanmerking genomen dat de belangstelling in het algemeen minder uitging naar objektieve
historie voor zover die bestond dan naar het subjektief
ervaren van een histories gebeuren, naar bewerkingen dus,
van jezelf of van anderen; vaststaande gegevens vormden,
desgewenst, alleen het kader waarbinnen de verbeelding
autonoom te werk ging: geschiedenis was voor de levenden,
waaraan cynici toevoegden: en de toekomst voor de doden.
Het heden bestond niet of nauwelijks. De rest was reflektie,
verbeelding of reflektie. De rest!)
—

De monnik loopt door de zalen van het Alexanderpaleis
de vele schilderijen aan de wanden, de inhoud nog onduidelijk of onduldbaar de ornamenten rond de deurlijsten
en op de plafonds de luchters met de honderden glazen
regendruppels en de vele witte lichten het museumachtige meubilair, het vorstelijk fluweel, de zware gordijnen en
portières, de piëdestals. De monnik loopt door de paleisgangen en ziet zijn verleden op de marmeren muren, bijna als
een natuurlijke tekening in het marmer, eerst vaag, dan
herkenbaarder hij, met een rood litteken op zijn slaap
(:paardedieP. neergeslagen? in de gevangenis mishandeld?—hij, pelgrim, boetedoener, na jaren rondzwerven en

al
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een voetreis naar het Heilige Land nu terug in zijn geboortedorp, zijn roep van wondergenezer, profeet en man Gods
is hem vooruitgesneld) hij ziet het en men ziet het, ziet
het aan hem en op de muur alles ziet men ziet hoe hij
preekt in de tuin van zijn huis, gehuld in een lang eenvoudig hemd terwijl zijn ogen schitteren met een zwart vuur
en de woorden uit zijn heftig bewegende mond de gelovigen bezweren de gelovigen zijn meest vrouwen, daartussen een enkele boer allen dragen dezelfde hemden over
hun verder naakte lichaam. De monnik preekt en galmt
en ongemerkt gaat zijn preken over in zingen, het wiegen
van de mensen in wervelen zij draaien als derwisjen in
de tuin die verlicht wordt door tientallen vetpotjes, terwijl
vanachter de ramen zijn vrouw en dochters toekijken en
vanachter de struiken de dorpsagent. De stem van de
monnik vuurt de gelovigen aan, hij roept en zingt en bezweert tot ze als uitzinnig rondtollen en een sirkel beschrijven rond een kleine vijver waarvan het water onder hun
vuur begint te borrelen en te koken zie, er wiekt een
zwarte raaf uit op er rijst een zwarte madonna uit op met
een klein zwart kind op haar arm.
`Vernedert u,' buldert zijn stem, `verlaagt u tot de diepste
diepte, opdat God u de hoogste genade kan schenken. Hoe
groter onze zonden, hoe machtiger we Gods kracht in ons
voelen.' Dan blaast hij de vlammetjes in de vetpotjes uit.
Het donker valt in als een plotselinge winternacht, alleen
veel warmer, warmer. In het duister grijpt men elkaar tuimelt neer in het gras in het gras heerst een gekrioel en gekronkel en klinkt gegrom als voltrekt de orewoet zich niet op maar in de aarde man vrouw
buurvrouw dochter. Het gekronkel en gegrom en
geknor ziet hij in het marmer, dit ziet hij, en een vroeger
tafereel ziet hij, de monnik in het volgende marmer; en
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glimlacht: hij, de enige mens die overal vrij toegang heeft
in dit paleis: voor hem zijn er geen gesloten deuren, geen
gesloten muren. Met helderziende blik ziet en hoort hij
nu ook de explosie buiten ziet de lichaamsdelen als flarden rook rondvliegen, de brokstukken van de koets, de
hoed, ziet de ontzielde paardelijven, het geel en goud van
de dissel en het koetswerk, het wapen de burgers die na
weggevlucht te zijn terugsnellen als bewegende fotografieën, bolhoeden en prieelhoeden op
en: hij, de monnik
zet zich aan tafel na vele blanke vrouwenhanden gekust te
hebben, nee na zijn hand door vele willige vrouwenlippen
te hebben laten kussen, hij de goedheilig man, de wonderdoener. De bankier die zijn voorspraak bij de tsaar verzocht
heeft om de uitgifte van een staatslening te mogen verzorgen geeft hij een schapekop—hij ontving So.000 roebel
voor zijn dienst , de slaaf die hij minister van justitie zal
maken geeft hij een wolfskop en gravin L.K. met wie hij
vannacht zal slapen in zijn eigen huis het gezicht van Masja,
zijn geliefde zigeunerin. Hij neemt het glas met zoete rode
maderawijn en drinkt het in één teug leeg, één borend oog
op prins Joesoepov gericht. Ziet achter de prins de vele miljoenen Russen in de steden, op de steppen, helemaal tot aan
de Krim die van zijn bestaan op de hoogte zijn, die over
hem spreken, hem bewonderen of haten maar vooral bewonderen en de vele miljoenen meer die het weldra zullen
doen en hij vindt het normaal. Zelfbewust in het aristokratiese gezicht van prins Joesoepov kijkend de prins en zijn
gemalin die hem op een armlengte afstand houden als zat
hij onder de luizen, behoren tot de weinige adellijke families die hem nog nooit - bij zich thuis hebben uitgenood,
noch wensen zij iets van hem of het moest zijn dat hij voorgoed naar Siberië vertrok naar dit jeugdige gezicht kij148

kend probeert hij het uit wraak tot, een boers ruig gezicht
te denken, maar dit lukt hem niet, wat hem onheimelijk
stemt. De verticale rimpel in zijn voorhoofd duidt erop
dat hij het als een boos voorteken beschouwt tot nu toe
pleegden voortekens noch gezichten hem onheimelijk te
stemmen alsof ze voor iedereen golden behalve voor hem.
Er betrad nu een reëel mens de arena, een terdoodveroordeelde misdadiger (:doodvonnissen werden het was of hij
het aan de tijdgenoten van Likoetin, j a, alsof hij het aan zijn
verbeeldingsfiguren zelf meedeelde alleen nog, of liever
wéér, uitgesproken in zeldzame gevallen: kille doders, lustmoordenaars en wie wilde kon voor een laatste levenskans
kiezen in de arena: wie overwon werd beloond met levenslange hechtenis, zij het dat tot nu toe niemand had gewonnen, iets dat de animo, althans bij mannen, er niet minder om maakte. Hijzelf verafschuwde deze regressie, het
was inhumaan, mensonwaardig, maar een redelijk grote
meerderheid van de bevolking had voorgestemd, een redelijk grote meerderheid van het parlement plus nogal wat sociale teoretici eveneens, deels om overwegend praktiese redenen, anderzijds uit puur opportunisme: de agressie moest
afgeleid worden, dus dan bij voorkeur naar—).
Opnieuw geloei. De gladiator was op een klein driehoekje
na naakt; zijn hoofd was kaalgeschoren zodat hij, mede door
zijn goed getrainde, goed gevoede lichaam waarop de spierbundels stonden als op een demonstratiemodel, iets weg
had van een zombie. De starende blik. De blik waarmee hij
gebiologeerd naar het zich materialiserende bioplasma tegenover hem keek: de vorm die zijn gestalte aannam, zijn
trekken en die hem werd, al duidelijker en duidelijker. Hoewel hij wist wat hem te wachten stond en aan een dergelijke
vertoning zelf waarschijnlijk meermalen had deelgenomen
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leek hij toch nog geschokt: tegen zichzelf te moeten vechten
is nog iets anders dan het anderen zien doen.
Op een fluitsinjaal stormde zijn dubbelganger op hem af
en omvaamde hem. Het moest aanvoelen als een bloedeigen kankergezwel dat an buitenaf op je toekomt. De aanvankelijk weke materie die zich spant en verhardt.
Hij-op-de-tribune rilde. De man had geen schijn van kans.
Ze zouden met hem spelen als een kat met een muis, nu
eens kracht toevoerend, dan weer verslappend om het
slachtoffer tot zichzelf te laten komen, hem zelfs loslatend,
want hem in één keer doden was niet leuk genoeg.
Ze keerden terug tot hun eigen historiese gebeuren, zo nu
en dan een vluchtige blik werpend in de arena, waar de gladiator al glom van het zweet.
In het huis van de monnik: het is er overvol, bezoekers in
de ontvangkamer, in de hal en zelfs op de trap: zwendelaars,
protektiezoekers, intriganten tot op het hoogste nivo, deftige dames onder wie een groot-hertogin, naast de vele genezingzoekenden en hulpbehoevenden, burgers en boeren.
Wie binnenkomt wordt ondervraagd door een veiligheidsagent; de namen van de bezoekers worden genoteerd, evenals de tijd van aankomst en vertrek, ook 's nachts. De meegebrachte geschenken worden afgegeven aan Doenja, de sekretaresse, kokkin en huishoudster die Likoetin uit zijn geboortedorp heeft meegebracht: gouden en zilveren voor
kettingen, een prachtig geborduurd hemd, pro--werpn,
dukten van het land, gevogelte, een big zelfs alles verdwijnt in de ladenkasten, die reeds vol liggen, of naar de
keuken. (Een deel zal doorgestuurd worden naar zijn gezin
dat in het dorp achter is gebleven, verder wordt veel geld
uitgedeeld aan de armen.)
De monnik laat op zich wachten hij bidt nog maar
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van achter de slaapkamerdeur klinkt zigeunermuziek, gelach, vrouwengegil men doet of men het niet hoort, de
hoge dames & heren, noch de armen en hulpzoekenden.
Dan komt Doenja binnen uit de keuken met het vuile wasgoed van de monnik, zijn gedragen hemden, onderbroeken,
bovenhemden. De dames vechten er bijna om. Alvorens het
te wassen en terug te geven zullen ze het vuile goed eerst
enkele dagen op hun lichaam dragen (weten wij) om zijn
potente, heilige zweet op te nemen in hun huid, zich ervan
te laten doordrenken.
Kom daar de ziener en man Gods? Komt hij? zal hij zijn
hand op hen leggen en hen zegenend genezen? zal hij zijn
handtekening onder een verzoekschrift zetten? zal hij een
van hen uitnodigen die avond terug te keren en de nacht
met hem door te brengen? Ja, hij komt!
De vechter in de arena bloedt nu uit zijn neus, hij heeft één
slap neerhangende arm en zijn gezicht is verkrampt van
pijn; zijn ogen staan donker en somber, verloren.
Op de drempel neemt de monnik de wachtenden in ogenschouw, broedend. Heeft hij niet de rechte lust! Dan herkent hij een magere, armelijk geklede weduwe die hem
reeds eerder om hulp heeft verzocht. Hij knikt vriendelijk. Zij staat op en vertelt hem nederig haar verhaal haar zoon omgekomen in de oorlog geen pensioen. De monnik knikt weer vraagt aan Doenja om
inkt en papier en schrijft in onhandige hanepoten: `Help
deze vrouw.' Zet zijn handtekening.
`Geef dit aan de minister en het komt in orde.'
`Welke minister,' vraagt de vrouw.
`Iedere minister,' zegt hij.
Op dat moment gaat de deur naar het heilige der heiligen
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open, de ontvangkamer waar alleen de intimi en de zeer
toegewijder bijna uitsluitend vrouwen toegang hebben
en waar zij de hele dag door, desgewenst ongezien aan de
achterzijde, kunnen binnentreden de deur gaat open en
uit de kamer stort zich een mollig gevormde dame met een
waanzinnige blik in de ogen. 'Kristus is opgestaan!' roept
zij. `De verlosser is gekomen!' De monnik haalt knorrig
zijn schouders op. `Daar is ze weer,' hoort men hem
brommen, maar het kan ook zijn: `Daar is ie weer!' De
dame omarmt hem van terzijde en perst haar lichaam tegen
het zijne terwijl ze zijn hoofd bedelft onder de kussen. `Mijn God! ik heb met je geslapen!' De monnik
duwt haar ruw van zich af. `Verdwijn Jezebel!' snauwt
hij, maar de vrouw hoort het niet en gaat door met kussen
in de lucht te maken waarbij ze haar hoofd heen en weer
beweegt alsof ze een zeer groot, onzichtbaar hoofd schuin
boven zich kust. `Ik heb God naakt gezien,' roept ze, `ik
heb met hem geslapen!' `Slaapt God dan met mensen?'
vraagt de monnik cynies. `Ja, met mij, met mij! Mijn God
Zebaoth.' `Lazer op,' sist de monnik. Hij is geïrriteerd,
maar nauwelijks gegeneerd tegenover de bezoekers, gewend als hij is aan deze taferelen. (Zijn zelfs de mannen en
vaders niet trots als hij met hun vrouwen of dochters slaapt?
Ze vertellen het zelf overal rond.)
Dan rinkelt de telefoon boven de commode. Het Alexanderpaleis. De tsarina is in alle staten. De kroonprins
heeft hoge koorts, wat bij zijn kwetsbare gezondheid gevaarlijk is. De monnik heeft geen zin het huis te verlaten
en zegt: `Geef mij Aljosja aan de telefoon.'
`Aljosja,' zegt hij, `wees rustig en ga slapen. Als je inslaapt
zal de koorts over een uur over zijn.'
En hij weet (en wij weten) dat de koorts over een uur zal
zijn verdwenen.
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Als hij de telefoon heeft opgehangen draait de monnik zich
om. Zijn oren hebben soldatengezang opgevangen
een regiment trekt door de straat op weg naar het station slachtvee voor de moloch van de oorlog. `Ik heb
Vadertje zo vaak gezegd de oorlog met Duitsland te beëindigen,' bromt hij tegen de minister van binnenlandse zaken, die ook belet heeft aangevraagd. `Desnoods zonder
Frankrijk en Engeland erin te kennen. Maar hij luistert niet
naar mij. Dat is de ellende, in alle vorstenhuizen van Europa
familie te hebben. Oorlog in Europa is een familieaangelegenheid. In alles luistert Vadertje naar mij, alleen hierin
niet. En ondertussen sneuvelen onze jongens en mannen
bij tienduizenden.'
Hij keert zich verbitterd om. `Dansen,' roept hij, dansen!
Roep de zigeuners!' En zonder de muziek af te wachten
begint hij te stampen als een beer op sokken.
`Jij ook!' roept hij als de muzikanten binnenkomen tegen
de minister, een man van middelbare leeftijd met grijs haar.
`Ik kan niet dansen. Ik heb nog nooit gedanst,' zegt de minister timide.
`Dans dan nu! Ik beveel het!'
`Ik zal het proberen,' stamelt de minister nederig. En hij
maakt een paar onbeholpen danspassen, als een dronkeman
die niet dronken is en die het ook niet goed kan spelen.
De bezoekers barsten in een hoog, hikkend gelach uit.
`Dans! dans!' roept de monnik, `dan zal ik je ministerpresident maken!'
En de minister danst, stuntelig als een blindeman die niet
blind is en die het nog slecht speelt ook.
Dezelfde siddering als na de voetbalwedstrijd trekt door de
marionettenspelers op de tribunes, alleen heftiger, woedender, woester; kreten ontsnappen aan de spleten van hun
monden.
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De vechter in de arena, het hoofd gezwollen en scharlakenrood, is door zijn eigen dubbel omvat als door een poliep,
een octopus die in zijn uitpuilende ogen staart en staart. De
ultieme konfrontatie met zichzelf. Een laatste, uit de buik
komende kreet die de lucht als een vel papier in tweeën
scheurt. Daarna zijgt hij ontzield neer, terwijl zijn dubbelganger zich langzaam oplost in lucht.
Maar als de ziekenbroeders in hun witte uniformen de
grasmat opdraven en het lijk optillen om het op hun draag
-bar
te leggen, begint het plotseling te bewegen.
Het hele stadion houdt zijn adem in.
Dit is de eerste misdadiger die de lijfelijke konfrontatie met
zichzelf heeft overleefd! De konsekwenties zijn nog niet geheel te overzien en men ervaart het als een halve nederlaag
en een bedreiging van de eigen toekomstige zekerheid. De
stemming is geladen, de sfeer boven de tribunes dik en
broeierig als van vochtige lucht die nog net niet regent.
Het derde en laatste treffen is een histories lijf aan lijf gevecht tussen kristenslaven en leeuwen, beiden weer
gespeeld door de twee helften van het stadion. Hier doen
ze wel aan mee. Een mens wil wel eens wat. En meteen nadat ze hun kracht uitstralen naar de zich materialiserende
leeuwen voelen ze de animale spanning en woestheid in
zich rijzen en na enkele minuten brullen ze het geluidloos
uit. Storten zich op de slaven van de tegenpartij.
Rijten ze
uiteen en worden uiteengereten.
Brullen dat de lucht er bijna van trilt, de weelderige manen schuddend in barokke
krullen als op renaissance- schilderijen. Brullen.

Brullen als
leeuwen. En het is niet te horen waar het geluid vandaan
komt.
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De massa die gedempt het stadion verlaat, met niet zozeer
een leeg dan wel een leeggestroomd en zelfs een wat schuldig gevoel, alsof men aan iets deelgenomen heeft dat weliswaar niet verboden of wezensvreemd is, maar dat hun
vreemd had horen te zijn, ongeveer zoals vroeger de wilde
sjimpansees, die in hoofdzaak planteneters waren, de enkele keren dat ze vlees atèn altijd een paar groene blaadjes
meeverorberden, misschien alleen maar als alibi om toch
nog het gevoel te hebben vegetariër te zijn. Misschien dachten daarom veel stadionbezoekers nu snel aan iets anders,
terwijl ze zich naar hun vervoermiddelen spoedden. Ook als
alles mag wil men het niet altijd, doet men niet altijd wat
men vroeger niet mocht. Nu ook god weer mag hoeft men
niet zonodig. Misschien denken we hem binnenkort nog
wel eens tot leven in de arena. Laten hem door tegenstanders verscheuren, terwijl de vlokken plasma in het rond
vliegen om hem daarna weer te verdichten in andere vorm.
Maar welke god? Over zijn beeld zullen we liet minder makkelijk eens worden dan over voetballende goden of een goddelijk sterke misdadiger.
Onder hen lag weer de tegenhemel van licht en lichtwegen,
sterrenklusters, glorietta's, waarover en waartussen de voertuigen heen en weer schoten als fotonen, vuurvliegjes en
andere lichte fantomen, eindeloos, eindeloos.
Boven hen de luchtstraten met de verlichte vliegcapsules
en vrachtschepen, de rode en groene seinlichten, eveneens
eindeloos. De afnemende maan die door kontrast haast wit
leek. Vanuit zijn stoel links achter het instrumentenbord
kuste hij Matta op haar barokgekrulde manen. Haar speelse
gegrom. Rrrauww! Daarna hernamen ze hun etappeverhaal.
De monnik loopt te ijsberen in de ontvangkamer van zijn
'55

huis in Petersburg. Het is avond. Voor het eerst is hij
onrustig. De minister van binnenlandse zaken, nog steeds
zijn meest toegewijde volgeling in de regering, heeft hem
dringend verzocht het huis niet te verlaten omdat de geruchten steeds sterker worden dat er een aanslag op zijn leven wordt beraamd, misschien zelfs meer dan één; ook de
naam van prins Joesoepov, die hem straks komt halen,
wordt in dit verband genoemd. (Verder heeft groothertog
Poerisjkewitsj, een populair spreker in het parlement die
al vaker satiriese verzen op hem heeft gemaakt en die altijd
de lachers op zijn hand heeft `Twee Russen op één kussen, daar rust Likoetin tussen' openlijk in de Doema een
rede tegen hem gehouden die met donderend applaus is
beantwoord. Men heeft zijn bloed geëist.) Maar hij voorvoelt dat hij er niet van zal kunnen afzien mee te gaan als
de charmante adellijke playboy komt, dezelfde die hem al
die jaren met ironie heeft bejegend; voor 't eerst heeft hij
hem in zijn paleis uitgenodigd, samen met zijn knappe jonge vrouw. Dat het bezoek zo laat op de avond moet plaatsvinden is om de vader van de prins te ontwijken die een
verklaard tegenstander van hem is. (Wie weet bereiken hem
ook de verontruste gedachten van de tsarina die van het
voorgenomen bezoek op de hoogte is en die inmiddels gehoord heeft dat de prinses op de Krim verblijft. Ze meent
echter dat er een misverstand in het spel is en durft Likoetin hierover niet op te bellen.) Hij zal hoe dan ook gaan,
omdat hij de verleiding niet kan weerstaan de prinses zou
een invloedrijk volgeling van hem kunnen worden en
misschien ook omdat hij de gedachte aan een mogelijke nederlaag niet kan verdragen, hem die tot nu toe alles lukte.
Wel (weten wij) heeft hij de laatste keer dat hij de tsaar bezocht en toen deze hem zoals gewoonlijk bij het afscheid
om zijn zegen vroeg geantwoord: `Deze keer kunt u mij bei6

ter zegenen.' Maar als de veiligheidsagent prins Joesoepov
aandient ontvangt hij hem. Hij kijkt de prins onderzoekend aan zegt dat de minister van binnenlandse zaken
hem gewaarschuwd heeft niet te gaan en gaat toch.
Op de drempel van het huis aarzelt hij opnieuw. Doenja
smeekt hem bijna in tranen thuis te blijven dan stapt hij
in de gereedstaande koets, die in de sneeuw wegrijdt.
Volgend beeld. Een kleine paleiszaal Likoetin kijkt
nieuwsgierig rond hoort de klanken van `Yankee Doodle' van een grammofoonplaat zijn ogen lichten op een
feestje?
`Mijn vrouw heeft gasten,' zegt prins Joesoepov, `zij ver
aanstonds en dan komt ze beneden.' (Boven echter-trekn
wachten in spanning de drie andere samenzweerders, onder
wie groothertog Poerisjkewitsj en de dokter die het blauwzuur in de cake en de wijn heeft gedaan, een hoeveelheid
voldoende om tien reuzen te vellen.)
De monnik blijft achterdochtig en weigert aanvankelijk iets
te eten en te drinken laat zich even later toch overhalen
iets van de cake te nemen die op de tafel staat en schenkt
zich uit de karaf van de zoete wijn in waaraan hij geen weerstand kan bieden drinkt. (`Drinkt u niet, prins?' `Ik
houd niet van zoete wijn,' zegt de prins en schenkt zich een
glas Krimwijn in.)
Hoewel Likoetin inmiddels bijna tienmaal de dodelijke dosis blauwzuur in, zijn maag moet hebben de dood hoort
na enkele sekonden in te treden gebeurt er tot grote verbijstering van prins Joesoepov niets. Likoetin verzoekt
hem zelfs voor hem te zingen en op de gitaar te spelen, want
de prins is bekend om zijn mooie stem. Joesoepov doet
dit met trillende vingers en bevende stem. De monnik
wie dit niet ontgaat kijkt hem vol wantrouwen aan. Dan
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klinkt er van boven een groot lawaai.
`Wat is dat?' `Ik ga even kijken wat er aan de hand is,'
zegt prins Joesoepov, `en meteen vragen of mijn vrouw nog
niet beneden komt.'
Boven: de samenzweerders in alle staten. Overleg. De
groothertog geeft prins Joesoepov zijn revolver. De prins
gaat weer naar beneden. Likoetin zit er met hangend
hoofd. Hij voelt zich lichtelijk onwel heeft een brandende keel. Niettemin stelt hij voor om naar de zigeuners te gaan. `Met God in gedachten, maar de mens in het
vlees.' `Beter eerst een gebed zeggen,' zegt Joesoepov. Likoetin kijkt hem opnieuw wantrouwend en wat
angstig aan. Toch wendt hij zich om naar het crucifix om
te bidden.
Prins Joesoepov schiet hem in de rug. Likoetin stoot een gebrul uit als een gewond dier en stort op de
grond. De samenzweerders die achter de deur hebben
staan luisteren stormen naarbinnen. Bezien het levenloze lichaam. De dokter die zeer nerveus is konstateert de
dood.
Joesoepov en Poerisjkewitsj gaan nu naarboven, opgelucht,
terwijl de twee anderen het paleis verlaten, de een gekleed
in Likoetins pelsmantel om later door getuigen te kunnen
laten verklaren dat Likoetin om drie uur 's nachts is ver
-troken.
Kort erop voelt Joesoepov zich toch wat ongerust, denkend
aan Likoetins demoniese krachten die hem misschien zelfs
uit de dood kunnen doen opstaan. Hij wil voor alle zekerheid nog een blik op het lijk werpen.
De prins gaat naar beneden en schudt aan het
lijk. Dood. Maar dan begint een ooglid te trillen en
tot ontsteltenis van Joesoepov staat het lijk op rukt een
epaulet van zijn schouder en rent achter de in doodsi8

nood vluchtende Joesoepov aan. Op handen en voeten
kruipt Likoetin de trap op naarboven ramt met zijn
enorme kracht een gesloten deur die naar de tuin
leidt vlucht de tuin in strompelt in de richting van
een van de twee tuinhekken.
De toegesnelde Poerisjkewitsj
achtervolgt de gewonde gestalte die bloedsporen op de
sneeuw nalaat. Hij dacht (hij): Zal ik het hek niet gesloten laten zijn en Likoetin een kans geven te ontsnappen!
Maar te laat. Als de monnik het handvat neerdrukt blijkt
het hek op slot. (De historie heeft haar loop gevolgd, hij
heeft het toegestaan.) Als Likoetin dit merkt stoot hij een
schreeuw uit en dart in de richting van het andere
hek. Poerisjkewitsj snijdt hem de weg af hij is snel
schiet mist hem. Likoetin rent verder, het-lern
hoofd tussen de schouders. Dan heeft Poerisjkewitsj hem
ingehaald. Een, twee schoten. Likoetin stort neer (stort
neer). Poerisjkewitsj spuwt op het lijk en trapt het tegen
het hoofd.
Twee soldaten slepen het lichaam naarbinnen, waarna
prins Joesoepov zich in blinde drift op de dode monnik
stort en hem met een persijzer bewerkt.
De andere twee samenzweerders zijn inmiddels teruggekeerd met de auto van Poerisjkewitsj. Likoetin wordt in
de bagageruimte geladen, de handen gebonden, want veronderstel dat er toch nog enig leven in de_ magiër
is. Daarna rijdt men naar een eenzame plek aan de rivier
waar vantevoren een gat in het ijs is gehakt. Het lijk van
de monnik wordt in het wak gegooid.
En zie, opnieuw
wordt hun vrees bewaarheid: hij leeft nog! het taaie leven
leeft nog. Het koude water heeft de spieren geprikkeld en
de geest bij kennis gebracht. De monnik slaagt er in één
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hand te bevrijden en slaat daarmee het teken des kruizes. Hij is dan al onder het ijs verdwenen. En zo ver-

stijft hij: drie biddende vingers tegen de borst geheven.
Zijn pelsmantel wordt hem nagegooid.
Likoetin heeft zijn einde voorvoeld weten wij en hij
heeft het lot van Rusland geprofeteerd zonder de afloop te
kunnen voorzien of misschien te willen voorzien, omdat de
revolutie hem niet welkom was. Hij kende de inhoud van
de brief die de monnik aan de tsaar geschreven had vanbuiten en reciteerde geëmotioneerd geëmotioneerder dan
een van de taferelen in het stadion hem in feite gemaakt
had, zodat het leek alsof hij meer bij de geschiedenis betrokken was dan bij het heden reciteerde bij wijze van grafrede, terwijl het machtige gedruis en de storm van explosies,
het gekraak van hout en vlees en het gejuich en gekerm van
de revolutie al hoorbaar werd:
`Ik schrijf deze brief in Sint-Petersburg. Ik voel dat ik het
leven zal verlaten vóór i januari. Aan het russiese volk, aan
Vadertje, aan de Moeder van Rusland en aan hun kinderen
wil ik laten weten wat ze moeten weten. Als ik gedood word
door gewone moordenaars, en vooral door mijn broeders de
russiese boeren, zult gij, tsaar van Rusland, niets te vrezen
hebben, gij zult op uw troon blijven en regeren en ook uw
kinderen zullen regeren, nog honderden jaren lang. Maar
als ik vermoord zal worden door de Bojaren, door edellieden, dan zullen hun handen bezoedeld blijven met mijn
bloed en vijfentwintig jaar lang zullen zij ze niet schoon
kunnen wassen. Zij zullen Rusland verlaten.
Broeders zullen broeders doden en zij zullen elkaar doden
en elkaar haten, en gedurende vijfentwintig jaar zullen er
geen edelen in het land zijn. Daarom, tsaar van Rusland,
als gij de klok zult horen verkondigen dat Grigori Likoetin
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gedood is, dan zal niemand van uw familie langer leven dan
twee jaar, wanneer mijn dood veroorzaakt zal zijn door uw
verwanten; u en uw kinderen zullen omgebracht worden
door het russiese volk en niemand zal niemand herkennen
en de taal die gesproken wordt zal een andere zijn...'
En op dat moment was het of er iets in zijn hoofd knapte.
Of in zijn hoofd een schot gelost werd. En meteen erop een
tweede en een derde, een vierde. En hij hoorde Matta
fluisteren: `Nee... nee... nee... één moet ontsnappen.' En zij
vluchtte weg uit zijn hoofd.
Hij keek op het instrumentenbord. Nog vijf minuten voor
de daling inzette. Dan zouden ze thuis zijn en wegzinken
in een diepe slaap, een slaap zonder tijd en historie.
Dacht: het is gemakkelijker om een nieuwe god te bedenken dan een nieuw mens.
Dacht: Soms heb ik het gevoel het verleden beter te kennen
dan het heden, de historiese figuren beter dan mijn tijden lotgenoten.
Dacht: jezelf bedenken, ter plaatse of in het verleden, en
dan wegvluchten. Voorgoed.
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Posse esse of De kunst
van het kunnen zijn
Inderhaast verlieten wij Parijs, omdat de pest naderde. Nadat mijn meester, de grote geneesheer Pericelcius, het abces
van koning Frans i had genezen, waarvoor hij aan het hof
ontboden was, waren wij in Parijs gebleven; Pericelcius was
een befaamd heelmeester en de vele kontakten met geleerden op uiteenlopend gebied hadden onze geest verruimd.
Maar nu was het dus tijd om te gaan. De pest is geen uitdaging, ook niet voor een geneesheer, zij beduidt een zekere
nederlaag.
Met goedgevoede paarden en een gevulde geldbuidel
althans die van mijn meester en mentor, niet de mijne
reden wij noordwaarts, om met een grote boog om het centrum van het pestgebied heen via Reims en Nancy naar
Straatsburg te reizen, vanwaar onze route zuidwaarts zou
leiden, naar Bazel, onze voorlopige thuishaven.
Ik keerde mij nog eenmaal om en hield mijn paard in, bezag
de grote stad, liggend in het heuvelachtige landschap met
laaghangende wolken boven de torens van de Notre-Dame
en de vele kleine kerktorens eromheen. Daarbuiten glinsterde hier en daar een segment van de rivier. Het was de
tweede maal dat ik de stad in mijn korte en toch reeds zo
lang lijkende zwerversbestaan vaarwel zei, beide keren met
spijt, misschien vooral omdat ik er niet gestudeerd had,
want al studerend neemt men zijn omgeving op, verteert
haar en spuwt de resten uit. Erin werkend maakt men onderdeel uit van de stad en wordt door haar geleefd. Vaarwel
dus!
I62

En wie ontmoetten we kort erop in het voornaamste logement van Reims? Cellinius met zijn leerling. Men zou durven zweren dat dit opzet was. Wij hadden hem meermalen
bij toeval aan het hof en elders in Europa getroffen, maar
nu was hij op de hoogte geweest van ons voornemen en ons
reisplan. Panies van doodsangst had hij zijn reisroute op de
onze afgestemd, in de hoop dat de nabijheid van de grote
heelmeester hem zou kunnen vrijwaren voor de gevreesde
ziekte bij zijn doortocht door besmet gebied. Hij beschouwde Pericelcius waarschijnlijk als een soort talisman.
Voor iedereen is het ellendig dood te gaan, vooral aan de
pest, maar in dubbele mate geldt dit voor een groot kunstenaar als Cellinius die zich bij zijn leven reeds als onsterfelijk
beschouwt of meent dat hij het hoort te zijn. Zijn beelden
zijn onsterfelijk, zijn sieraden en bijouterieën, zijn architektoniese ontwerpen en zelfs de enkele sonnetten die hij
schreef zijn het. Het weinige dat wij van hem zagen had
ook volgens ons eeuwigheidswaarde, uitgezonderd zijn sonnetten; hij was geen Dante. En ondanks zijn snoeverijen en
poeha mochten wij de dikdoener wel; zijn levenslust was
ontembaar, zijn zelfingenomenheid verleende zijn leven en
zijn kunstwerken allure: ze straalden iets ervan uit, overtuigden mede daarom, in tegenstelling tot de disputen van
de sorbonniers, sorbonneten en sorbonneuters, die niemand overtuigen, ook als ze gelijk hebben. En hij had mijn
hart gestolen toen hij ons op een middag een beeldschone
zegelring liet zien die hij voor de paus van Rome had gemaakt. Hij had er een half jaar aan gewerkt, maar toen de
ring afwas weigerde de paus hem er voldoende voor te belonen. Beledigd nam hij toen de ring weer mee. Dreigementen hielpen niet. Men zette hem gevangen, maar hij bleef
bij zijn prijs. Na zes weken gaf de paus, die de risee dreigde
te worden van heel Europa, toe. Maar toen weigerde Celli163

nius; hij had de prijs met een derde verhoogd omdat hij zes
weken werkeloos in het gevang had gezeten. De paus was
ziedend en de kunstenaar was gedwongen de stadstaat te
ontvluchten.
Cellinius was in feite voor niemand bang, behalve voor de
dood; hij was alleen bereid te sterven voor zijn kunst, dus
voor zichzelf,' wilde geen zinloze dood sterven.
De volgende dag werd mijn vermoeden bevestigd: Cellinius vroeg ronduit of hij met ons mee mocht reizen. Mijn
meester had er geen bezwaar tegen. Wie weet, als hij bijgeloviger was geweest, had hij op zijn beurt de kunstenaar beschouwd als mascotte, een talisman voor goed geluk en een
mooie, stijlvolle dood.
Cellinius, die reeds een heel etmaal in de herberg had verbleven, troonde toen wij van onze kamer beneden kwamen
in al zijn protserige vrolijkheid als een in elkaar geschrompelde Pantagruel, zoals Pericelcius hem eens genoemd had,
achter een rijk beladen, fraai geschikte dis, met tinnen
schenkkannen, aardewerk bekers, schalen vol fruit, pannen
met dampende gerechten.
Ik voelde intuïtief dat Cellinius de tafel zo had laten schikken om het geheel op een schilderij te doen lijken. En hij
en zijn tafelgenoten zaten allen met hun gezichten naar ons
toe!
Kom en drink! riep Cellinius ons toe, toen hij ons gewaar
werd. Alles wat de natuur voortbrengt is goed.
Zijn tafelgenoten lachten. En ook nu vertederden zijn uitgelatenheid en brooddronkenheid, ja zelfs zijn hanigheid
mij, .,alsof het de grollen van een ruigere broer waren, een
broer die ik niet bezat en ook niet zou willen hebben als
ik te kiezen had. Niet alles wat een mens vertedert hoeft
hijzelf te willen zijn of te willen hebben; je kunt het tegelijkertijd zelfs haten.
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Ik aanvaardde met graagte een kroes wijn.
Wij hadden het over de vraag waar de grenzen van het
volk liggen, zei Cellinius, en misschien ook die van ons.
Kom, zei hij tegen de dienster, die juist de kannen kwam
vullen, een struise deern van een jaar of achttien, acht
ik ben slecht in het schatten van leeftijden. Cel -entwig,
legde zijn rechterarm om haar middel, trok haar even-linus
tegen zich aan en gaf haar een klap op de billen. Daarop
gebood hij haar een vorstelijke ham te brengen.
—Nou, let op, zei Cellinius, een illustratie van het onuitsprekelijke.
Het onbespreekbare, zei de tafelgenoot links van hem.
Liefje, zei Cellinius, opnieuw zijn arm om haar middel
leggend, wat zou je het liefste willen: deze voortreffelijke
ham je eigendom noemen of eens lekker door mij gepakt
worden in een veren bed met linnen lakens in plaats van
op de hooizolder.
Mijn god, dachten we, wat een zelfvernietigende keuze
zelfvernietigend voor hem, de zelfingenomene.
Natuurlijk zei de meid giechelend: De ham.
Wij barstten allen in lachen uit. De liefde voor de maag is
ieder aangeboren. Maar Cellinius bleef onverstoorbaar. Hij
liet de meid een tweede ham brengen en herhaalde zijn
vraag: Wat zou je liever doen, de nacht met mij doorbrengen in een hemels bed of deze twee hammen ten geschenke
krijgen.
Waarop de meid, uitdagend lachend: De hammen.
Daarop liet Cellinius haar een derde ham aandragen en op
dezelfde effen toon herhaalde hij zijn vraag: Lekker loeder van mij, wat kies je, deze drie hammen of een liefdesnacht met mij?
Haar stem klonk aarzelender nu; er verscheen een lichtelijk
verschrikte blik in haar ogen, alsof ze op het punt stond iets
.
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onoirbaars te gaan zeggen: De hammen.
De vierde ham kwam en Cellinius herhaalde zijn vraag, de
lippen iets geknepener dan voorheen: Wat heb je liever...
De meid wendde haar blik af van de hammen; er welden
tranen in haar ogen en met verstikte stem mompelde ze:
De nacht met u doorbrengen heer.
Cellinius richtte zich tot ons, zonder ook maar iets triomfantelijks, spreidde zijn opengevouwen handen naar haar uit
en zei: Ziedaar. Zo reageert het volk.
En liet het erbij.
—U bent een schoft, zei ik.
Alle kunstenaars zijn schoften, zei Cellinius. Ze tonen de
mens zoals hij is. Of ze tonen hem beter dan hij is en dan
zijn het ook schoften.
Pas later zag ik in wat Cellinius bedoelde, voor zover deze
zelf wist wat hij bedoelde, want kunstenaars schijnen vaak
niet of alleen maar ongeveer te weten waarheen de geest wil
waaien; vervolgens laten ze hem waaien en zich met de
wind, waarna ze zeggen dat ze de wind vooruit zijn of dat
ze het (de wind) verwacht hebben, wat nog juist is ook.
De volgende ochtend noteerde ik een mogelijke verklaring.
van het raadselachtige gedrag waarvan ik getuige had mogen zijn achteraf was Cellinius toch mijn ruigere broer
niet, ik was de onmachtiger broer van hem en deze luidde
als volgt: De meeste mensen kunnen een te groot dilemma
niet aan. Wordt de keuze te overweldigend, dan schrikken
ze terug en kiezen voor de minst gunstige oplossing, vanuit
een plaatsvervangend, zelf bestraffend schuldbewustzijn of
uit empatie met de ander die ze hadden willen zijn maar niet
zijn. Daarom ook zal het lot van de meerderheid van de
aardbewoners niet verbeteren en als hun lot verbetert dan
komt dit niet door henzelf maar door degene die voor hen
het dilemma oplost; misschien kiest deze voor hen het goe166

de, omdat hij medelijden met hen heeft, of hij kiest op etiese gronden, die hij zelf heeft helpen funderen, vaak mede
omdat hij in hen zichzelf herkent. Niet zelden betekent dit
zijn zelfvernietiging, maar dat heeft hij er merkwaardigerwijze voor over.
Ergo: degenen die in eerste instantie gebaat zijn bij etiek
kennen geen etiek. Hun etiek is bedoeld voor anderen en
staat in geen verhouding tot hun eigen geestelijke staat.
Met deze notitie ben ik zeer ontevreden en ik beoog hem
door te strepen.
Ik vergat bijna te schrijven dat wij de avond aangenaam
drinkend en naderhand ook etend met Cellinius en zijn
gezellen doorbrachten, en natuurlijk ook koutend en buskenblazend en onze reiservaringen uitwisselend, terwijl ik
eenmaal zelfs mijn arm om het middel van de meid lei. De
meeste ervaringen van de mens zijn dezelfde. Hij is voor
alles zijn eigen broer.
De volgende twee dagen trokken we door een gebied waar
de pest heerste, er was geen ontkomen aan; de pest leek zich
te verspreiden met een snelheid groter dan die van een
paard.
Pericelcius bond een doek voor zijn mond en raadde ons
aan hetzelfde te doen, wat Cellinius en zijn leerling zich
geen twee keer lieten zeggen; de maëstro was blij met de
kleinste raad. En plotseling bleek Cellinius ook weer Godgelovig, want hij riep wel honderd keer per dag de almachtige Schepper van hemel en aarde aan.
In sommige kontreien was het of een grote dorsvlegel over
het land was gegaan. Nauwelijks enige mensen bevonden
zich op het land of in de dorpen. Getreurd en gejammerd
werd er niet. Een enkele kreet verscheurde soms het on167

menselijke zwijgen, maar verder voltrok de dood zich in
stilte. Wilde honden en wolven slopen, als schuldbewust,
over het veld, rukten aan de gezwollen lichamen van gestorvenen zonder verjaagd te worden. Eenmaal stuitten we op
een man, die, onder de pestbuilen, bezig was zijn eigen graf
te graven in zijn kleine akker. Gruwelverhalen van dien
aard hadden we vaker gehoord, de moedigen dekten zich
aarde en wachtten hun einde af onder een he--zelftom
mel van aarde en oorverdovende stilte.
In de grotere dorpen, waar het leven zich nog gaande hield,
gingen de mensen om als gebukt onder een zwaar wegende
doem, de pesthuizen mijdend en zich haastig en met verbeten lippen over straat bewegend. De kerkklokken luidden
bijna permanent en nooit, nooit passeerden we een vlek,
dorp of stad of er voltrok zich een begrafenis, vaak meer
dan één. Er werd hier niet geleefd, maar gestorven. Hier
liepen stervenden over de aarde.
Soms joegen we onze paarden aan, maar het had geen zin.
De dood was sneller. In de herbergen waar wij overnachtten—het was er druk van de vluchtenden uit Dijon
en Parijs meed men elkaar zoveel mogelijk; men at weinig
en dronk wijn zonder enige luidruchtigheid. Zelfs Cellinius
gedroeg zich gedempt en ingetogen. Op aanraden van Pericelcius hadden we gevieren een kamer genomen; wij sliepen op de houten vloer in plaats van tegen elkaar aan in
het bed.
Soms leek het of de besmetting als mist in de lucht hing
wanneer wij door de velden of door lege dorpen draafden,
doeken voor onze neus en mond gebonden om de kwade
lucht zoveel mogelijk te filteren. Praten deden we weinig
meer onderweg, of helemaal niet, eten alleen 's avonds.
Krabde ik mij omdat mijn huid jeukte of een insekt mij
stak, dan ontstond er in mijn gedachten meteen een bult,
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een etterbuil. Alleen Pericelcius gedroeg zich onaangedaan.
Zagen wij raven vliegen boven een veld of kraaien trippen
in een droge sloot, dan wendden wij als vanzelf onze blik
af, somber en broedend, alleen Pericelcius niet, een geneesheer wendt zijn blik niet af.
Die avond, toen wij afstegen, zei Pericelcius hij had de
hele namiddag in diepe gedachten verzonken gereden alsof
wij er niet waren en alsof de dood er niet was—: Sommige
vorsten in de oudheid wapenden zich tegen vergiftiging
door zelf kleine hoeveelheden gif in te nemen en de doses
op te voeren, zodat ze aan het gif gewenden waren wanneer
een vijand hen wou vergiftigen. Op die manier zou je ook
een klein beetje dood tot je moeten nemen, een klein beetje
pest, misschien dat dan...
Zou u het durven, meester? vroeg ik.
Ik weet het niet, zei Pericelcius, ik weet het niet. Ik zou
eerst aan het idee moeten wennen.
—Geldt dat niet voor alle ziekten? vroeg ik.
Alleen voor de besmettelijke misschien, zei Pericelcius.
En tegen Cellinius:
—U bijvoorbeeld zou een aantal pestlijders moeten tekenen.
—De pest teken je niet, zei Cellinius kortaf. Die mijd je,
ook in de kunst.
—Evenals de dood?
—Evenals de dood. De dood is voor realisten. De ware
schoonheid beeldt alleen het leven uit, of zo u wilt de dood
in mooie kleren.
—En dus helpt de kunst niet tegen de pest, noch tegen de
dood, zei Pericelcius.
Cellinius zweeg mokkend.
En even dacht ik: Hij heeft gelijk, maar dit denk ik zo vaak,
tot ik iets anders denk of iemand mij iets anders voordenkt.
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En ik noteerde die avond bij het kaarslicht: het is moeilijker
de waarheid te denken dan te leven. De waarheid leeft
(vaak) zichzelf, bij het verwoorden van het leven (de waarheid) beginnen de moeilijkheden (de waarheden).
Natuurlijk is de dood de ultieme werkelijkheid en waarheid, maar zij is tevens een gemeenplaats en gemeenplaatsen zijn altijd gedeeltelijke onwaarheden. Dus...?
Maar ik werkte de notitie niet verder uit.
De vijfde dag, met grote opluchting, begroetten we de Rijn.
Aan de overzijde, wisten we, heerste nog niet de pest, reden
waarom overstekende reizigers daar niet met open armen
werden ontvangen. Maar wij hadden geluk. Wij staken bij
Straatsburg de rivier over en de tolgaarder aan duitse zijde,
wiens naam Christoffel Eschenfelder was, bleek een. ontwikkeld man te zijn die enkele werken van Erasmus op zijn
schrijftafel had liggen. De naam van Pericelcius was hem
eveneens bekend en hij onderhield zich, tot onze grote verrassing, met ons in het latijn, wat de goede man zelf zoveel
plezier verschafte dat hij ons nauwelijks wilde laten gaan.
Hij dronk met ons een glas wijn, liet een aangemeerd schip
wachten de mopperende bootslieden liet hij een kruik
wijn brengen—en vroeg ons honderd uit over allerlei zaken, dorstend naar kennis en wetenswaardigheden als de
droge grond van de wijnbergen naar dauw.
Daarna reisden we af in de richting van Freiburg, waar wij
Joannis Pergemistos, de bekende alchemist, wilden bezoeken met wie Pericelcius een langjarige correspondentie onderhield.
2

Waarom Pericelcius zo'n groot heelmeester was wist hij
niet; kennis, placht hij te zeggen, is luisteren naar je lichaam
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en naar de geest van de ruimte. Op deze wijze verkreeg hij
ook zijn nieuwe medicijnen: waarom in die samenstelling,
hij wist het niet precies hij was er heel open over , maar
ze hielpen, zoals de zalf die hij op een dag samenstelde uit
eigeel, rozenolie en terpentine. Wonden die ermee bestreken werden, genazen sneller, hij wist niet waarom. Wist
evenmin waarom hij niet vaker nieuwe medicijnen doorkreeg; misschien luisterde hij niet genoeg naar zijn lichaam
of naar de geest van de ruimte die alle geheimen bevat.
Maar hoe leert men die geheimen kennen? Pericelcius was
er sinds zijn tweeëntwintigste naar op zoek; hij had één jaar
in de zilvermijnen gewerkt en was toen de wereld ingetrokken om te leren, niet uit de oude leerboeken, waaronder die
van Celcius, die hij afwees, maar van de werkelijkheid; de
laatste jaren deed hij het tussen zijn reizen door reizen
naar Lombardije, Rome, Bohemen, ja helemaal tot in Rusland—, onderwijl ook geduldig experimenterend als alchemist, hierbij minder naar de materie luisterend dan wel
deze uitdagend om via zijn stelselmatige proefnemingen
haar geheimen prijs te geven, met als allerhoogste doel en
einddoel het grote Katholikon, het Levenselixer of de Steen
der Wijzen.
De laatste jaren was zijn thuishaven Bazel geweest; hij had
er de beroemde drukker en uitgever Frobenius van een
geïnfekteerd been genezen, dat de chirurgijns hadden willen afzetten. Frobenius zou voortaan zijn werken drukken.
Hij had er Erasmus tegen jicht en nierpijn behandeld en
hij was er getrouwd. Alleen kon de heelmeester zichzelf niet
genezen iets dat misschien alleen voor de heel groten is
weggelegd? of juist niet?—en in menige plaats had de
meester, evenmin als Cellinius geheel van bombast en zelfvoldaanheid verstoken, in menige plaats had Bombastus
Theophrastus Pericelcius zijn eigen glazen ingegooid, om171

dat hij met niet minder dan het rechtmatige genoegen nam,
dat wil zeggen, met wat h ij rechtmatig vond, of natuurlijk
vond, wat voor hem hetzelfde was. Wie zijn instinkt volgt,
ook als heelmeester, is geneigd dit blindelings te volgen,
ook als het hem fout leidt; ik, Donatus, zijn leerling en op
kennis beluste vagant, aanbad zijn fouten: ze leerden mij
meer dan de onwrikbare zekerheden van anderen. Dat Pericelcius soms alles en nog wat met azoth benoemt de fundamentele essentie die alles kan transformeren met het
doel de ziekte te genezen, het laat mij siberies: de opdracht
van de geneesheer is de zieke te genezen, het doet er niet
toe hoe, zolang hij maar weet welk azoth werkzaam is en
volgens mij weet Pericelcius het, de sluwerd. Eens zei hij
mij: Eerst de genezing, dan het waarom. De verlichting, het
inzicht komt later. Dit is wat Pericelcius verbond met Pergemistos, middels een sympatie die ook voor ons onmiddellijk voelbaar werd toen wij Pergemistos' woning betraden.
Het hoofdvertrek was kaal en karig gemeubileerd: een tafel,
een werkbank op twee schragen, boeken op de tafel, een
twintigtal potten en potjes in een staande kast, een gesloten
kabinet en enig ander gerei. Het kenmerk van de goede alchemist is zijn geringe aantal gereedschappen en de weinige
elementen; de anderen, de onzuivere goudzoekers en chemisten, de `blazers', bezitten vaak een veelvoud aan stoffen—sommigen hebben er vele tientallen en een rijke
scala aan vazen, retorten, branders.
Magister Pergemistos ontstak het vuur onder een retort. In
de luchtdicht afgesloten bol met tuit, waaraan een tweede
bol bevestigd was, dreef een mengsel van reeds gelouterd
kwikzilver en één of meer andere, al of niet voorbewerkte
stoffen, welke hij niet noemde. Ik meende de gele kleur van
sulfer te ontwaren. Wie weet hoeveel honderden of duizenden uren Pergemistos niet had besteed aan het zuiveren van
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het mercurium, welhaast konden we de intense uitstraling
voelen. Hoe groot moest de louterende kracht van het Grote Katholicon dan wel niet zijn, de Steen der Wijzen die,
naar ik wist, geen steen hoefde te zijn. Maar hier was Pergemistos zoals zou blijken niet naar op zoek, of hij had het
stadium al achter zich gelaten.
Het was stil in het vertrek en we staarden allen naar de retort, behalve Cellinius wiens schildersblik van de bol naar
het bebaarde, gegroefde gezicht van Pergemistos ging; de
ogen van Pergemistos zelf waarmee hij naar het mercurium
keek hadden langzamerhand een intensiteit gekregen zo
groot dat het leek of de straling van zijn blik de verlangde
mutatie zou bewerkstelligen en niet de hitte van de vlam
en, als er iets zou plaatsvinden zou dit, wie weet, het gevolg
zijn van beide, de richtende kracht van de ogen en de
atomiserende kracht van de vlam, in de zin zoals Heraklites
het bedoelde, waarbij de hitte de atomen van elkaar los
anders samenvoegt. (En ik dacht: zou dit ook zo-hakten
in onze hersenen gebeuren? Hoe geboeid, herinnerde ik
mij, had ik niet toegekeken als Pericelcius de labyrintiese
hersenkronkels van een dode anatomiseerde.)
En toen, na ongeveer een half uur, begon de verkleuring;
het spektrum van het mengsel gloeide van zilvergrijs en
amber naar zilverzwart met lichtokeren vegen en er ontstond een trage beweging in de stof, die overging in een eindeloos gerekte, ingetoomde werveling het was tenslotte
vloeibaar metaal, zij het een vluchtiger dan het niet
gereinigde alsof een onzichtbare vinger, ja alsof een gedachte in het mengsel roerde. En toen, voor onze verbijsterde ogen, ontstond in de bol een kleine homunculus, drijvend in het eteriese metaal, die, onder de oogstralen van
Pergemistos, zich uit de vloeistof trachtte te verheffen.
Cellinius, die zijn blik van de alchemist had afgewend,
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slaakte een zucht van ontspanning en greep naar zijn
schetsboek. Pergemistos duwde op een zachtaardige maar
besliste wijze het schetsboek opzij en zei zachtjes: Nee...
nee...
En toen hij zijn ogen weer op het mercurium richtte was
de kleine homunculus omdat zijn blik het vormsel één
moment had losgelaten? weer in zijn element teruggevallen en dreef daar nog even, verloren, om kort erop, na zich
in talloze kleine druppels verdeeld te hebben, geheel op te

lossen.
Pergemistos temperde langzaam het vuur en geleidelijk aan
nam de beweging in de stof af. Wat langzaam gebonden is
moet men traag ontbinden, anders vergroot het de kans op
explosie of implosie, of op het verbreken van de zo moei
gekomen relatie tussen de alchemist en het-zamtosnd
meescheppende Katholicon, dat hierdoor zijn oorspronkelijke zuiverheid of innerlijke evenwicht dreigt te verliezen.
Wij waren vol bewondering en Pericelcius vroeg Pergemistos of het hem vaak gelukt was. De magister antwoordde: —Een keer of zeven, maar nooit heb ik een verder stadium bereikt dan dit. Pas als het vormsel zich geheel opgericht zou hebben en de overtollige voedstof zou zijn afgevloeid naar het tweede nivo zou ik de Schepper gebeden
hebben of ik het vacuum mocht verbreken en het schepsel
uit de bol laten.
—Verwacht u het ooit te volbrengen? vroeg Cellinius.
—Misschien als mijn blik en mijn verbeeldingskracht voldoende zijn gegroeid, zei Pergemistos nederig, en als ze
even groot zijn geworden als mijn verwachtingen en mijn
hoop.
—Bent u er ooit in geslaagd goud te maken, meester? vroeg

ik.
Pergemistos antwoordde niet direkt op mijn vraag. Goud
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is niet altijd goud in onze zin, zei hij. Het hogere stadium
is het levende goud, het scheppende.
Kan men het lagere stadium overslaan? vroeg ik.
—Men kan het lagere stadium ontkennen.
Hoe?
—Via de zuiverheid van onze bedoelingen en de gelouterd
ons innerlijke vuur. En zoals je weet, jonge-heidvan
vriend —en hij knikte vaderlijk naar Pericelcius, die instemmend terugknikte —gaat het ons noch om het goud,
noch om het vinden van de steen zelf, maar om het zoeken
dat het zoeken overwint. Goudzoekers zoeken goud, het
zijn charlatans en zij zullen het nooit vinden. Wij die het
niet zoeken zullen het vinden, het andere, zelfs als anderen
menen dat wij het niet gevonden hebben en al is het goud
van lood, van stront of van aluin. Want het is de kosmos
die via ons zichzelf zoekt te verwezenlijken en die probeert
via ons inzicht in zichzelf te krijgen. Aldus verkrijgen ook
wij inzicht en verlichting.
—Via inzicht in onszelf?
Mede, zei Pergemistos glimlachend.
Ik ken de spreuk, zei ik. Zoekt niet en gij zult vinden,
maar...
Zeer juist, mijn zoon, maar het zoeken gaat aan het nietzoeken vooraf, de ingeving en de influisteringen van de
geest volgen hem die zich voorbereid heeft en het juiste
voertuig geschapen heeft voor ingeving en influistering.
Hoe zal men dit bereiken, meester, vroeg ik.
Door de juiste voorwaarden voor het toeval te scheppen,
door de juiste stoffen bereid te houden... Het toeval openbaart zich aan wie het toeval genegen is.
Is dit niet gevaarlijk, vroeg ik, je uitleveren aan het toe-

val?
—Niet gevaarlijker dan je overgeven aan de natuur en alle
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transmutaties van de natuur, alle seizoenen en wisselingen,
alle stoffen waaruit mens en natuur samengesteld zijn; mis
laatste zelfs gevaarlijker, want je niet bekom--schient
meren om het toeval en je er niet op voorbereiden betekent
juist het absolute toeval handhaven en je er aan uitleveren.
En dat is niet de opdracht van de mens en de alchemist.
Je aan het absolute toeval overgeven betekent het toeval
vergoddelijken.
En God zelf, staat hij het toeval toe?
Pergemistos zweeg even. Hij staat het toe, dat is de juiste
verwoording, indien hij het niet richt. Hij staat echter niet
het Absolute Toeval toe dat hem ontkent.
En het toeval dat zichzelf handhaaft?
Als het bestaat, dan handhaaft het zich bewust en is dus
het tegendeel van het Absolute Toeval. Het is misschien de
hoogste uitingsvorm van God, waarin Deze samenvalt met
zijn toeval. De zoeker is een vreemdeling op aarde en hij
hoort het te blijven. Hiermee handhaaft hij de oorspronkelijke, scheppende staat van de makrokosmos; zijn mikrokosmos is er geen afspiegeling van, maar een vóórspiegeling.
Kom, zei Pergemistos, toen wij allen zwegen en over zijn
woorden nadachten, ik zal jullie iets anders laten zien.
Hij liep naar het kabinet, haalde de sleutel uit zijn zak en
opende de deur. Daarna nam hij er een ons onbekend apparaat uit en plaatste het op tafel. Het voorwerp leek niet
meer dan een buis met enkele gleuven erin, gemonteerd op
een plateau met een gat erin; de afstand tussen de bodem
van de buis en de open voet bedroeg zo te zien 3 a4 centimeter. Uit twee op elkaar volgende gleuven stak een ronde
glasrand, waaruit men kon_ opmaken dat de gleuven aangebracht waren om de onderlinge afstand van de glazen en
die tot de voet van het apparaat te regelen.
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Pergemistos gaf mij nu een kleine kom en zei: Haal wat
water uit de regenton, een bodempje is voldoende.
Ik deed dit en keerde terug. Pergemistos nam een lepel en
schepte wat van het heldere water in een plat glazen
schaaltje dat hij op het plateau zette. Kijk nu in de buis,
zei hij tegen Pericelcius.
Pericelcius keek met één oog en ik zag zijn gezicht verstrakken.—Mijn God, mompelde hij. Hij keek nog eens en
richtte zich toen steunend op.
Cellinius duwde hem ongeduldig opzij en keek op zijn
beurt in de buis. Zijn reaktie was, naar zijn aard, heftiger.
Hij hijgde en gromde. Maakte afwerende gebaren met zijn
rechterhand naast zich alsof hij iemand weg wilde duwen
die zijn plaats wilde innemen, maar er stond niemand.
Ik, Donatus, wachtte ongeduldig mijn beurt af. En eindelijk
was het zover, Cellinius' schildersoog was voorlopig verzadigd.
Wat ik ontwaarde sloeg mij met sprakeloosheid. Turend in
de buis zag ik in het zuivere water dat ik zo juist gehaald
had een menigte kleine monsters krioelen, monsters van
een zo ontzagwekkende griezeligheid als ik niet voor mogelijk had gehouden, ja, die iedere verbeelding, zelfs die van
Jeroen Bosch, tartte. Was dit het water dat we allemaal
dronken? Ik keek in het glazen bakje op de voet. Zuiver water! Ik keek weer in de buis. Monsters! Vele, vele!
Het is niet waar, kreunde ik op mijn beurt.
—Het is de werkelijkheid, zei Joannis Pergemistos.
Wat gaat er allemaal aan onzichtbare monsterachtigheid
in de stof schuil, vroeg ik, bijna smekend om ontkenning,
welke in het water, welke in de aarde en misschien zelfs in
de lucht? Welke dreigingen wachten ons?
—We kunnen het misschien beter niet weten, zei Pergemistos. De dreigingen die geheel schuil gaan in het kleine
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lijken mij groter dan die zich voordoen in het grote. Het
zijn de minuscule duivels die, mede door hun veelheid én
hun kleinheid, gevaarlijker zijn dan de grote, die ten dele óók
onzichtbaar zijn gebleven maar waarvan wij de werking
kennen.
Wat denkt u te doen? vroeg Cellinius, die zich hersteld
had en wiens nieuwsgierigheid weer was gewekt.
Het apparaat vernietigen, zei Pergemistos; wat ik bij toeval ontdekt heb zal ik met opzet weer toedekken.
—Zal het helpen voor de toekomst?
Nee. De uitvinding ligt te zeer voor de hand en het kan
vijf jaar duren of honderd, dan doet iemand dezelfde ontdekking. Maar inmiddels is de wereld vijf of honderd jaar
verder.
Het is gruwelijk wat voor ons oog verborgen blijft, zei
Pericelcius. Waarschijnlijk kennen wij wel de werking,
maar niet de oorzaak, net als bij het grote. Wilt u die niet
kennen?
Ik weet het niet, zei Pergemistos. En wij allen dachten:
Het is te laat. Hij gaat ermee door, ook al zegt hij het apparaat te zullen vernietigen. Wat eens uitgevonden is kan men
te allen tijde weer namaken, de ontdekking zelf kan men
nooit meer ongedaan maken. Dacht: Het zijn twee brilleglazen op elkaar, en dacht: Hoe zal ik ooit weer regenwater
kunnen drinken...
Die avond kwam Cellinius bij ons binnen met enkele vellen
tekenpapier. Op een ervan had hij de homunculus in de retort getekend, zeer natuurgetrouw; alleen had het schepsel,
of wanschepsel, nu een uitgesprokener vorm en een duidelijker gezicht; de trekken hadden wel iets van zo'n ouwelijk
kristuskind dat men op sommige schilderijen op de arm van
Maria ziet zitten; een half jaar oud heeft het al de ogen van
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een oude man. Cellinius was een stadium verder gegaan dan
Pergemistos.
De andere bladen bevatten tekeningen van de kleine
monsters die we in het water gezien hadden. Voortaan zullen althans deze zichtbaar blijven, al zullen velen er ver
zien.
-beldingsr
Die nacht droomde ik ervan, droomde van reusachtige kleine monsters.
3
Na enkele dagen in Freiburg gebleven te zijn reisden we,
de Rijn volgend, verder richting Bazel. De stromende rivier
en het golvende landschap brachten mijn onrustige geest
tot rust, al liet de gedachte aan het onzichtbaar kleine dat
één moment zichtbaar was geweest mij geen moment los en
ik wist: de wereld zal nooit meer zijn zoals hij voorheen geweest is. En waar ben ik, Donatus, zelf uit opgebouwd? Men
ontdekt zich al reizend, behalve de ontdekker die thuis
blijft. Maar voor wie reist worden soms ook de wijnbergen
gedachten, de wijnstokken, de bomen, het vee, de rivier en
het water in de rivier dat meestroomt met de gedachten,
en niet omgekeerd, maar het blijft water dat men niet kan
drinken.
Er zal een tijd komen dat niet de vader zijn zoon erop
uit zal sturen om te reizen, zei Cellinius, maar de zoon de
vader. Hij zal er bij zijn verwekker op aandringen nieuwe
indrukken op te doen. En waarschijnlijk zal de vader weigeren, anders dan de zoon voor hem.
En ik: De zoon is er niet alleen op uitgestuurd. Hij wilde
zelf.
—Dat is juist, zei Cellinius; maar hij zal zich niet langer laten kruisigen.
—En waarom zou de zoon de vader erop uitsturen? vroeg
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de- leerling van Cellinius. Om zelf niets meer te hoeven ontdekken?
—Om bij het oude te kunnen blijven en zich tegen de vader
te kunnen verzetten, lachte Cellinius schamper.
En de vader?
Die zal dan inmiddels oud en wijs genoeg zijn om het
nieuwe als oud voor te stellen.
En de zoon zal het niet merken?
Nee. Hij zal er misschien niet eens van kennisnemen.
—Zover zal het nog in geen honderd jaar komen, zei ik.
Misschien in geen eeuwen.
Cellinius schudde meewarig het hoofd.—Op den duur blijven we allemaal thuis vanwege die andere wereld. Dat lijkt
wel zo rustig. Tot ook daar de pest uitbreekt.
Nog even en ik begin te ijlen, dacht ik.
En toen waren we bij Bazel, als met de gedachterivier mee
stroomopwaarts gedreven. Hier wachtten Pericelcius zijn
huis en zijn vrouw, die hij beide in achttien maanden niet
gezien had. In de Nederlanden, in Utrecht, had ik mij bij
hem gevoegd, beter: mogen voegen, waarna wij dus na Denemarken, Pruissen—naar het hof in Parijs waren ontboden.
Cellinius nam zijn intrek in het patriciërshuis van de drukker Frobenius, voor wie hij een werk ,zou illustreren.
Wij waren allen tevreden te kunnen bekomen van de vermoeienissen en angstige spanningen van de reis, die min
of meer het karakter van een vlucht had gehad.
Europa was als een lichaam met meer dan één navel en Bazel was één ervan. Op mijn kamer schreef ik een welkomstgroet aan mijzelf beneden
beneden was ik al gastvrij ontvangen
door Marilena, Pericelcius' jonge vrouw , sliep een uurtje
en ging naar de tuin, waar ik verwacht werd, een groen pa—
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radijs zonder monsters, vol onschuldige struiken, goede
bloemen en kruiden. Twee professoren in de medicijnen,
die de aankomst van Pericelcius vernomen hadden, liepen
er reeds disputerend rond—veel meer dan twee zouden het
er niet worden, omdat Pericelcius met zijn onbehouwenheid en totale afwijzing van de oude geneeskunde hier veel
vijanden had gemaakt en even later arriveerden een afgezant van het stadsbestuur en Frobenius.
Marilena bewoog zich bijna als een kloosterzuster op wieltjes tussen de gasten, haar voeten onzichtbaar onder haar
rok, haar lange haar als een gespleten sluier langs het hoofd
en over de slapen. Haar gelaat was geschonden door de pokken en dit verborg zij zoveel mogelijk; maar het bleef zichtbaar, omdat de littekens doorliepen tot op haar bovenlip
en tot aan de neusvleugels, witte moeten met schaduwranden. Maar haar ogen gloeiden van een brand die mij vanaf
het eerste moment gekluisterd hield, als een mot van maanlicht door een kaarsvlam. Haar stem, lichtelijk hees, alsof
zelfs haar stembanden aangetast waren, boeide alleen al
door zijn klank.
De rest van de middag hield ik mij op de achtergrond en
keek en luisterde en keek.
Nog maar twee generaties boeken en al zoveel werken gedrukt! Wanden en wanden vol. Hoe zal het zijn als de mensen zo oud worden als Methusalah! Toen ik mijn hand strelend over de leren ruggen liet glijden glimlachte Frobenius
begrijpend. Maar ik werd onrustig bij de gedachte hoeveel
ik nog moest lezen.
De koorts nam bezit van mijn bloed, joeg het naar mijn
wangen. Bijna alle boeken van de wereld waren hier onder
mijn hand- en oogbereik. Mijn bekommerdheid om de kleine monsters raakte er enigszins door op de achtergrond. 0
libri!
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Frobenius trok zich in zijn kantoor terug met Pericelcius
om een uitgave van zijn geschriften te bespreken en liet mij
met zijn schatten alleen, gaf mij toestemming door de zetterij te dwalen, waar zes mannen bezig waren het zetsel voor
nieuwe werken bijeen te zoeken, anderen brachten korrekties aan, streken inkt over het zetblok en maakten afdrukken op maagdelijke vellen. In twee andere kamers werden
de boeken gebonden: duodeesjes, octavo's, quarto's, folianten...
Op deze wijze verscheen een nieuwe wereld in de wereld,
een tweede wereld die ten dele een tegenwereld was. En
tevens een schepping die aan Gods schepping ontsnapte,
want het boek schiep nu mede de mens en zou dit in toenemende mate doen. De gedachte vervulde mij met een zekere ontsteltenis, zij het in mindere mate dan die aan de myriaden onzichtbare monstertjes welke ons omringen. Boeken veroverden de aarde, als het bijbelse mosterdzaadje.
Was het mogelijk, vroeg ik mij af, dat eens boeken de wereld zouden beheersen een zelfstandige boekenwerelden misschien zelfs oorlogen zouden uitvechten, terwijl de
strijdenden stil in hun stoel zaten of op bed lagen te lezen?
Homo sedens... Schrijvers en filosofen als veldheren die hun
lezende heirscharen naar de apocalyps van de verbeelding
leidden... Welk een machtspositie moesten grote drukkers
als Frobenius en Aldus bezitten! Ze zetten de wereld en de
menselijke conscientia om in letters en maakten haar leesbaar! een leesbare wereld, met leesbare bewustzijnen.
Koorts joeg mij weer naar het voorhuis.
Ik trof Frobenius en Pericelcius in de tuin, waar zich even
later de bekende theoloog en filosoof Brusano bij hen voegde. Ik kende de titels van sommige van zijn werken, maar
had er niet één gelezen. De possest (Over het kunnen), De
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scientia ignorantia (Over de onwetende wetenschap, of het
niet wetende weten) en Idiotae libri doctae (De geleerde boeken der onwetende leken). De titels alleen al brachten mij
in opwinding. Maar wie kan alles lezen en zeker welke
arme, studerende vagant? Frobenius, die de belustheid van
de jonge naar kennis dorstende `idioot' bemerkt had, bood
mij aan zoveel boeken uit zijn bibliotheek te lenen als mijn
geest kon verwerken en ik dankte hem met tranen in de
ogen.
Boeken zijn het geheugen van de mensheid, zei hij. En
wee het geslacht dat zijn boeken niet leest. Het zal zijn als
een mens zonder voorouders, zonder ouders.
Ik dorst naar voorouders, zei ik.
Frobenius en Brusano lachten.
--Voor mij zijn boeken er ook om eenheid tussen de mensen en hun bewustzijnen te scheppen, zoals de ether dit
doet tussen de sterren, bewustzijnen die via boeken met elkaar in verbinding staan.
Ik was door het dolle heen. Het is de ware polsesse op aarde!
riep ik, de potentie die tegelijk de essentie en de vervulling
van het ultieme zijn is!
Brusano glimlachte, Pericelcius keek mij ironies aan en Frobenius zei:
—Het boek staat binnen, onder de b van Brusano.
Het was een les voor mij. Pronken met een begrip zonder
het boek gelezen te hebben. Ik schaamde mij.
Toch noteerde ik 's avonds op mijn kamer: Posse esse, het
kunnen zijn, God in potentie het toeval van Pericelcius
waarin God met zichzelf samenvalt is
is niet voor de mens
weggelegd.
En nog had ik het boek niet gelezen. Ik moet mij in een
grotere nederigheid, een grotere bescheidenheid oefenen;
mijn geest mag de boeken niet vooruit snellen. Of wel?
—
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Nikolaus Brusano had als jongen, evenals Erasmus, bij de
Broeders des Gemenen Levens in Deventer gestudeerd, een
stad gelegen aan de rivier de IJssel in de provincie Oversticht, die ook wij aangedaan hadden. De beminnelijke
broeders hadden ons zeer gesticht, meer in menselijke dan
in goddelijke zin; ik bedoel, hun God was meer een gevoel
geweest, een warm gevoel dat ook tussen hen en ons kon
ontstaan en ook was ontstaan, een gevoel dus waarbij God
zelf geen doel was; het gevoel van God was doel. En dit
goddelijke en tegelijk menselijke gevoel leefde nog lang
in ons nadat wij hen verlaten hadden, het verwarmde en
verlichtte onze reis; daarna, toen nieuwe sterke indrukken
de oude overvleugelden, nam het langzaam af zonder ooit
geheel te verdwijnen: het gloeide weer op zodra wij onderweg gelijkgestemden ontmoetten.
En ook nu ontstond het meteen weer tussen Brusano en ons,
alsof iemand ongemerkt sympatiepoeder in ons scharrebier
had gedaan.
We zaten in de tuin. Brusano zei, alsof hij in gedachten de
gedachten van mij voortzette en misschien waren ze in
oorsprong wel Brusano's gedachten die ik ergens had gelezen, of waren het ideeën van Plotinus , Brusano zei: God
valt samen met zijn toeval, maar beide zijn, net als het
noodlot, alleen achteraf kenbaar, dat wil zeggen, ze zijn alleen kenbaar wanneer ze zich hebben gerealiseerd en voor
ons zijn ze er dus zonder hun realisatie niet. Het verschil
met ons en de hele schepping is dat God zijn eigen toeval
is en wij niet. God schept niet zijn toeval, hij is zijn toeval,
een alomtegenwoordige en kosmiese potentie, die is omdat
hij er is. Is hij er, dan was hij er, altijd. Is hij er niet, dan
was hij alleen in potentie, net als het woord. Maar voor ons
is hij er dus nu.
Voor mij klonk het alsof God er niet in alle eeuwigheid was
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geweest en van zijn realisatie in de schepping afhankelijk
was. En misschien was hij dit ook voor ons.
Esse is geen essentie, - vervolgde Brusano. Manifestatie,
emanatie is de mantel van de potentia, de posse esse. Hij was
die hij is, in alle eeuwigheid, hij is niet die hij was.
Daarom leeft de mens in tegenstellingen in de veelheid
van de wereld , en God in enkelheid en eenheid. Alleen
de rede, de verlichte intelligentia biedt ons de mogelijkheid
tot een hogere eenheid te geraken, de coincidentia oppositorum tot stand te brengen, die echter niet de eenheid van
God is. God is voor ons het hoogst denkbare ondenkbare,
dat wij niet kunnen bevatten omdat hij geen tegenstellingen kent, alleen emanaties en antitetiese realisaties, waarvan de mens er een is en hoe zal dit geschapen objekt het
scheppende subjekt kunnen bevatten! Ons enig weten is ignorantie, niet-weten en de wijsten onder ons zijn zich dit
bewust en weten dat zij niet weten.
—Sommigen van ons weten ook wat zij niet weten, zei Cel
-linus.
Dat zijn de begenadigden, de bevlogen schrijvers en
kunstenaars, zei Brusano, de door de verborgen God `geschapen Goden' die zich in de tekens van het Absolute ontplooien en die de coïncidenties en de kombinaties spelen
brengen. Zij zijn de individuele reflekties-derwijstoan
en kontrakties van het Al waarin God zich weerspiegelt en
mede via deze reflekties staat alles in relatie met alles en
allen: ieder wezen, ieder ding, weerspiegelt het Al.
Cellinius keek besmuikt, er stellig van overtuigd zijnde tot
welke categorie hij gerekend moest worden. Hij kende geen
twijfel.
—Maar wee degene die denkt dat hij daarom het centrum
van de kosmos is, zei Brusano, want God is het enige, ware
en zuivere centrum van de cirkel, dat tegelijk zijn periferie
-
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is, de essentie die samenvalt met zijn existentie, wat de
mens nooit doet. Hij is ook niet de rechte lijn die zich kromt
rond zijn eigen centrum of leegte, want de zuivere cirkel
is niet denkbaar zonder centrum, alleen de onzuivere is dit.
Bij een kunstenaar vallen centrum en periferie soms ook
samen, zei Cellinius rustig en zonder enige snoeverij.
Het verschil is soms, zei Brusano, en ze doen het als epiphanie. Daarna zijn wij weer aan de cirkel zonder centrum
overgeleverd, nergens ons vaste middelpunt vindend,
zwervend tussen de periferie waarvan wij de uitgebreidheid
niet kennen en het centrum waarvan wij de lokatie niet
kennen en het laatste doen wij niet vanwege het eerste en
het eerste niet vanwege het laatste. Dat is onze cirkelgang.
Onze geest en onze woorden zijn onrustig in ons tot zij rust
vinden in het Centrum. Wij zijn en blijven de emanatie van
een Essentie die onze existentie is maar die wij nooit geheel
zullen zijn.
Cellinius keek Brusano met een bijna kinderlijke bewondering aan, alsof deze verwoordde wat hij had willen denken
als hij het had kunnen denken, de thuiszittende vader die
de ervaringen van zijn reizende zoon onder woorden
brengt.
's Avonds noteerde ik mijn eigen interpretatio. Ieder mens
een holle spiegel met een eigen kromming die het Al
weerspiegelt. En onze spiegels zijn op elkaar gericht. Wij
weerkaatsen elkaar en daarmee elkanders kosmos of elkanders visie op de kosmos, wij weerkaatsen elkanders God.
God is dus niet alleen afhankelijk van onze spiegel, van
onze kromme, maar ook van wederzijdse weerspiegeling.
Hier stop ik voorlopig. Ik kan het vervolg niet overzien en
durf de uitbreiding niet aan.
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Bazel lijkt, net als Parijs, een gonzende bijenkorf, en soms
een gonzend wespennest: mensen uit alle windstreken geven iets aan elkaar door als ze elkaar tegenkomen, anderen
verwoorden hun kennis op schrift en geven het op die manier door, ook naar alle windstreken. Daarnaast doen de Bazelaars elkaar om de haverklap processen aan; dat is de tol
die men voor expansie betaalt, al gebeurt dit op nog zo kleine schaal: een halve meter erf, onbetaald letterlood, een erfenis, belediging in persoon.
De huizen van Frobenius en Pericelcius zijn kleine bijen
zichzelf en de drukkerij van Frobenius heeft-korvenp
soms meer weg van een collegium dan van een bedrijf. Helaas heb ik weinig tijd om de laatste vaak te bezoeken, omdat Pericelcius' praktijk mij opeist; zieken en kreupelen
kloppen aan in een onaflatende stroom en een groot deel
van mijn tijd breng ik tussen de kruiden, smeerseltjes en
oliën door; ik ga ermee om als betrof het gekonsentreerde
hersensubstantie, denksubstantie, die van Pericelcius welteverstaan en het is wonderbaarlijk hoe vaak zijn medicijnen werken. Ook als ik de concocties op Pericelcius' aanwijzingen heb bereid, dan nog zal deze nooit nalaten ze persoonlijk aan te raken, eraan te snuiven of ervan te proeven.
Soms na een druppel op zijn tong of in het holle van zijn
hand blijft hij minutenlang doodstil en met gesloten ogen
staan alsof hij de stof door zijn hele lichaam heen voelt gaan
en op zijn werkzaamheid test. Dan knikt hij en tast naar
zijn lies, zijn wang, zijn voorhoofd.
Na een week of vier en na voldoende tot innerlijke rust gekomen te zijn, hernam Pericelcius ook zijn alchemistiese
proeven, want alchemie vereist het opperste equilibrium.
Daarnaast geeft hij weer college aan studenten over nieuwe
vormen van geneeskunde, tot groot chagrijn van de zwart
gerokte wespen.
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Het duurde drie dagen voor ik zag dat de kleur van Marilena's ogen niet donkerbruin maar donkerblauw was. Was ik
zo *door hun brandende intensiteit betoverd geweest of had
ik haar niet lang genoeg achtereen durven aankijken?
0 mijn geschonden madonna! Haar lange witte gezicht dat,
tot over haar konen, schuilging achter twee sluiers van ravezwarte haren, die onder een bepaalde verlichting soms licht
gekruld leken als de haren van de jongeman—een zelfportret?—op het schilderij van Albrecht Durer dat ik eens gezien had, en dan plotseling weer niet, alsof het licht zelf uit
haar haarstrengen wegtrok, dit gezicht begeleidde mij
zelfs tijdens de meest ingespannen lektuur, zweefde in of
om mij als een eidolon. Ervoeren de vrome gelovigen zo
Maria?
Alles is platonies voor wie de geest laat zegevieren en Eros
in de geest. Het is als God die allen evenzeer liefheeft, maar
wie bemind wordt ervaart het alsof God alleen van hem of
haar houdt en door hem of haar de hele wereld bemint. Het
is een onbeschrijfelijk gevoel, een gevoel als een innerlijke
zon, die ook de buitenwereld en haar magere dagen ver
-warmt.In
mij huist nu zo'n zon, har zon.
—Kunst naar de natuur is het hoogste, zei Cellinius, ze is
hoger dan de natuur zelf en is in staat de natuur te braveren.
De herstelde natuur. De overtroffen natuur. De verbeterde
natuur! Kunstenaars zijn de nieuwe demiurgen.
—Maar waarom dan alleen kunst naar de natuur? zei Brusano. Wat is dat trouwens: kunst naar de natuur. Is het schilderen van een lepel op een stilleven schilderen naar de natuur! De natuur kent niets dat lijkt op een lepel., En is een
wijnglas natuur of een kostuum? En is het kopiëren van een
schilderij naar de natuur natuur?
Cellinius redde zich er opnieuw uit met bluf. Het kopië-
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ren van een schilderij van Cellinius is de hoogste natuur.
Niemand lachte.
Is het schilderen van iets lelijks ook schone kunst? vroeg
ik. Of moet het lelijke verfraaid worden?
Cellinius sprak zich uit voor het verfraaien van het lelijke;
kunst was er om al het bestaande mooi te maken, anders
had het, hoewel misschien recht, geen reden van bestaan.
En weer was het Brusano die het verlossende woord sprak.
Hij citeerde uit zijn hoofd een andere filosoof: 'Quomodo
ratio pulchri conveniat malis paenae et monstris.' / `De verhoudingen van een lelijke en monsterachtige vorm komen
op de een of andere wijze, overeen met die van het schone.'
En: `Mira quidem deformis formositas ac formosa deformitas.' / `Bewonderenswaard zijn eveneens lelijke schoonheid
en schone lelijkheid.'
—Weet je waarom zoveel studenten rechten studeren, zei
Pericelcius, die van omtrekkende bewegingenhield en bovendien uit Bazel kwam. Om zoveel mogelijk onrecht te
kunnen begaan op een wettelijke wijze of om het onrecht
van kliënten te kunnen goedpraten en daar zelf wijzer van
te worden.
En nu weet je meteen ook waarom zoveel mensen mooi willen schrijven, mooie dingen willen maken of het mooie in
de natuur willen zien: om het monsterlijke weg te werken,
het oude en het nieuwe, of het nieuwe in oude gedaante.
Misschien weigeren daarom de vaders te reizen.
Cellinius: Het wordt tijd dat ik grootvader word zonder
ooit vader geweest te zijn.
Waarop ik: Misschien zouden we de kunstenaars moeten
afleren naar de natuur te schilderen.
Men keek mij bevreemd aan, behalve Brusano, die nadenkend knikte.
Hoe zou je dan moeten schilderen en beeldhouwen,
vroeg Cellinius grijnzend.
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Ik raakte in vervoering, maar wist het ook niet goed. Het
was een vluchtige gedachte geweest die naar aanleiding van
wat Brusano gezegd had door mijn brein was gevaren als een
windvlaagje. Maar nu moest ik haar vervolgen.
Misschien de beelden die in je hoofd zijn en uit je verbeelding opkomen.
Zoiets als Jeroen Bosch? vroeg Pericelcius.
Of nog onherkenbaarder. Zoiets als een zuivere wiskundige gedachte. De natuur kent tenslotte ook de vormen en
strukturen van kristallen. Ook dat is trouwens schilderen
naar de natuur, voegde ik er snel achteraan.
Brusano knikte glimlachend, misschien nog meer om mijn
hulpsprong dan om de gedachte zelf, die zeker zijn instem
-ming
zou hebben.
Alleen Cellinius keek een beetje zuur, alsof het denkbeeld
het einde van zijn kunstenaarschap inhield.
Dan kunnen we beter meteen beginnen louter handen
en voeten en uitvergrote lichaamsdelen te schilderen, zei
hij, hele lichaamslandschappen van vrouwenborst. En meteen nadat hij het gezegd had zag men hem denken: Hé, dat
is zo'n gek idee nog niet!
Aldus ontstaat een nieuwe denkwereld, zei Brusano; toevallige gedachten voortkomend uit noodzakelijke. De spontane kopgeboorte, via het oor, het oog, de mond.
En ik dacht: Ook ik ben niet ver genoeg gegaan.
En dacht: Ik heb niet eens geweten dat ik dit wist.
En men zag aan Brusano dat hij wist wat ik dacht en hij
glimlachte opnieuw. En het was als de sympatie van de
Broederschap des Gemenen Levens.
S
Het is of het fluïdum tussen ons met de dag sterker wordt,
of misschien beter, tussen mij en Marilena, want ik weet
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niet hoe zij het voelt, al kan ik mij eenvoudig niet voorstellen dat zij niets voelt. Vreemd is echter dat ik soms het gevoel heb dat haar beeld indringender is als zij niet in levende gedaante aanwezig is. Haar afwezigheid versterkt de zelf
fluïdum, of men zou moeten kon-werkzamhidvnt
dat het vooral van mij uitgaat. 0, in welk boek-kludern
kan ik hierover lezen?
En dan weer, als ik haar na een halve of hele dag van vervulde afwezigheid zie, is het of mijn ontlijfde gevoelens onwezenlijk waren, omdat juist haar aanwezigheid mij met een
heftig verlangen vervult. Dan bemin ik haar met mijn ogen
en heel mijn ziel. Zij is geen madonna en ik ben geen monnik, of het moet zijn een halve, lezende, behorend tot de
nagantes legenter. 0 mijn pokdalige geliefde.
Werkelijk, als het in dit tempo doorgaat zal het fluïdum tussen ons zichtbaar worden. Wij zullen ons verraden, of ik zal
ons verraden, of alleen mijzelf?
En dan merk ik tot m'n verrassing dat, nu mijn verlangen
zozeer naar haar uitgaat, het óók naar anderen uitgaat, ja
naar alle mensen en zelfs naar andere vrouwen. Het schokte
mij toen ik dit ontdekte en toen de konklusie tot mij doordrong dat de sympatine zelfstandig in het bloed wordt opgewekt en zich op meerdere objekten kan richten, ja op de
hele wereld. En op dezelfde wijze ook op God? Het was een
verschrikkelijk inzicht. Of was het juist een uitgelezen roetode om gebruik te maken van de sympatine, op welke wijze dan ook of door welke objekten deze was opgewekt? Kon
niet alles bijdragen tot het vereren van de Allerhoogste?
Eros die zich veredelt tot goddelijke liefde? En zijn zelfs eerzucht en geldliefde hiertoe in staat? En kan men de sympatine eveneens met medicinale middelen versterken, alsook
het godsgeloof en mag men dit?
Op een ochtend bekijk ik het kamermeisje in heel haar
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boerse vlezigheid, haar volle vormen, haar ontroerend gezonde lompheid en ik steek, bijna zonder nadenken of geheel gedachteloos, mijn hand uit naar haar dikke kont als
zij mijn bed staat op te maken, maar ik kan hem nog bijtijds
intrekken voor hij haar aanraakt. Ik schaam mij, voor Marilena's beeld in mij méér dan voor mijzelf en ineens rijst er
een hevige drang in mij iets neer te schrijven, het doet er
niet toe wat en als ik de pen ter hand heb genomen is het
of de inkt waarmee ik schrijf uit sympatine bestaat, zwarte
sympatine, gestold fluïdum en evenzo ervaar ik de woorden.
De hele natuur handhaaft zich door middel van sympatine,
alle kunst, Eros.
Hoe meer men ervan gebruikt, hoe meer men produceert.
Of omgekeerd: wat men produceert spendeert men in
schier * onbeperkte mate.
Door sympatie en door de geest van sympatine ontdekken
wij de wereld, verwijden wij onze wereld. Door de tegengeest veranderen wij haar. Geest en tegengeest houden de
wereld in evenwicht en regenereren haar, als de staart van
een salamander die aangroeit nadat hij hem eerst zelf heeft
afgebeten.
6
—Steeds meer begin ik aan het idee te wennen dat het centrum niet in het midden van de cirkel ligt, maar dat het zich
beweegt, een zwervend centrum dus. En misschien richt het
zich wel naar de periferie in plaats van omgekeerd, ja, is het
er bij de gratie van en wordt het in stand gehouden door
de periferie, die het in eerste instantie ook gegenereerd
heeft.
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Om welke reden?
—Om welke reden dan ook. Misschien vanwege de illusie
een centrum te bezitten, een rustpunt, een ordepunt in de
chaos.
—U zult nog op de brandstapel eindigen, zei Cellinius.
Ik weet het, antwoordde Brusano. En ik zal, hoewel ik
God nog steeds als het hoogste scheppende beginsel beschouw, mijn blik vol verachting van het crucifix afwenden
dat mij in mijn stervensuur voorgehouden zal worden en
geen kreet zal over mijn lippen komen.
Erasmus heeft eens geschreven: `Ik ben niet geboren voor
het martelaarschap' en een andermaal: `Ik ben geen zwitsers
soldaat die om zijn dapperheid wordt ingehuurd, maar een
geleerde die door zijn beroep niet tot heldhaftigheid verplicht is', en elders `In hoeveel gestalten ben ik mijn eigen
slachtoffer?'
Brusano knikte: Hij heeft ook, meermalen zelfs, gezegd:
`Alleen in vrijheid kan ik leven'. Zijn vrijheid reikt tot aan
de brandstapel, de mijne tot voorbij de brandstapel. Het
is meer een kwestie van karakter dan van moed. Ik zie mijzelf branden en dat is geen verdienste. Het is de straf van
de wereld voor iemand die een tumultueuze vrede verkiest
boven onvrede, onwaarheid, onwerkelijkheid, of een onwezenlijke God.
En de pijn?
Welke pijn?
U minacht de mensen?
Nee, allerminst. Ik zal ze mogelijk minachten als ik boven de brandstapel vastgebonden word, althans diegenen
die beter konden weten.
Dat is andere taal dan die van de laffe twijfelaar, die de
waarheid verkwanselt, zei de leerling van Cellinius.
Brusano schudde zijn hoofd: Nee. Ik weet dat sommigen
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zo over Erasmus denken, maar het is onjuist. Opnieuw is
het een kwestie van taalgebruik. Als een mens een mank
been heeft noemen wij hem een manke en wie eens gestolen heeft is altijd een dief. Maar dezelfde mens is ook nog
iets anders dan iemand die een mank been heeft of gestolen
heeft. 0 God-die-woord-was, leer ons spreken. De ketters
die door de inquisitie worden gemarteld en verbrand zijn
mensen die al voor hun dood in elkaar geschrompeld waren
tot het woord ketter. Erasmus wenst niet voor een handvol
woorden te branden.
U wel?
Alleen als ze voor mij het hoogste prinsiepe vertegenwoordigen. Antibarbari! zal ik misschien met Erasmus roepen. En uit wraak zullen ze me extra langzaam roosteren.
Barbaren bevestigen hun existentie hiermee. Maar het
woord antibarbari zal gelezen worden, want het is geschreven en gedrukt.
's Avonds noteer ik: De vis die de garnaal eet eet hem uit
sympatie, niet uit haat. Heel zijn lijf haakt naar de garnaal.
Mensen doden alleen uit haat of door de haat van anderen.
7
Voor 't eerst heb ik zelf een zalf gemaakt, waarvan ik hoop
dat het een medicijn is. Reuzel vermengd met eucalyptusolie, kamferolie, meetol, kruidnagelolie en gedroogde morgenglorie, lavendel voor de geur en, vreemd genoeg,
want ik weet zelf niet waarom dit ingrediënt zich aandiende, een flinke dosis spinneweb.
Ik heb nog geen precies idee wat dit mengsel kan genezen,
maar mogelijk wordt mij dit de volgende weken klaar. Het
werkzaamst lijkt het mij vooralsnog voor brandwonden en
zwerende huidwonden, daar is mijn intuïtie in eerste in194

stantie naar uitgegaan. Als Pericelcius het goed vindt zou
ik het op een paar wonden kunnen uitproberen. Misschien
zal hij mij verwijten dat ik mijn sympatie niet op een bepaald lijden heb afgestemd, zoals hij het had gedaan toen
hij zijn beroemde wondzalf ontdekte. Wel heb ik geprobeerd mij in de potentiële werking van de zalf in te voelen,
maar ik ervoer weinig, hooguit een heel zwakke stroom, die
ik bovendien in mijzelf opgewekt kan hebben alleen door
aan een mogelijke werking te denken. Misschien ben ik er
te gezond voor, ik bedoel om mij in ziektes in te voelen,
of is mijn abelheid tot empatie nog niet voldoende getraind? Ook is denkbaar dat `iets' in mij mijn intuïtie op
iets wijders heeft afgestemd, een algemener lijden of een
algemeen menselijke konditie. Vraag: Waarom dient `iets'
zich uit het niets aan? Wat natuurlijk ook mogelijk is, is dat
ik eenzelfde soort wondzalf als mijn meester heb ontdekt.
Tenslotte maken wij allen gebruik van de emanaties van
onze voorgangers en niet uitgesloten is mede om die reden? dat de nieuwe concoctie beter is dan die van onze
voorgangers. Maar nog merkwaardiger is: hoe langer ik er
aan denk hoe groter de zekerheid in mij wordt dat ik een
goede zalf heb ontdekt, misschien zelfs de best denkbare, God
zij geloofd en geprezen.
Vooral als ik lees raak ik buiten mijzelf van de vele moge
zich aandienen. Ik noem dit: de kwelduivel-lijkhedn
van de mogelijkheden. Posse esse possest ik ben possessed.
Vroeger kenden we de kwelduivel van de syllogismen (0
Aristoteles!), nu die van de vrije analogieën en de open mogelijkheden van het kunnen zijn (0 Plotinus!). De demiurg,
de tussenschepper is de eigenlijke schepper; hij schept de
nieuwe werkelijkheid uit de mogelijkheden, de nieuwe en
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de oude, dus niet zoals God uit de onmogelijkheden, hoewel... Wie zegt dat God niet eveneens alleen uit de moge
schept?
-lijkhedn
Misschien schept de tussenschepper zelfs God, die alleen
uit zijn potenties bestaat, welke hij in zijn verhevenheid
niet (zelf) hoeft te realiseren? Ik huiver. Dit is een al te ketterse gedachte?
Soms denk ik dat onze verbeelding (imaginatio) de demiurg
is. Ook de mijne? Ik durf het niet te denken, maar Cellinius,
die heeft waarschijnlijk nooit anders gedacht.
Toch realiseert de verbeelding zich misschien vooral via het
woord. In den beginne is de demon van het woord. (Dit bij
wijze van probatio pennae.)
8
Ik krijg steeds sterker het gevoel in een overgangstijd te
leven, op de al dieper uitslijtende drempel te staan van
een nieuwe tijd, een tijd waarin de mensen anders zullen denken misschien vooralsnog niet handelen, maar
wel denken — en wellicht andere boeken zullen schrijven.
Daar ik zelf geen denker en dichter ben ken ik alleen het
gevoel.
Misschien is een overgangstijd altijd wel de interessantste
tijd; meestal gaat de overgang, die doorgang is, gepaard met
pijn en smartelijke verwondering, vooral wanneer blijkt dat
de mens zijn eigen smartelijke hergeboorte verwekt heeft.
Maar daarvóór, zolang hij nog op de drempel staat, is er de
verwachting, het uitzicht dat zich nog in nieuw inzicht om
-

moet zetten.
En nu ik dit schrijf vraag ik mij af of het geen tijd wordt
om het beeld van de cirkel achter ons te laten symbool
voor God en het volmaakte , of een cirkel te bedenken
met meer dan één centrum of met diverse zwervende centra,
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waarvan sommige antiteties tegenover elkaar staan en elkaar afstoten, andere elkaar aantrekken; sommige versmelten zich tijdelijk en splitsen zich weer, drijven uiteen. Dit
alles in één enkele cirkel.
Of is er een cirkel denkbaar met gerimpelde of gekartelde
segmenten, die juist op deze plaatsen andere onvolmaakte
cirkels kruisen? En de open cirkel? Is het dat waar wij allen
naar op zoek zijn: één waardoor de mens kan ontsnappen?
Een kromme die zich strekt tot een rechte lijn, een oneindige rechte, die zich daarna weer kromt en zich opnieuw
tot onvolmaakte, open cirkel vormt, of tot steeds andere
cirkels met steeds andere zwervende centra, centra die door
het open gat van de onvolmaaktheid kunnen ontsnappen,
naar... Ik durf ook dit beeld niet verder uit te werken, want
het gaat nog verder dan wat Brusano heeft aangetoond over
de cirkel met een oneindig grote straal waarvan de omtrek
gelijk is aan een rechte lijn. Geen limiet voor zijn cirkel betekent zeker het limietloze voor de mijne. De grote vorm
die in zijn uitgebreidheid geen vorm meer kent, geen centra, of alleen lokale. Oneindigheid, die uit eindeloze tijd
ekten. `Een tijd, een halve tijd en nog
bestaat, of uit tijdtrajekten.
een tijd...'
Help! Dat ik niet verder durf te denken verhindert niet dat
wat ik reeds gedacht heb mij in grote opwinding brengt,
zozeer dat ik het gevoel heb zelf door een opening in de
cirkel ontsnapt te zijn. Waaraan? Aan de cirkel, aan het centrum, of aan mijzelf?
En voor 't eerst heb ik ook het bevrijdende gevoel iets wezen
ijk nieuws bedacht te hebben! of iets essentieels toegevoegd-l
aan de gedachten van de meester.
Ik haast mij naar Frobenius om te vragen of dit juist is.
Bovendien heb ik niet in het minst het gevoel een ketterij
te begaan of mijn geloof in God verloren te hebben. Inte197

gendeel, ik meen Hem nu pas goed mogelijk te hebben gemaakt, in de volheid van zijn potentie...
9

Ze zat in de brede nis voor het raam. En het leek alsof ze
luit speelde, maar ze speelde niet. Het gouden licht van de
namiddagzon scheen over haar linker, van mij afgekeerde
schouder en werd gefilterd door haar donkere haar. Het uur
was zonder vergelijking.
Haar rok drapeerde zich om haar heupen en benen, haar
geschoeide voeten staken onder de rand van de satijnen rok
uit. Haar ogen fonkelden en haar lippen waren in haar gezicht zeer aanwezig. En ik bedacht dat het voor mij mis
beter zou zijn geweest wanneer ze wel een madonna-schien
was geweest, waardoor ik haar alleen zou kunnen aanbidden. Nu troonde haar gestalte voor haar beeld, levenswarm
en volbloedig.
Er trok een raadselachtige glimlach over haar gezicht, bijna
even vluchtig als een innerlijk lachen en iets ervan bleef
achter in haar ogen, alsmede in de welving van haar lippen
die elkaar net niet raakten. Ze wierp haar hoofd achterover.
De haarsluiers schoven uiteen, weg van haar pokdalige wangen en één moment was het alsof ze naakt was, volstrekt
naakt of zo mogelijk nog naakter.
Ik was geschokt en geroerd tegelijk. Ik boog mij voorover
en streek de teruggevallen haren opzij. Kuste haar geschonden wangen, de pokkeputjes met de wildvleesrandjes eromheen en even voelde ik mij als de heilige Antonius die naast
de stervende melaatsen ging liggen om hun in ontbinding
verkerende lichamen te verwarmen. Toen schaamde ik mij
voor de gedachte en kuste haar luikende ogen.
Je leest te veel, mijn dappere page, zei ze.
Ik schudde driftig mijn hoofd.
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Ik leef te weinig, zei ik, ook als ik niet lees.
Ze stond op en streek mij over mijn vagantenhaar.
Ik houd van je, zei ik snel.
Ik weet het, zei ze, je houdt zelfs dubbel van mij.
—Wat bedoel je, stotterde ik.
Ze liep naar de deur. Laten we in de tuin gaan, zei ze. Ik
zal altijd van je blijven houden, ook al zou ik je na vandaag
niet meer zien. Ik houd alleen al van je omdat je van mij
gehouden hebt. De meeste mensen doen dit, maar voor jou
geldt het tweevoudig.
Alleen daarom?
Niet alleen daarom. Toch geloof ik dat je waarschijnlijk
niet of minder of anders van mij gehouden zou hebben als
mijn gezicht niet geschonden was geweest.
Hoe kun je dat zeggen, hoe weet je dat? vroeg ik bezeerd
en op een wat kinderlijk -klagende toon.
Niet dat ik het erg vind, zei ze, vele wegen leiden naar
de liefde. En ook jij zult nog vele dingen in je leven doen
om andere redenen dan je denkt. En toch is het goed dat
je ze gedaan hebt.
Het degradeert de dingen en het degradeert de sympatie,
verlaagt Eros.
Nee, zei ze. Het geeft je alleen het idee dat het leven en
de wereld zich realiseren via ons en niet dat wij het leven
en de wereld verwezenlijken. En zo is het waarschijnlijk
ook. Eros verwezenlijkt zich via mij en jou, op zijn wijze,
die toevallig —of niet toevallig de onze is.
Ik dacht na, nog wat beteuterd.
—Mijn dappere page voelt zich ontdaan, zei ze en kuste mij
op het voorhoofd. Toen sussend: Misschien doen we sommige dingen ondanks de sympatie die wij menen te koesteen en dankzij ons ongelijk.
En omdat ik dit niet begreep begon ik mij weer wat meer
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op m'n gemak te voelen. Onwetendheid is de Almoeder tot
wie wij onze toevlucht nemen als wij met ons onbegrip geen
raad weten.
En dacht en haar beeld werd er alleen maar aardser en vuriger door: het is als met de edelvrouwen in vroeger eeuwen,
die zich voor de ogen van hun jonge ridders ontblootten
alvorens zij hen brandend van liefde en met hun beeld voor
ogen ten strijde of op kruistocht stuurden. Zo heeft zij haar
geschonden gezicht voor mij ontbloot en mij de wereld ingestuurd. Maar ik zal het opschrijven!
In de tuin, onder het zware zomerloof, praatten we met elkaar, maakten de afstand tussen onze ogen kleiner.
In de struiken disputeerden de vogels, oreerden de krekels.
Bomen verrichtten hun alchemie met het licht. De hemel
schiep zo nu en dan kleine wolkenvelden. Recht tegenover
haar gezeten nam ik haar hand en hield deze in mijn tintelende vingers.
Nadat Marilena haar vertrek had opgezocht, vermoeid van
de ondergane emotie of van mijn fluïdum, waarop ik eveneens naarbinnen ging om Pericelcius te zoeken, werd ik
staande gehouden door Cellinius, die kennelijk net als ik
naar Pericelcius op zoek was. Cellinius had een bundel tekenvellen in de hand waarvan hij het bovenste afnam. Met
een plechtig en tegelijk sardonies gebaar overhandigde hij
mij het blad, waarop Marilena en ik waren uitgebeeld: recht
tegenover haar gezeten hield ik haar rechterhand met fijn
getekende vingers vast hield een delikate, bijna abstrakte
hand vast. Onze gezichten, nagenoeg in profiel, leken die
van een monnik en een non.
Ik voelde mij gegriefd en betrapt.
Je mag hem hebben, zei Cellinius. Als aandenken.
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Aandenken aan wat! vroeg ik koel.
Kom kom, zei Cellinius. Aandenken aan een moment. Wat
verwacht je meer? Een uniek moment!
Ik dankte stijfjes om mijzelf niet te laten kennen.
Maar toen ik de tekening naar mijn kamer had gebracht en
weer naar beneden ging trof ik in de woonkamer Pericelcius
aan die achter de tafel aandachtig een tekening zat te bekijken: dezelfde, een tot in onderdelen zelfde tekening als die
ik had gekregen. Cellinius schouwde toe.
Een mooie tekening, zei Pericelcius zonder een zweem
van spot. Ik ben blij dat je sympatie hebt voor Marilena,
ze verdient het. Bemin haar.
Ik voelde mij diep vernederd en vernederend kinderlijk.
Zag men mij voor zo weinig volwaardig aan? Of, schoot het
door mij heen, werkte zo haar alomvattende sympatie?
Maar toen ik op mijn kamer mijn eigen tekening nog eens
bekeek zag ik dat Cellinius geen enkel pokkeputje op haar
gezicht had weergegeven, de napolitaanse vervalser, de politoerder.
En plotseling voelde ik mij gelijkwaardig aan hem, voelde
mij volwassen.
Maar toen weer zag ik dat Cellinius ook het perspektief fout
getekend had de gedachte lijnen leidden niet naar de horizon maar ervan af.
Marilena en ik zaten fout in het beeld en ik voelde mij,
voelde ons opnieuw diep beledigd.
Daarop verscheurde ik de tekening en nam mij voor Cellinius een volgende maal te beledigen.
En ik noteerde: Het perspektief bereidt ons voor op de realiteit en wijst ons onze plaats in de wereld.
Geen perspektief betekent: leven in alle mogelijke / denk
werelden.
-bare
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Wat wil ik! Perspektief, want het is ook mijn perspektief.
Maar perspektief legt onherroepelijk vast en het is ieders
perspektief. Wat wil ik? Mijn perspektief.
Hierop besloot ik mij niet meer op Cellinius te wreken,
want deze had mij in feite een dienst bewezen. Marilena
zou ik voortaan overal in de wereld vinden, in mijn wereld.
Of in de hare?
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Gastmaal
I

Een fraaie roodgroen gekleurde papegaai begroette ons met
Aye! Ine! De deurwachter liet ons doorgaan ondanks onze
onverzorgde kleding we hadden de nacht en ochtend bij
Gaius doorgebracht—en samen met andere binnendruppelende gasten betraden we de hal, waar op de muur, heel levensecht, een grote blaffende hond stond afgebeeld. Uit
zijn bek kwamen de woorden: Cane canem!
Wij lachten. Ascylpios had zijn lievelingsknaap bij zich, een
albino, die niet uitblonk door een groot verstand of enig
andere gave, behalve dus dat hij wit was. Op zijn smalle nek
stond het wankele hoofd van een vijftigjarige, hoewel zijn
leeftijd waarschijnlijk de vijftien niet te boven ging; hij had
rode oogjes als een fret en uitstaande oren als die van een
vleermuis, de lippen van zijn bijna ronde mond stonden
permanent naar pruimen zuigen en maakten zuigbewegingen, ook als hij er niets tussen hield.
Met zijn altijd achterdochtig-verbaasd staande, prikkerige
ogen ontwaarde hij de hond en slaakte een hoge kreet en
hij zou weggerend zijn als Ascylpios hem niet had tegengehouden. Niet zeker was echter of zijn angst echt dan wel
gespeeld was. Waarschijnlijk wendde hij vaak schrik voor,
naast andere gevoelens en misschien wel alle gevoelens.
Nog lachend om de geslaagde binnenkomst schreden wij
langs wanden waarop sterrenbeelden en groepen wiskundige tekens stonden afgebeeld. Aan een van de muren hing
een langwerpig bord met de maan en de zeven planeten
erop; gekleurde knopjes eronder gaven de gunstige en ongunstige dagen van de maand aan. Onder op het bord werden de gasten gebeden de eetzaal met de rechtervoet te betreden.
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Tegen de wand naar het atrium stond een open kast waarin
een veertigtal kleine huisgoden van brons, zilver en aardewerk. Pertronius had ze allemaal bij elkaar gezet in plaats
van ze verspreid over het hele huis op te stellen. Slim, slim.
Je kon ze zo allemaal tegelijk aanbidden; bovendien konden
er altijd nog een paar onbekende buitenlandse of nieuwe
goden bij zonder dat het je schreden hoefde te vertragen.
Het plengofferschaaltje aan de voet van de kast was niet
groter dan een kleine kom en deze gold voor hen allen te
zamen. Slim.
We bekeken de goden enige ogenblikken, de slanke en dik
gehoornde en geslangde, de nacht- en dag- en-buikge,d
hemelgoden. Soms krijg . je de indruk dat er meer goden
dan mensentypen op de wereld zijn, zei Echilion.
En Armaeus, die zijn opmerking hoorde, repliceerde: Zeg
mij hoeveel goden je aanbidt, en ik zal zeggen wie je niet
bent.
Hoeveel goden of welke?
Beide.
Ik ergerde mij, het was weer een van Armaeus' loze zin
maar niettemin een verontrustende dit keer.-nespruk,
Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen: de mens die je niet
was zou een god kunnen bedenken die er niet was, een god
van het niets, die sterker was dan iedere andere god en die
alle goden en halfgoden zou kunnen vernietigen, misschien
met inbegrip van de mensen die ze geschapen hadden? Dit
ging te ver en het was zeker geen feestelijke gedachte. Mensen die aan veel goden geloven vergeten veel. Dit was een
zelfbedachte spreuk die ik de volgende keer als tegenspreuk
zou debiteren. Of: mensen die veel geloven worden vergeetachtig. Of: mensen die veel geloven geloven op den
duur niets meer, dus ook zichzelf niet. Enzovoort.
We betraden het atrium. Armaeus, die ook nog een grapjas
204

was, sprong met beide voeten tegen elkaar over de drempel,
wat hem boze blikken van de ceremonieslaaf opleverde.
Pertronius' villa, Bilocus geheten, was een fraaie ruime residentie, gelegen aan de oever van de Tiber. Een gazon van
welbewaterd gras liep glooiend af naar de rivier, waarop
enkele barken voeren en een paar pleziervaartuigen dreven; het water was zilverig en schitterde in het zonlicht.
Enkele gasten die zich reeds in de zaal bevonden keken al
konverserend door de open ramen naar het natuurtafereel
buiten.
En toen, ineens werden we opgeschrikt door trompetgeschal; een van de slaven stak de trompet en blies erop alsof
hij de dag aankondigde; het klonk luid en feestelijk, maar
wat hij aankondigde was niet een nieuwe dag maar een
nieuw uur.
—Wakker worden! zei ik tegen Echilion.
Pertronius hield er twee slaven op na die ieder uur de zandloper om moesten keren en de trompet steken om hem eraan te herinneren dat er weer een uur van zijn leven voorbij
was; om zijn tijd maximaal te besteden wilde hij zich het
verstrijken van de tijd permanent bewust zijn, of liever, hij
wilde alles wat hij deed zoveel mogelijk bewust doen, ook
nietsdoen en slapen. Daarom liet hij de trompetter ook
's nachts,blazen, zeer tot ongenoegen van zijn vrouw en de
gasten die bij hem de nacht doorbrachten en die uit hun
slaap opgeschrikt werden. Anderen hoorden het in halfslaap, als vanuit de verte en meenden er betekenis aan te
moeten toekennen in hun droom.
Hora est! riep de slaaf. Wakker worden! zei ik tegen
Echilion.
Ik moet nog even aan het uur wennen, zei hij, oogknip
als een ontwaakte slaapwandelaar.
-pernd
—Slaap dan maar weer in, zei ik, tot het volgende uur.
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Misschien wil ik niet weten wat mij overkomt, zei hij; als
het gebeurd is merk ik het wel.
--Slaap dan, slaap, zei ik, terwijl wij gearmd tussen de
gasten omgingen en over de met mozaïek ingelegde tegelvloer schreden. Op de vloer waren allerlei afvaldingen
afgebeeld Pertronius, onze gastheer, was een excentriek—, waaronder kastanje- en eikeldoppen, afgevallen
bladeren, visgraten, olijvepitten, kreeftescharen, oester
een kip, plus de nodige an--schelpn,twbjva
dere botten. Het was zo suggestief gedaan dat je haast de
doppen kon horen kraken als je erover liep, de hagedissen
kon horen ritselen tussen de dorre bladeren en dat je voor
afgebeelde slangen geschrokken uitweek.
Van het plafond, aan dunne draden, hingen vruchten waarin je kon happen, luchtvissen, gebraden vogeltjes, gekonfijte vijgen en trosjes gekonfijte vijgen met gepelde noten
erin. We beten erin als kinderen en moedigden de albino
aan hetzelfde te doen. Deze moest ervoor op zijn tenen gaan
staan, waarna hij met zijn zuigmond omhoog lipbewegingen maakte als een barbeel.
Nog wat rondslenterend de gastheer zelf had zich nog
niet laten zien zagen we in het peristylium Pertronius' legendariese zonnewijzer, die de uren terugaflegde bij het
voortschrijden van de zon.
Het was een eenmalig idee dat mij, als ik het iedere dag onder ogen kreeg, snel zou vervelen.
En toen dook onverwacht naast ons Pertronius op, vergezeld van zijn twee egyptiese honden. Hij zei, toen hij zag
dat we naar zijn zonnewijzer keken en ons niet al te geestdriftig betoonden: Tijd is als bloed in onze aderen, het
stroomt of het stroomt niet. Gestolde tijd is als gestold
bloed. Kom, laat ons de tijd doen stromen!
Hij klapte in zijn handen en samen met de andere gasten
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liepen wij achter Pertronius en zijn honden aan naar de eetzaal. De honden werden over de drempel getild.
2

Nadat Pertronius het plengoffer verricht had werden de
eerste gangen binnengedragen: drie grote zilveren schalen
met koude voorgerechten, vlezen, worsten, pasteien, radijs,
gekookte wilde asperges, selderijstengels en repen venkelknol; daarnaast werden drie ezeltjes van corinthies brons
met kleine wieltjes in hun poten op tafel gezet: tegen hun
flanken hingen aan weerszijden manden met groene en
zwarte olijven en op hun rug droegen ze elk een plat bakje
met hazelmuizen gewenteld in honing en papaverzaad; alle
trokken ze een wagentje waarop een zilveren rooster-drie
was gesoldeerd: op het rooster lagen warme pikante worstjes
en eronder gloeiden kleine kooltjes van rozebottels en granaatappelpitten. Wanneer een van de gasten zich had bediend werd het ezeltje verdergerold.
Nauwelijks waren de ezeltjes de mensa rond geweest of drie
fraai beschilderde houten hoenders werden binnengedragen; ze zaten als feniksen op een nest van gedroogde kruiden waarin pauweëieren lagen van dun albast, die elk een
bastaardnachtegaaltje bevatten, overgoten met gepeperde
eierdooier. Enkele van de gasten staken de albasten schaal
bij zich om mee naar huis te nemen, wat met-helftn
misprijzen werd gadegeslagen, meer nog door de bedienden
dan door de gastheer, die zich tevens enigszins gevleid voelde.
Goede wijn werd rijkelijk geschonken, nadat aan het hoofd
tafel en bij de twee zaalingangen opnieuw een-eindva
plengoffer was verricht. Men kon kiezen uit sneeuwgekoelde en warme wijn, beide voldoende aangelengd, maar zon
een spoor van hars en pek erin.
-der
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Toen wij dachten dat de houten kippen weggedragen zouden worden drukten de bedienden op een verborgen knop,
waarop de hoenders openspleten, en onder onze verraste
kreten vlogen uit ieder hoen twee kleine tortelduiven waarvan de veren in felle kleuren waren beschilderd; tegelijkertijd daalde uit een verborgen vak in het plafond een
sneeuwbui van papiertjes neer met epigrammen erop.
De kippen bevatten schalen met koel welriekend water
waarin we onze handen konden dopen, waarna bedienden
ze afdroogden met schone warme doeken; anderen echter
veegden hun handen liever aan de zachte haren van een
slaaf af.
Het was een goed begin en de volgende ogenblikken brachten wij door met het oplezen van onze epigrammen en het
drinken van wijn.
`Hoe zuiver is de wijn in het glas dat door jouw vingers is beduimeld.
Wacht niet tot je beeld er als een uitgedroogde Narcissus intuimelt.'
luidde het vers van Hermeros en dat van Seleucus:
De goden moeten sterven al zijn ze onsterfelijk;
alle mensen zijn sterfelijk, ook al zijn het goden.
Apollo zendt zijn dromen als hemelse boden
en de mensen denken: zijn wij dat werkelijk?
Wij applaudisseerden.
En uitgerekend, alsof de goden het zo beschikt hadden en
hun bestaan er mee bewezen werd, was het volgende gedichtje bij Ascylpios neergedwarreld. Hij trok zijn kleine
albino lachend naar zich toe en streelde hem in zijn nek,
terwijl hij las:
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Wie is dat knaapje dat mij bindt?
De kleine huisgod die tiran is
en toch als Oedipus nooit man is
voor hij in mij zijn Vesta vindt?
Gelach. Of jij in hem! riep Menippo.
Ten slotte wilde ook Eumolpes zijn op het eerste gehoor
wat mager uitgevallen epigram nog kwijt:
Breng mij naar Hebe, zei ik, opdat ik eeuwig leve.
Maar hij bracht mij naar Thebe, naar mijn verre achterneven.
Niemand lachte. En zo krijgt ieder wat hem toebedacht is
door de goden, ook al was het epigram bij nader beschouwen bepaald niet slecht, integendeel, de inhoud won bij
herdenken. De verzen waren alle door Trimalchius, Pertronius' geleerde dichterslaaf, bedacht en wij bedachten hem
op onze beurt met een gouddukaat, die door Trimalchius
met gratie aanvaard werd. Hij was goed, maar niemand wist
of hij in het geheim betere schreef en wij waren waarschijnlijk allen heimelijk jaloers op hem, te meer omdat hij duidelijk niet jaloers was op ons.
Misschien was dit ook de reden dat Eumolpes voorstelde
om. zelf epigrammen te bedenken, ter plaatse. Het voorstel
oogstte instemming, maar de oogst bleek niet groot, waarschijnlijk tot heimelijk vermaak van de dichterslaaf. Het
bleef bij eenregelige spreuken als: Wie zijn bronzen wapenrusting verruilt voor een gouden verliest zeker het gevecht. (Echilion)
En Armaeus: —Een zwaluw vliegt niet hoger dan de insekten die hij vangt.
Ikzelf kwam nog met de volgende: Wie zijn regenmantel
vergeet roept regen op.
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Applaus bleef aanvankelijk uit en er ontstond een wat ver
nadenkende stilte. Daarna begon men opgelucht te-warde,
lachen en in de handen te klappen alsof men regen opriep
die maar uitbleef. Dit laatste was waarschijnlijk de reden
van de opgetreden hiatus tussen tekst en applaus. Of misschien hadden ze eerst nog gedacht even snel naar huis te
kunnen gaan om hun regenmantel te halen voor de bui los
-brak.
Ik glimlachte, wat beneveld maar tevreden.
Iemand deklameerde nog: Een goede retor blijft altijd bij
zijn woorden achter. Maar niemand luisterde meer. Hij had
net zo goed kunnen zeggen: Een goede retor laat zijn
woorden als faeces achter.
Het eettempo vertraagde enigszins, de monden roerden
zich op andere wijze, alsof monden zich altijd willen roeren,
hoe dan ook, zelfs in de slaap. Enkelen vlijden zich lui op
hun zij en trokken een slavin naar zich toe om hun buik
en maagstreek te warmen of ze lieten hun voeten masseren
met vluchtige oliën, de nagelriemen van tenen en vingers
verzorgen. Ascylpios streelde zijn albino als een huiskat.
Pertronius, ontspannen op zijn bank liggend, keek door
halfgeloken ogen naar Tripolinus, zijn rivaal, die hij kennelijk had uitgenodigd om tegenover hem zijn veren te kunnen opzetten; van de beide prikkelleveranciers van keizer
Nero was Pertronius de mildste en ongevaarlijkste: zijn fantasieën hadden tot nu toe geen mensenlevens gekost, die
van Tripolinus wel; Pertronius' prikkels bestonden meestal
alleen uit fantasieën en woorden en die leende hij niet zelden bij zijn meesterslaven. Naast Tripolinus zat de rijke
protserige parvenu Panero, die in de goten en sloppen was
begonnen en die nu de schittering zocht van zowel goud
als hoge namen om zich schoon te baden en te glanzen. Hij
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had zijn gezicht geblanket met marmermeel en lange zwarte
wimpers aan zijn oogleden geplakt; aan elke vinger prijkten
met edelstenen bezette ringen en zelfs aan zijn twee langste
tenen zat een ring, al bezorgden de laatste hem waarschijnlijk ongemak. Zijn haar droeg hij opgestoken in de vorm
van een vaas en zoals meestal had hij zich te zwaar geparfumeerd; tijdens het gastmaal rook hij herhaaldelijk aan zijn
oksels om te kontroleren of de zweetgeur niet door de reuk
heen drong.
Pertronius: Iedere maaltijd is een kommentaar op de wereld en de- mensen.
Tripolinus smaalde: Daarvoor heb je dan wel een kok nodig. Zonder kok geen kommentaar.
Pertronius lachte: Behalve dan je smaak en je vraatzucht.
De meester herken je aan de kok en aan zijn slaven of
meesterslaven.
Kinderlijke Panero snoefde: Ik heb een kok die zo goed
is, hij kan vis maken van varkenspens, en een kalkoense kip
waarvan je zou zweren dat het konijn was.
—Eet en geloof wat je eet, zei Pertronius. Wie twijfelt moet
de kok z'n rug krabben en z'n wangen opblazen. En tegen
Panero: We komen de volgende keer bij jou eten en zorg
ervoor dat niemand ook maar één moment weet wat hij eet.
Aangenomen, zei Panero. Tegen Pertronius, in ernst:
—Moeten we dit schriftelijk vastleggen?
We lachten, lachten omdat we lachen wilden.
Je maakt de gekste dingen mee, zei Gaius Eco, niet alleen
hier. Laatst bezocht ik een villa in Ampulië en aanschouwde
daar met eigen ogen een Sibylle; het was een oud ineengeschrompeld vrouwtje dat in een open flesje aan de muur
hing. En iedere keer dat een kind haar vroeg: Sibylle, wat
wil je? dan antwoordde ze: Ik wil sterven. Ze was eeuwen
oud. Er hing ook een flesje, goed afgesloten met gips, waarin
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volgens de eigenaar van de villa een geest was opgevangen,
een historiese uit de tijd van keizer Augustus, een nachtgeest die zich had laten verleiden de fles in te gaan omdat
onderin een bodempje kwikzilver dreef. Het kwikzilver lag
er nog in en bij bepaalde weersomstandigheden kon je de
mistachtige flarden van de geest zien.
Ik heb gehoord, zei Seleucus, dat ze in Calabrië de geest
van stervenden proberen op te vangen, de onnozelen, ze
houden een fles voor de lippen van een stervende en wachten tot deze de geest geeft. Dan dichten ze vlug de mond
van de fles af.
Het zal wel een geest geweest zijn van lager allooi, grapte
Hermeros.
Bah, wat banaal, zei Echilion, met wijsvinger en duim de
punt van zijn neus opduwend.
—Wat doen ze dan met die geest? vroeg Panero wat naïef.
—Bewaren geloof ik, als een soort huisgeest, soms houden
ze hem onder de neus van de eerstvolgende baby van de
oudste zoon als deze het levenslicht ziet.
Menippo sloeg zich op de mond van het lachen, maar Seleucus keek zuur.
Waarschijnlijk had hij zelf iets gedaan of geloofde hij in iets
dat niet ver afweek van het vertelde.
In Athene worden flesjes met oude lucht uit de tijd van
Homerus verkocht en de mensen kopen ze nog ook, vooral
jongeren die zelf poëzie schrijven.
In die tijd hadden ze nog geen glas, zei Pertronius.
Ze zijn van albast. Trouwens, de kristenen hier en in
Marseille verkopen verzegelde lakdoosjes met lucht uit de
tijd van Pontius Pilatus toen hun Jezus gestorven heet te
zijn. Ze gaan grif van de hand onder het volk.
—Niet alleen bij het volk, zei Tripolinus, terwijl hij Hermeros indringend aankeek. De laatste wendde zijn blik af.
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Al dat geloof en bijgeloof, zei Pertronius.
—Wat is het verschil?
Pertronius haalde zijn schouders op. Meestal weet je niet
wat je moet geloven of niet, en vooral niet waarom.
Als je jouw kast met huisgoden ziet, ja, zei Armaeus lachend.
—Dat is het voordeel van huisgoden, zei Pertronius; je kunt
ze zo groot en zo klein maken als je wilt; klein nemen ze
weinig plaats in.
—Zandkorrel kleine goden...
—Onzichtbare goden...
Nero heeft al zijn huisgoden het paleis uit geflikkerd
toen hij keizer werd, zei Menippo; hij heeft er maar één bewaard, die hij nat pist als hij kwaad is.
Helaas is die huisgod geen afbeelding van hemzelf, zei
Echilion en schrok zelf van wat hij gezegd had.
—Voor mij is er niets nieuws meer onder de zon, noch onder de maan, zelfs geen nieuwe goden, verzuchtte Dama,
die toneelspeler was en die zijn oom had meegenomen met
wie hij waarschijnlijk een verhouding had. En wat erger is,
waarschijnlijk zal er nooit meer iets nieuws bij komen, alles
wat er moet zijn is er al, ook alle goden. 0 de weemoed van
de voorbije toekomst...
Hij hief fatterig zijn lange slanke handen als waren het lange blanke frescohanden en wij glimlachten, glimlachjes die
hem moesten voorkomen als met rood waskrijt geschetste.
Zijn wangen had hij, net als Panero de parvenu, licht karmozijn aangezet.
Hoe weet je nu dat er niets nieuws meer kan zijn? vroeg
Tripolinus.
—Bedenk dan eens wat nieuws, repliceerde Dama. Niemand van ons kan het immers. Alles wat wij bedenken, al
wat Pertronius schrijft is een variant op wat was. Als er iets
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nieuws ontstaat zullen wij het niet eens herkennen, als er
iets nieuws getekend of geschreven wordt zullen wij het als
minderwaardig aan het voorgaande beschouwen of het een
terugval noemen.
Juist, zei Gaius Eco, en Dama kan het weten, want hij is
een van mijn voorvaderen, misschien wel een van onze
huisgoden, van eeuwen her, en we herkennen hem niet
eens als zodanig.
Wij lachten uitbundig. En zo lang wij kunnen lachen hebben wij niets nieuws nodig.
Daarna kwam het gesprek op weerwolven. De meesten van
ons twijfelden aan het bestaan ervan of twijfelden half. Eumolpes vertelde van een weerwolf in Calabrië, die volgens
de bewoners bestond uit overblijfselen van een Nubiër, een
Griek, een Germaan en een jood. Het hele dorp joeg erop.
Toen op een nacht vond men een dode pop, opgevuld met
stro, paardehaar en zeeëgelnaalden. Nadat men deze verbrand had kwam de weerwolf niet meer terug; alleen, de
volgende dag bleek ook de enige jood die in het dorp woonde verdwenen.
—Dat is inderdaad heel opmerkelijk, zei Tripolinus. En
weet je waar die jood nu zit?
We lachten en keken naar Hermeros, die ook, zij het wat
onbehaaglijker, lachte.
—Er zijn wezens die ongemerkt de wereld veranderen, zei
Dama, je merkt het pas als het te laat is of merkt het helemaal niet. En die het meest op gewone mensen lijken zijn
het gevaarlijkst. Hoe minder afwijkingen hoe bedreigender. Laat dat je gezegd zijn...
—Door een weerwolf, lachte Armaeus.
Een paar van de gasten tikten verstolen op het hout van
hun sandalen.
214.
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Op dat moment werden twee zeer grote schalen binnengedragen, beide verdeeld in twaalf sekties die elk een sterrenbeeld van de Dierenriem voorstelden; de gerechten lagen
op de tekens: grote, gehoornde stukken rundvlees in de
vorm van een ossekop op de Stier de hoorntjes waren
ossestaartpunten , nieren en testikels bij de Tweeling, de
baarmoeders en uiers van zeugen die nog niet geworpen
hadden bij de Maagd, langoesten bij de Kreeft, op de Ram
enkele grote sikken van gewelde rabarbervezels en keutels
van zwarte olijven, op de Weegschaal een weegschaal met
aan de ene zijde een uien- en kaastaart en aan de andere
een gebakschotel met gemengde gekonfijte vruchten, op de
Schorpioen lagen grote schorpioenen van aan elkaar geprikte alikruiken, oesters en kammosselen, op de Boogschutter
een gebraden haas met een pijl in zijn rug en met op zijn
hoofd een kleine helm van bladerdeeg waaraan twee vleugeltjes, wat een neergeschoten pegasusje moest voorstellen—, geroosterde barbelen en salmoneten op de Vissen, een grote wilde eend met kleine talingen eromheen op
de Waterman, op de Leeuw een nagebootste leeuw van gewelde rode en groene paprika's, pepers, sjalotjes en artisjok
gekookt in wijnazijn, op de Steenbok een bok van-kehartn
tamme kastanjes en gepelde walnoten.
Op zenit en azimut stonden Marsyasbeeldjes, saters die uit
leren zakken een gepeperde saus lieten druppelen op zoet
zwemmend in kleine vijvers van groene gelei.-watervisn
Terwijl we bezig waren met smaak de sterrenbeelden
te verorberen, zei Pertronius tegen zijn geleerde slaaf:
Trimalchius, de komplimenten en uitroepen van instemming op onze geslaagde epigrammen van zoëven nopen ons
onze gasten nog een proeve van ons kunnen aan te bieden.
Trimalchius boog.
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Pertronius: Ditmaal misschien een improvisatie over een
vrij gekozen onderwerp?
—Welk onderwerp zal het zijn?
Pertronius dacht na. Over de filosofiese tuin misschien?
De laatste keer had je het over het filosofiese domein in de
vorm van een onzichtbare stad.
Trimalchius boog opnieuw en begon meteen. De filosofiese tuin. Stel men leeft in een filosofiese tuin, bijvoorbeeld
een epicuriese. Er groeien filosofiese bomen, er bloeien filosofiese struiken, waarin filosofiese vogels fluiten. In de aarde kruipen filosofiese wormen en torren en erop staat een
filosofiese stiltehut met filosofiese mensen. En misschien
loert om hen heen de filosofiese dood.
Mijn vraag is: Wat gebeurt er wanneer iemand een steen
in de tuin gooit? Raakt de steen misschien het tuinhuis of
een van de filosofen, of een worm die, omdat het f ilosofies
geregend heeft, boven de grond is gekropen? Misschien zal
de steen een filosofiese steen worden en het tuinhuis of de
worm of een mens filosofies raken, misschien zelf doden,
of hij zal, wanneer hij konkreet blijft, als door een ledige
ruimte vliegen en alleen als de filosofen het wensen zal
hij filosofies voelbaar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van
een denkbeeldige steen. De steen zal teruggevonden worden in hun gedachten en wellicht teruggeworpen worden
naar de gooier als een eidolon, dat hem zijn leven lang zal
achtervolgen in de vorm van angst door een denkbeeldige
of f ilosofiese steen getroffen te worden, of wellicht door zijn
eigen steen. Misschien zal hij daarna nooit meer met stenen
gooien, zeker niet in filosofiese tuinen en zijn steen zal tot
steen der wijzen worden of tot steen der eeuwig angstigen.
Hij had beter meteen met een filosofiese steen kunnen
gooien, dan had hij... ons getroffen in plaats van zichzelf.
—En wat aangaande de woorden?
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Woorden zijn filosofiese stenen, zei Trimaichius, ze zijn
het altijd geweest.
—Ook stenen der onwijzen?
Het hangt van de spreker of dichter af.
Is er ooit een mens dodelijk getroffen door een woord als
een filosofiese steen?
Herhaaldelijk, herhaaldelijk. Het slachtoffer sneefde
meteen of spoedig erna. Nog aan deze dis zal een van u getroffen worden, door zijn eigen woorden.
Er ontstond een dodelijke stilte in het vertrek, enkelen van
ons huiverden en betastten zich onwillekeurig als om te
voelen of ze wel bestonden.
De monden bewogen zich opnieuw, voedsel en woorden
malend en verorberend. Panero, de parvenu zei, een gesprek vervolgend dat niemand gevoerd had, behalve blijkbaar hijzelf in zijn hoofd: Ik vind arme mensen vervelend,
ze klagen altijd. En terwijl hij het licht op de edelstenen
van zijn ringen liet spelen: Ze zijn jaloers op ieder die het
beter heeft. Maar wat kan ik er aan doen dat ik rijk ben?
Daar hoef ik me toch niet voor te schamen, of moet ik onder
mijn geld gebukt gaan als een bultenaar onder zijn bult? Als
er iets schuldig is dan is het 't geld en dat laat ik boeten
door het uit te geven.
We lachten.
Echilion zei: Ik ga eerder gebukt onder afwezigheid van
geld, als een dwerg onder zijn afwezigheid aan gewicht.
De wijn en de overdaad aan uitgelezen gerechten maakten
de gesprekken verhitter en onsamenhangender; we praatten door elkaar heen en luisterden half, of luisterden alleen
naar wat we nog wilden gaan zeggen.
Dama riep: Als ik gestorven ben wil ik dat een'filosofiese
slaaf iedere dag op het marktplein luidkeels mijn naam uit—
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spreekt; hij moet daarvoor rijkelijk beloond worden,
minstens twee eeuwen lang.
En Menippo: —Ik wil een zonnewijzer mee in mijn graf
waarop een zonnestraal gebeiteld is die permanent op 3 uur
's middags staat.
En Ascylpios half fluisterend tegen Seleucus:—Panero wil
natuurlijk dat zijn graf tweemaal daags geopend wordt om
te zien of zijn ringen nog aan zijn gebalsemde lijk zitten.
—Of hij neemt een gebalsemde slaaf mee in zijn graf om
ze op te poetsen.
En weer lachten we om niets nieuws. We lachten sterren
Jaren gingen voorbij. Reeds liepen een paar gasten-beldn.
verstolen naar een zijvertrek om er een vinger in hun keel
te steken.
Dama stond nu op om luidkeels zijn eerder geopperde
denkbeeld te vervolgen dat zijn naam tot enkele eeuwen
na zijn dood op het marktplein omgeroepen moest worden.
Hij herhaalde zijn woorden en sloeg daarbij van dergelijke gebaren wordt men vanzelf rhetories als een echte rhetor met een weids gebaar zijn linkerarm uit, als wijzende
naar een boven de horizon verrijzende zon die hij het gezelschap aanbood; hierbij raakte zijn arm een jonge slaaf die
een schotel met linzen en gekruide worstjes in zijn hand
hield. De slaaf verloor zijn evenwicht, struikelde en liet de
schotel op de grond vallen, die uiteenspatte en Gaius Eco
bevuilde. Deze vertrok geen spier, terwijl het gezelschap in
spanning toekeek.
Een kort moment bezon Gaius Eco zich; daarop begaf hij
zich naar Pertronius en wisselde fluisterend enkele zinnen
met hem, niet meer. Keerde terug naar de slaaf, die als aan
de grond genageld stond en sprak voor iedereen duidelijk
verstaanbaar:—Vanaf heden ben je vrij. Gaius Eco staat niet
toe dat de wereld van hem zal zeggen dat hij bevuild werd
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door een slaaf! Ik heb je zojuist van je meester gekocht en
ik schenk je de vrijheid op één voorwaarde, die ik al mijn
vrijgelaten slaven opleg: dat je met de varkenskop op rond
de tafel loopt.
De slaaf knikte stom en van de eettafel rees een goedkeu-

rend gemompel.
Er werd. een verse varkenskop gehaald en deze werd op het
hoofd van de jonge slaaf gebonden, die driemaal rond de
tafel danste en sprong, luidkeels roepend: Ik ben vrij! ik
ben vrij! ik ben vrij!
De aanwezigen lachten zich bijna buiten westen van vrolijkheid en enkelen urineerden bijna in hun toga. Eén riep
daadwerkelijk om een urinaal.
Seleucus vertelde dat hij eens een slaaf had meegemaakt die
vanwege die varkenskop zijn vrijheid geweigerd had. En
toen? vroegen wij.' Wel, zei Seleucus, wie niets voor zijn
vrijheid over heeft is zijn vrijheid noch zijn onvrijheid
waard. Ik heb gezorgd dat hij zijn vrijwillige onvrijheid betreurde. Want zijn vrijheid te moeten missen is niet de
grootste ramp die een mens kan overkomen, maar de vrijheid die je geboden wordt afslaan is verwerpelijk; het is een
belediging van de vrijheid zelve en van de vrije burger.
Wat heb je met hem gedaan, vroeg Eumolpes cynies, een
hand afgehakt, hem ontmand? een galeislaaf van hem gemaakt? hem latrines laten schoonmaken?
Nee, nee, lachte Seleucus, dat ligt niet in mijn aard. Ik
heb hem gedwongen te studeren en vervolgens leermeester
van mijn imbeciele kinderen gemaakt.
Er volgde een nieuw lachsalvo, alleen de twee geleerde slaven keken niet zozeer zuur of zuinig, als wel neutraal, alsof
ze alles alleen maar vanaf een archimedies punt waarnamen:
de woorden kenden ze, de werkelijkheid van de woorden
stond buiten hen en was misschien zelfs, ten dele, moeilijk
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invoelbaar. Misschien ook benaderden ze de wereld en filosofeerden ze over de wereld altijd op deze wijze uit noodzaak; je objektiveert wat ver van je af staat en filosofeert erover. Totdat ze zelf de vrijheid kregen? Of veranderde dan
hun filosofie, werd deze persoonlijker en gekleurder, zoals
een kameleon zich bij de wisselende natuur aanpast maar
nooit bij zijn soortgenoten? Kameleons aan een touwtje.
Een kameleon, had hij eens een filosoof horen zeggen, is
iemand die soms denkt dat hij een kameel en dan weer dat
hij een león is, maar nooit denkt hij er over na wie hij zelf
is: hij is die hij niet is en alleen via anderen is.
—Bravo! riep Armaeus, zo ken ik er meer.
Tripolinus nam het gesprek over en vervolgde, zich richtend tot Pertronius' geleerde dichterslaaf: Kan een slaaf
de vrije vlucht van de verbeelding beleven?
Ik weet niet waar mijn grenzen anders zouden liggen.
—Weet iemand waar zijn grenzen liggen? Misschien fantaseert een slaaf wel verder dan een vrije.
Misschien, zei Trimalchius peinzend. Vrijen fantaseren
zich bovendien vaak meesters, slaven niet, hooguit andere
meesters. Slaven fantaseren zich vrijheid, een stad -in-deverte, waar ze niet altijd in werkelijkheid hoeven aan te komen, laat staan te vertoeven...
De blik van de geleerde slaaf verdween even in de verte en
keerde terug, zonder nostalgie. Hij wist dat hij er ieder moment weer heen kon gaan.
—Abs je ontvluchtte zou je je dan nog slaaf voelen?
Trimalchius: Waarschijnlijk lange tijd wel en misschien
wel altijd.
Waarom?
—Een ontvluchte slaaf blijft in gedachten het eigendom
van iemand, hij moet zijn meester doden of alleen in gedachten ontvluchten. Ik doe het laatste en mijn meester be220

gunstigt die vrijheid. Mijn talent verhindert mijn echte
vrijheid. Ik heb er vrede mee.
—Waarom ontvluchten niet meer slaven?
—Omdat ze de gevangene zijn van zichzelf; en waar moeten
ze heen? Soms ontvluchten ze ook naar een andere meester,
zoals de kristenen en voelen zich vrij. Hun geloof betekent
hun vrijheid, zelfs als ze in de catacomben moeten leven.
En jij, Pertronius, grote prikkelbedenker, vroeg Echilion,
laat jij je dwingen om dingen voor keizer Nero te bedenken
waarvan jezelf een afkeer hebt?
Hij heeft het tot nu toe niet gevraagd.
En je hebt niet bij voorbaat rekening gehouden met zijn
afwijkende wensen?
Ik ben me er niet van bewust. Zijn toon klonk hooghartig.
Maar je leeft je wel in hem in en past je fantasie bij de
zijne aan?
Ja, maar tot een bepaalde grens.
—Welke?
De mijne.
En als hij zou vragen die grens te overschrijden?
Ik zou het weigeren.
Toen tegen Tripolinus, Pertronius' grote rivaal: En jij,
zou jij het doen?
Tripolinus: Ik wel. Ik ken zo'n grens niet. Om te beginnen is vrijheid voor mij geen prinsiepe, althans geen
menselijk ik ben niet zo'n vereerder van menselijke waardigheden en vrijheden en verder is vrijheid voor mij alleen die staat waarin ik mijzelf kan uitleven en waarvoor
ik om haar te realiseren al mijn grenzen ophef voor zover
ik die heb.
En je bent bereid daar mensen aan op te offeren, ze te
laten lijden? Je bedenkt spelen waarbij ze de kans lopen te

pletter te vallen, uiteengereten te worden door wilde dieren of gedood te worden door de overwinnaar?
Tripolinus haalde zijn schouders op. Niet voor Nero alleen. Ik doe het ook voor mijzelf.
Voor je plezier?
Cynies:—Ik realiseer mijzelf via een ander, via een keizer
nog wel! en laat hem de schuld van de realiteit. Hoger lijkt
me bijna niet denkbaar, of het moet iemand zijn die zich
realiseert via een god. Maar wie doet dat?
Pertronius liet zich op zijn beurt niet onbetuigd en zei uitdagend:—Sommige vorsten hebben narren. Ik heb een
vorst als nar.
Tripolinus: Wij beiden voelen ons keizer en wat wil je
nog meer? Het enige verschil tussen Pertronius en mij is een
verschil in karakter.
Pertronius keek niet instemmend. Het hoogste, zei hij
peinzend, het allerhoogste, dat is goden woorden in de
mond leggen en zelf spreken...
4
De meeste gasten hadden zich naar het balnea begeven om
zich te verpozen en hun maag enige rust te gunnen, hun
hoofd de gelegenheid te geven om te bekomen van de roes
en, voor wie dit wenste, hun lichaam om zich te ontladen
in lust na alle opgewekte warmte.
Op de trappen en bordessen van het balnea lagen bevallige
naakte slavinnen als op een fresco, enkelen speelden met
hun slanke benen in het geurige water en verwekten kleine
golven in het bassin dat licht dampte.
Uit de hoogte zeefde het zonlicht neer en verwarmde het
anders zo koele marmer, waardoor ook de grijsbruine en
zwarte aderen warmer oogden en het leek alsof er ook damp
uit de steen opsteeg.
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Tegen de wand, naast de toegang tot de nevenvertrekken
die als erostempels dienst deden, stond een knaapje dat een
zekere faam genoot vanwege de urenlange erektie die hij
kon handhaven. De jongen was gehuld in een tuniek van
vruchten en noten, een kleine vruchtbaarheidsgod wiens
phallus uit zijn hulsel naar voren stak als een talisman die
men kon aanraken. Menigeen deed dit, ook zij die geen
knapenminnaars waren. Het lid was zo hard dat het meestal
niet eens trilde, alleen als men er met de wijsvinger tegen
knipte dan wilde het wel eens opveren. Men noemde het
knaapje de Belg, waarschijnlijk omdat hij uit Flandria afkomstig was.
We baadden in het lichaamslauwe, geparfumeerde water,
lieten ons drogen in verwarmde doeken en vlij den ons neer
op de week aanvoelende stenen; lieten ons strelen of streelden zelf de fraaie, pneumatiese lichamen van de slavinnen,
waarna zij zich op ons zetten en de elektronstroom in onze
aderen gaande maakten of verhevigden.
Overal op de bordessen en in de nevenvertrekken werd
Eros beleden en het zuchten en knorren mengde zich met
de muziek van een lyra, een tibia en een zanger die liefdesliederen kweelde. Het genotzweet dampte uit mijn
huid, samen met de mindere vochten en door halfgeloken
oogleden ontwaarde ik hoe de andere gasten, net als ik,
vlakboven het marmer leken te zweven alsof zich een dunne luchtlaag tussen onze lichamen en het steen bevond.
Slechts twee van ons waren knapenminnaars die staande beminden. Ascylpios streelde zittend zijn albino, die neerlag
en met zijn rode ogen omhoog blikte in het ontstoken zonlicht. Het witte, kleine en vervormde lichaam zag eruit als
dat van een gorgoon, onaantrekkelijk; de huid rimpelde
hier en daar en de geschrompelde nek leek een ombilicum
naar het veel te grote hoofd dat op de grond lag alsof het
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niet bij het lichaam hoorde, laat staan bij de voeten. Ik keek
enige tijd zowel geboeid als met afkeer naar dit mandragora-mannetje, mede ter afleiding om de genotsspanning in
mij te rekken. Toen de elektronstroom naar buiten trad zag
ik opnieuw sterrenbeelden.
We druppelden langzaam weer naar de eetzaal. De vloer
was inmiddels schoongeveegd en bestrooid met saffraan
zaagsel. Het rook er fris. In afwachting van de laatste-kleurig
hoofdgangen vlijden we ons neer op de banken, benieuwd
welke eetbare verrassingen Pertronius nog voor ons in petto
had. Maar voor de eerste gang binnengebracht werd lieten
slaven tientallen met reukwater besprenkelde vogeltjes los,
die boven en om onze hoofden rondvlogen en de heerlijkste
geuren verspreidden. Het was alsof Zephyr zelf haar luchtige sluiers van luchtstromingen weefde.
Toen stond Pertronius op en deklameerde opnieuw, maar
luider nog dan tevoren: Iedere maaltijd is een kommen
wereld en de mensen. Eet, drinkt en weest vro--taropde
lijk! Daarop bracht hij een nieuw plengoffer; vergoot wat
wijn en wierp een paar stukjes vlees en enige vruchten op
de grond, waarna hij de hoofdslaaf verordonneerde de gangen op te dienen.
Aan onze ogen trok nu een vloot van schotels voorbij, bijna
nog groter en rijker dan tevoren: schotels beladen met kan
trofeeën. Alles werd eerst rondgedragen alvo--nibalste
rens op tafel te worden gezet.
Op de eerste schotel lagen hazeruggen en konijnebouten
die aan elkaar waren geregen tot onderarmen en handen
met kleinere vingerboutjes eraan, alle eerst in witte wijn gebleekt en toen lichtbruin gebraden als waren het de armen
van atleten die zich in zon en wind gestaald hadden; ook
waren er voeten met enkels en tenen, alle zeer fraai ge224

vormd; op andere schotels lagen hoofden van licht gebakken deeg, gevuld met lijsters en vinken, in de oogkassen
zwarte olijven of donker geroosterde amandelen—de laatste bij vrouwenhoofden terwijl de oren gecoupeerde varkensoren waren, lippen en gebit van roze, gekruid zwoerd
en witte amandelen: een paar van de hoofden hadden duidelijk herkenbare trekken en leken op senatoren, één op
een bekend rhetor en een ander op een even bekend dichter; in sommige van de tanden had men zelfs kleine bruine
gaatjes aangebracht, andere had men met gebrande suiker
bestreken.
Verder waren er borsten van jonge runderuiers in overvloed, ogen van gemarineerde krielkip-eieren, phallussen
van paprika- en peperworsten, scrotums van groot uitgevallen gesuikerde vijgen en gevulde kweeperen, knieschijven
van geplette en bijgehakte varkenspoot, bolle buiken met
foetussen erin van trijp en hersenen, ribben, billen waaruit
strengen bloedworstjes kwamen en zelfs ingewanden van
verse worst, vulva's van zachte edele vlezen en oesters, tongen van ossetong, met tot slot natuurlijk hondetongen,
want alleen honden spreken of blaffen de waarheid.
We stortten ons erop als uitgehongerde kannibalen, aten
grommend en smakkend, het vlees van het bot scheurend
met onze tanden, terwijl het vet over onze kin droop. Zwolgen in borsten, dijen, oren, ingewanden en alles smaakte
ons dierlijk lekker.
Zo mag ik het graag zien, zei Pertronius en liet nieuwe
wijn aanrukken, nog betere, met een lichte smaak van lood.
Toen, nog voor de schotels geheel leeg waren, alsof hij te
kennen wilde geven dat er altijd hongerige holen voor een
volgende gang moesten overblijven, liet hij ze alweer weghalen en vervangen door nieuwe, dit keer met heerlijke
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bruine brokken berevlees erop.
Nadat we de eerste brokken met smaak verorberd hadden
klapte Pertronius opnieuw in zijn handen. Deze beer
waarvan j ullie gegeten hebben heeft de dag voor hij gedood
werd mensenvlees gegeten, zei hij, een boer.
Het werd plotseling weer stil aan tafel en we kauwden het
vlees dat wij in de mond hadden bedachtzamer, proefden
iedere vezel.
Na een dag is het voedsel verteerd, zei hij. Zulk berevlees
brengt het tienvoudige op op de markt.
Ik heb het niet eerder gegeten, zei Tripolinus en stak een
nieuw brok in zijn mond.
We keken elkaar al kauwend en het vlees fijn malend aan.
Proef je niets bijzonders? vroeg Pertronius.
Gaius Eco rolde het vlees op zijn tong heen en weer.
Het smaakt geloof ik wel anders, zei hij.
En Echilion: Ik proef het idee mens, de smaak van mens
als idee.
En hoe is die smaak?
Abstrakt, zei hij, het smaakt naar abstrakt mensenvlees.
Als een kom water met een weerspiegeling erin.
We aten zwijgend verder, ondergingen misschien iets van
het beerachtige, het verscheurende of meenden het en
naarmate ik er langer aan dacht en er bedachtzamer op
kauwde voelde ik het karakter ervan krachtiger in mij worden. Boeiend voedsel.
—We zouden ons meer van het dier of van de vrucht die
we eten bewust moeten zijn, zei Seleucus, zoals onze voorvaderen dat waarschijnlijk waren.
Eigenlijk zou je altijd moeten opeten die je doodt, zei
Echilion.
Hou op, griezel, zei Dama en spuwde het voedsel dat hij
in zijn mond had kokhalzend uit.
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Ook je voorouders, zei ik, zoals sommige stammen in Asia
Maior dat volgens Herodotus doen. Je neemt zo je hele
voorgeslacht in je op. Net als hun taal, die je ook iedere keer
herkauwt en verorbert.
Hierop vertelde Eumolpes het verhaal van zijn oude oom,
die zich de opdringerige erfgenamen van het lijf had gehouden door te zeggen dat hij als bepaling in zijn testament
had laten opnemen, dat alleen diegene van hem zou erven
die `zoveel van hem hield dat hij bereid was zijn lijk op te
eten'. Bij iedere hap diende hij te zeggen:—Delikaat! Het
smaakt naar louter dukaat!
En hoe is het afgelopen?
Toen hij stierf bleek het inderdaad in het testament te
staan, de schoelje. Ze probeerden het allemaal, hoewel ze
stuk voor stuk gezworen hadden het niet te zullen doen. Na
één of twee happen werd iedereen kotsmisselijk en verliet
vloekend de zaal waar het lijk opgebaard lag. Er was een notaris aanwezig die toezicht hield op de uitvoering van het
testament. Al het geld en de bezittingen van oomlief gingen
tenslotte naar de slaven en naar keizer Claudius.
—Heb jij het ook geprobeerd?
Ik was te jong.
We vonden het een uitmuntend verhaal, ook al was het
waarschijnlijk niet waar.
Panero zei: Ze zeggen dat de kristenen hun dode god, een
gekruisigde, ook opaten en dat ze het iedere keer zinnebeeldig herhalen als ze bijeen zijn.
—Misschien zitten er momenteel wel kristenen in krypten
onder je villa, zei Tripolinus lachend.
—Zullen we een stukje mensenvlees door een gat in de
vloer gooien?
Hierop nam Hermeros een sandaal van zijn voet en sloeg
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met de hiel op de marmeren vloer. Het klonk niet alleen
hol, maar tot onze ontsteltenis werd er ook teruggeklopt.
Het werd doodstil en enkelen van ons trokken wit weg, ook
Hermeros of vooral Hermeros. Was het een klopgeest, of...?
Nu klopte Panero met zijn sandaal, maar dit keer kwam er
geen echo, ook niet toen hij het herhaalde en herhaalde.
Toch hadden we het allemaal gehoord.
We keken naar Pertronius, die zijn handen in onschuld hief
en zijn mond in een komedieachtige grijns vertrok.
—Dat hadden we nooit van je gedacht, zei Tripolinus spottend. Pertronius die kristenen in de katakomben onder de
vloer van zijn villa verbergt. Misschien is hij zelf of is zijn
klopgeest of huisgeest wel kristen.
We lachten en vervolgden ons maal. Enkelen van ons konden echter niet nalaten zo nu en dan met hun hiel op de
vloer te klappen, in de hoop dat er een echo zou volgen.
—Velen van ons, Romeinen, hebben een kristen in zich, zei
Echilion, soms zonder het zelf te weten en wee degenen bij
wie hij naar buiten treedt. De kristenen zelf zullen hem als
een verloren zoon inhalen, hoewel hij nooit verloren is geweest, noch een zoon. Erger, hij is het zich allemaal nooit
bewust geweest.
Pertronius zweeg broedend. En wantrouw vooral hen die
het 't hevigst ontkennen, zei Tripolinus pesterig. Want als
de tijd van hergeboorte daar is, dek je dan maar ze zullen
je zalig maken tegen je zin, je wordt hun hemel binnengeloodst via een duw in je rug en je voeltje als een baby geboren uit een maagd zonder dat er een vader aan te pas is gekomen... En voor je 't weet ben je zelf bezig anderen zalig te
maken en zoal niet voor God dan toch voor zaligmaker te
spelen... Laten we hem dus eten! riep hij. Laten we hem verorberen! En tegen een van de slaven: Breng ons nog een
vis, een meerval of morene, het doet er niet toe!
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De vissen zijn op, zei de hoofdslaaf.
Dan maar een vis van vlees, zei Pertronius. Als het moet
lenen we de kok van Panero.
Panero glunderde. Altijd bereid, zei hij, altijd bereid!
S
Op dat moment voer een klein flottielje met pleziervaartuigen van keizer Nero langs de villa, ongeveer in het midden
van de stroom, vijf boten in getal, die in een rustig, slaafs
tempo voortgeroeid werden door de onzichtbaren in het
ruim; de roeiriemen bewogen door het water als aangedreven door het trage, jambiese ritme van een epos dat in de
buik van het schip door een automaton gereciteerd werd.
Er klonk muziek van fluiten en harpen en er was gelach
hoorbaar, brooddronken kreten en applaus. Op de dekken
waren luifels tegen de zon opgezet en eronder en ernaast
stonden varens, struiken en kleine potpalmen en op het
keizerlijke hoofdschip zelfs een viertal grote palmbomen
waarin zich als apen verklede mannen ophielden. Zij slaakten zo nu en dan woeste oerwoudkreten en maakten
masturbeergebaren zoals apen in dierentuinen dat doen,
krabden zich uitvoerig, wat steeds opnieuw lachsalvo's uitlokte.
Onder een hemeltent zat keizer Nero. Hij zag alles, halfliggend, aan, grim- of glimlachend; het gebeuren was van de
oever met goede ogen gemakkelijk te volgen. Wat hem
vooral vermaakte was het spel dat Tripolinus onlangs voor
hem had bedacht. Vóór aan de boeg was een grote ijzeren
hoepel bevestigd met een vangnet erin. Slaven moesten er
vanaf een klein, hoog aan de mast bevestigd plankier in zien
te springen. Wie de vaart van het schip goed berekende en
erin sprong had zijn leven gered en zijn vrijheid verdiend;
wie fout taxeerde viel te pletter op het dek, brak zijn rugge229

graat op de reling of viel in het water en verdronk, want
niemand kon zwemmen en er werden geen pogingen gedaan om hem te redden; de boten voeren gewoon over hem
heen. Zo was het leven en zo was het spel bij Nero: altijd
levensgevaarlijk. IJselijke kreten klonken, gegil en gelach
en soms begaf de keizer zich naar de zijde van het schip om
getuige te zijn van een bizonder vermakelijke verdrinkingsdood.
We keken de schepen na. Pertronius wendde zijn blik het
eerst af.
Even later klonk gezang van stroomopwaarts: Nero, die
zichzelf begeleidde op de lier en het honderd uit zong, misschien voor de edele hetaeren die gedwongen waren voor
de bordelen langs de rivier voor hoerenmadam te spelen en
die verlokkende gebaren maakten naar de keizer.
—De grote zanger, zei Menippo smalend.
En Armaeus: Zich overal eerste prijzen laten toekennen,
geen zangconcours of hij doet mee. De juryleden koopt hij
om, dat weetje toch? In Griekenland liet hij op de Olympiese spelen als nieuw onderdeel een zangwedstrijd toevoegen,
louter en alleen om mee te kunnen doen en te kunnen winnen. Bij zijn terugkeer moest en zou hij als een triomferend
veldheer ingehaald worden in de zegewagen van Augustus.
En zo kwam hij aan, de lauwerkrans om de slapen.
Langs de hele route werden gevangenen geofferd en
werd parfum gesprenkeld. Het volk liet zangvogeltjes los
en wierp linten en bloemen naar hem.
—Daarna richtte hij voor zichzelf overal standbeelden en
bustes op als lierspeler; die van vroegere prijswinnaars liet
hij neerhalen. Later liet hij zijn konkurrenten ook afmaken,
of hij gebood ze minder goed te zingen dan ze konden.
Walgelijk, zei Seleucus.
—Vooral het laatste, zei Dama.
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Maar misschien heb je dit op het land allemaal al gehoord?
Veel, zei Seleucus, maar lang niet alles. Iemand zei me,
dat als hij optreedt, hij dit doet met een masker voor, gemodelleerd naar zijn eigen gezicht of dat van een minnares en
niet dat van de figuur die hij uitbeeldt.
Dat is juist, zei Pertronius. En hij organiseert ook zijn
eigen applaus; hij heeft een betaalde claque van S000 jongens en niemand mag het theater verlaten zolang hij optreedt, zelfs al wordt het diep in de nacht. Sommigen hou
niet meer en klimmen over de achtermuur of laten-denht
zich als dood neervallen om op een baar weggedragen te
worden.
We lachten.—De grote versierder van zichzelf, zei Pertronius, half bewonderend. Wie niet hard genoeg klapt straft hij
met de konfiskering van een deel van zijn bezittingen of
hij verbant hem naar de provincie.
—Het vreemde is, zei Menippo, dat hij mensen die spotverzen op hem maken ongemoeid laat of om lichte straffen
voor hen verzoekt, terwijl hij bijna zijn hele familie voor
z'n plezier heeft uitgemoord, ook z'n moeder en z'n zuster.
—Het kan zijn dat het is om niet nog meer de aandacht op
die verzen te vestigen. Maar wie weet is hij in z'n hart wel
gevleid dat er zoveel over hem gedicht wordt, zelfs al is het
ongunstig...
—En ondertussen praten we weer over hem, zei Echilion;
als hij het wist zou hij het prachtig vinden. Misschien tuiten
nu zijn oren wel op het schip.
Zelfs dit denkbeeld joeg sommigen van het gezelschap
schrik aan, want ze keken onwillekeurig even schichtig om
zich heen en dempten hun stemmen. Maar het onderwerp
was blijkbaar zo prikkelend dat we het niet met rust konden
laten, want Eumolpes zei na een korte pauze, peinzend, als231

of hij het zelf ook graag zou hebben gedaan: Als jongen
stroopte hij in het donker de straten van de stad af; hij roofde en stal alles wat los en vast zat en stak de mensen neer.
De volgende dag richtte hij dan in het paleis een kleine
markt in waar hij de gestolen goederen te koop aanbood.
Wie daartoe nog in staat was kon zijn eigendom terugkopen.
De boef, lachten we.
En je weet toch dat hij van de kleurstoffen amethistine
en thyries purper, die hij alleen mag voeren, een paar ons
stiekem liet verkopen, waarna hij de zaken van de handelaren verbeurd verklaarde? En hij heeft eens een dame die de
verboden kleuren droeg op een van zijn konserten—wat
een uitdaging overigens! naakt uit laten kleden, waarna
hij ook haar bezittingen inpikte. Werkelijk, om aan geld te
komen doet hij alles.
Hij pist niet alleen op de huisgoden, als hij de kans kreeg
zou hij op alle mensen pissen.
Pas maar op, zei Pertronius, hij loopt naar verluidt nog
steeds in vermomming rond en bezoekt markten, tavernen
en bordelen, vooral 's nachts; en hij wisselt vaak van vermomming.
En opnieuw keken een paar van het gezelschap onwillekeurig over hun schouder.
—Weet je, zei Hermeros met gedempte stem, dat hij zich
eens als een dikke vadsige god op een groot etensbord in
een bordeel heeft laten ronddragen, net zo'n dienbord als
hier zoëven rondging met de dierenriemtekens erop. Men
moest hem aanbidden, aan hem knabbelen, aan z'n tenen
nibbelen, zijn vingers, aan z'n kleine tepels zuigen, aan zijn
penis, zijn neus, zijn oorlellen, men moest zacht in z'n kuiten bijten, z'n hielen, zijn bicepsen. Verzaligd lag hij op het
bord.
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't Is niet waar, zei Panero ongelovig, hoewel we allemaal
wisten dat bij Nero zo ongeveer alles waar kon zijn.
En nu genoeg over Nero! riep Pertronius in zijn handen
klappend. Wij zijn niemand iets schuldig behalve onszelf.
En zelfs dat niet eens! Weet je wie zichzelf het meest verschuldigd is? De keizer! Misschien is hij daarom de meest
zielige van ons allemaal. Nero, de grootste schuldenaar ter
wereld, die zijn schuld aan zichzelf alleen kan delgen door
nog meer schuld op zich te laden.
Het was een roesdiepe gedachte, die ons even het zwijgen
oplegde. Wij zagen ten slotte de wijsheid ervan in en gaandeweg voelden we ons steeds minder aan onszelf verschuldigd en wilden dit tonen.
—Drink of zuig lucht in! riep Pertronius tegen mij. Je weet
toch dat je je vrienden wel iets verschuldigd kunt zijn?
—Zeg het, zei ik.
—Een filosofiese flatus!
Goed, riep ik. Ik pakte mijn linkerhand, duwde de rug
tegen mijn mond en imiteerde een orkaan van een flatus,
waarop ik wegwoei in de richting van een wijnkruik.
Het gezelschap hinnikte als stonden ze in een veld met
paardebonen.
De zanduurslaaf trompette het uur en draaide de zandloper
om.
—Hora est!
6
Inmiddels was er een halfblinde bedelaar tot onze vertrekken doorgedrongen. Ascylpios ontdekte hem het eerst,
maar niemand wist hoe lang hij daar al tegen een pilaar geleund had gestaan en de gesprekken . aangehoord.
Wie heeft hem binnengelaten? vroeg Pertronius.
—Vergiffenis heer, piepte de bedelaar, die zich moeizaam
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en met een stok voor zich uit tastend op hem toe begaf als
ging hij vooral op het geluid af, niemand heeft mij binnengelaten. Afgaande op de feestelijke geluiden heb ik mijzelf
toegang verschaft, omdat niemand mij het toegestaan zou
hebben als ik het gevraagd had. Ik heb de vrijheid durven
nemen in de hoop dat de zegen, afgesmeekt aan de goden
door een bedelaar die weliswaar geen blinde ziener is maar
evenmin een halfblinde demon, aanvaard zou worden door
de edele heren van Bilocus en dat mijn onbeschaamdheid
door hen, als waren zij goden, vergeven zou worden. Moge
mijn zegen beloond worden met een bete broods en zo mogelijk met een hap vlees, want zoals Philonidos dichtte:
Wie een bedelaar van het zijne geeft,
behoeft niet om het zijne te vragen
zolang hij nog meer in zijn zakken heeft,
want geld schept hongerige magen.
We lachten en de bedelaar had het pleit gewonnen. Weer
had poëzie de werkelijkheid veroverd, hoewel wij geen van
allen precies begrepen wat het vers bedoelde te zeggen.
—Maak plaats aan de dis voor de blinde bedelaar, riep Pertronius, en geef hem rijkelijk te eten. Hij fluisterde de bedienden iets toe.
De bedelaar werd aan het hoofd van de tafel gezet en even
later stonden de dampende spijzen voor hem. Hij tastte met
gretige handen in een schotel, voelde nog eens, geloofde
zijn vingertoppen niet en bracht toen een hand met vijf
vingers naar zijn mond die openspleet in een grijnslach; zette grommend en grauwend zijn tanden in de hand en het
polsgewricht en verslond het vlees in enkele happen, samen
met zwil en enig kraakbeen. Daarna verzwolg hij, uitgehongerd als had hij in geen weken gegeten, onder groot gelach
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van de disgenoten hele schotels met voeten, neuzen, ogen,
oren, phallussen en andere lichaamsdelen, terwijl vet,
vruchtesappen en etensresten van zijn baard dropen, onderwijl kreunend van genot en grommend van onverzadigbare vraatzucht. Nooit tevoren hadden wij een mens zo onbeschaamd en zo ongeremd zien zwelgen. Zelfs wij werden
er stil van.
Pas na enige tijd waren zijn eerste honger en dorst gestild.
Een tevreden, nee, een bevredigde, half bevredigde uit
verscheen op zijn gezicht. Bijna automaties en als-druking
in een droomstaat stak hij zijn hand door de spleet in zijn
tunica en begon te masturberen, alsof alleen dit nog aan zijn
geluk ontbrak en het bovendien de gewoonste zaak van de
wereld was. De onbeschaamdheid van de bedelaar leek op
die van een aap en even fronste Pertronius zijn bijgeknipte
wenkbrauwen, meer bevreemd dan onthutst.
Hoho! riepen enkelen van ons. Goorling! om je te bevredigen aan de dis van je gastheer. Maar anderen riepen:
Laat hem toch! Het is zijn lust!
De bedelaar, die door de uitroepen uit zijn trance ontwaakte, trok zijn hand terug en grijnsde als een betrapte lustknaap. Daarna stak hij hem meteen weer uit naar de volgende dis.
Laten wij ook hem vragen wat hij onder vrijheid verstaat,
zei Gaius Eco.
—Goed idee, zeiden Pertronius en Tripolinus beiden.
Heb je een deel van het gesprek van zojuist beluisterd?
vroeg Pertronius.
De halfblinde bedelaar knikte. Ja, edele heren. Het was
een van de interessantste gesprekken die ik in mijn aan
geestelijk voedsel zo arme leven heb mogen aanhoren.
Goed, zei Pertronius. En wat zou jij onder de hoogste vrijheid verstaan?
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De vrijheid en de mogelijkheid om mij te mogen dood eten en me te mogen bevredigen tot de dood erop volgt.
Wij lachten; hadden half en half een soortgelijk antwoord
verwacht. De vrijheid om, op welke wijze dan ook, vrijwillig van het leven afscheid te nemen, voegde de halfblinde bedelaar er onverwacht aan toe. Wie tot vrijheid veroordeeld is of wie veroordeeld is om zich het leven te benemen
is niet vrij. Vrij is wie doodt en zichzelf doodt, niet wie zich
láát doden.
Dit was niet wat wij verwacht hadden en er ontstond een
onheimelijk zwijgen. De lust tot verder vragen was kennelijk iedereen vergaan. Dat is het risiko als men een halfblinde bedelaar die niemand kent vragen stelt.
Het dessert! riep Pertronius om de stilte te larderen. Muziek!
Er werd nu een grote maquette in vier delen van geparfumeerde bijenwas en geurig sandelhout binnengedragen; de
delen werden op de tafel naadloos aaneengevoegd. Bravo!
Het was Rome. Wij herkenden de bouwwerken en villa's
en wezen ze elkaar met kleine kreten van bewondering aan.
Op een wenk van Pertronius werd de hele stad rijkelijk
overgoten met geurige olie en enigszins ontsteld waren wij
getuige van wat volgde.
De fakkel! riep Pertronius, alsof een daimon bezit van
hem had genomen. En enkele ogenblikken later vatte Rome
vlam. Rome brandde. Een zoete rookgeur steeg op en verspreidde zich door de zaal, deed onze ogen branden en tranen.
Hier en daar voltrokken zich kleine ontploffingen, waar
kleine pijnappels en stukjes harsige schors van de olijfboom
die tussen sandelhout en was verborgen zaten vlam vatten
en uit elkaar spatten. Brandende schilfers vlogen op ons af
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en schoten als kleine kometen langs ons hoofd. Het gezelschap slaakte hoge gilletjes.
De ontstoken pijnappels en stukjes schors die achtergebleven waren gloeiden nog even diep na als karbonkels en deden door hun intense gloed andere ontvlammen, waardoor
nu over de hele stad verspreid kleine ontploffingen plaatsvonden en de hele metropolis één vuurzee werd, waar we
zowel met bewondering als verbijstering naar keken. Het
was een fraai gezicht.
En wat kwam bloot? Kleine, voorgevormde ruïnes van steen
en gips, ruïnes bedacht en gevormd en daarna met was en
schors en waarschijnlijk amandelspijs bijgemodelleerd tot
herkenbare bouwsels. Het vuur legde de ruïnes bloot alsof
ze de essentie waren! zoals de dood het skelet van de mens
blootlegt. En van die warme amandelspijs worden wij
geacht kleine brokjes te eten bij wijze van toespijs.
Natuurlijk had een kunstenaar met zijn perfide verbeelding zich weer eens uitgeleefd en het allemaal uitgedacht,
als spel.
We zagen hoe de halfblinde bedelaar er geboeid, ja bijna
extaties naar keek alsof hij een werkelijkheid zag te mooi
om erin te geloven. Alleen de kreten van levend verbranden ontbraken nog. In plaats daarvan ontsnapte een hoog
piepend geluid zijn keel en even leek het op een uit zijn
borst ontsnapte fret.
—Bravo! riep hij zacht. Bravo! en haalde uit de zak van zijn
morsige tunica een in een gouden montuur gevatte beryl
en keek met één oog het andere toegeknepen door het
geslepen kristal naar de vlammen.
Pertronius en Echilion trokken lijkbleek weg; hun gezichten leken van deeg of amandelspijs, oneetbare. Ze hadden
Nero herkend.
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Er was een dodelijke stilte ontstaan. Alleen het kirrend gezwijmel van de keizer werd nog gehoord.
Toen de vlammen doofden en naspeelden in een uitgebrande en verkoolde stad met hier en daar nasmeulende
amandelspijs en geblakerd gips stond de keizer op en verliet
zonder een blik op de gasten te werpen het vertrek.
Waarschijnlijk had hij een bediende omgekocht en stonden
buiten achter de bomen zijn dienaren met zijn draagstoel

te wachten.
Nog steeds was de hele wereld zijn nar en wij de nar van

een nar.
Je hebt hem op een idee gebracht, zei Echilion zonder sarcasme en meer konstaterend dan belerend. Morgen zal
Rome branden.
Ik heb hem op meer dan één idee gebracht, zei Pertronius. En hij mij op een ander.
Hij nam een fruitmesje en sneed zonder dat een spier van
zijn arm trilde een ader open in zijn linkerpols. Het bloed
spoot eruit. Onmiddellijk kwamen zijn honden er op af en
likten het op. Niemand joeg hen weg.
Niemand zei ook: Pertronius, wat doe je nu! of iets dergelijks. We wisten allen dat hem niets anders te doen stond.
Pertronius riep een bediende en liet zijn pols afbinden met
een lus die hij naar believen kon aantrekken en losser maken, waardoor hij het bloedverlies kon regelen en zo het
moment van zijn dood zelf bepalen.
—Dit is het enige dat mij nog rest, zei hij; geen vrijheid of
onvrijheid, zelfs geen vrijwillige dood, maar het tempo van
mijn sterven. Alleen daar ben ik nog vrij in. Daarna zijn alleen mijn werken vrij. Vrij of vogelvrij. Mijn geliefde slaven.
—Kun je niet vluchten? vroeg Dama toch nog.
—En de rest van mijn leven een onvrije vluchteling zijn,
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waar ik ook vertoef? Nee mijn vriend. En peinzend, voor
zich heen: Ik ben de nar van mijn verbeelding en niet caesar. 0 de kunst van de verkeerde wereld... En nu wijn! riep
hij, de lus om zijn pols aansnoerend, zolang ik nog voor nar
van mijzelf kan spelen!
Pertronius' gezicht werd al witter en witter en nam het masker van de dood aan, maar zijn ogen straalden nog van leven, zij het met een melancholieker licht dan wij van hem
gewend waren. Hij speelde met de dood en beheerste haar,
wat zijn blik iets overmoedigs gaf en tegelijk iets berustends, alsof langzaam tot hem doordrong dat hij nooit
met een zelfde inzet met het leven had gespeeld en het leven alleen maar met hem. Het spel van het leven had hij
tot het zijne gemaakt, daardoor denkend dat hij het speelde,
terwijl het spel met de dood nu zijn spel was en niet dat
van de dood, nog niet. Vrijheid of onvrijheid in het leven?
het speelde nu geen rol meer, zijn vrijheid lag in het spel
met de dood, ook als dit binnen het domein van de nood
viel en dat deed het, deed het voor de mens altijd. Lang-zak
leve de dood! Lang!
Pertronius' stem werd zwakker. Ten slotte werd ook zijn
blik ingekeerder; de buitenwereld had geen deel meer aan
het spel, het voltrok zich van binnen, althans grotendeels.
Pertronius dronk geen wijn meer. Zo nu en dan maakte hij
de lus losser en liet zijn bloed vloeien in de linnen doeken
die aangedragen werden.

Na een uur schonk hij al zijn huisslaven de vrijheid, niet
eerder, want het leven is taai in zijn verwachtingen. Ook
zijn geleerde dichterslaaf was nu vrij.
Een kwart uur later zei hij waar zijn testament lag. Hij
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wenste geen veranderingen. Zijn geest behoorde niet meer
tot het domein der veranderingen.
—Mijn verbeelding ontvlucht mij, fluisterde hij..., de
woorden ontvluchten me...
En even later hoorden we hem mompelen: ... nu pas werkelijk de gevangene van mijzelf... er is geen ander... geen ander...
Wij bevochtigden zijn lippen en wachtten.
We hadden de uurtrompetter die vroeg of hij, al was hij vrij,
nog de zandloper om moest keren en de trompet moest steken, zij het zacht, al eerder gezegd dit achterwege te laten.
Er heerste nu een bijna fluisterende stilte in de zaal. Wat
weg was gevallen was de verwachting. Pertronius' naderende dood beklemde ons en stemde ons treurig, zoals het vervluchtigen van een dagdroom treurig stemt. Wij bewogen
ons weinig en voelden ons zelf ook een beetje schimmig
worden in zo direkte nabijheid van de schimmenwereld.
Het schemerde nu metterdaad. Een dunne mistbank dreef
boven de rivier. Een bark gleed half zichtbaar over het
water.
Pertronius kreunde zacht, als in zijn slaap. Hij hield zijn
oogleden gesloten.
Plotseling werden we opgeschrikt door een luid bonzen op
de buitendeur. Pertronius opende zijn ogen en keek vragend naar ons. Zijn blik was helder.
Een paleisdienaar trad binnen en overhandigde mij een gezegeld schrijven van de keizer. Pertronius beduidde mij met
zijn ogen de brief open te maken. Ik deed het en las de uitnodiging van keizer Nero aan Pertronius voor: om morgenavond getuige te komen zijn van een uniek schouwspel.
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Pertronius knikte zwak met zijn voorhoofd, terwijl een
zweem van een glimlach rond zijn oog- en mondhoeken
speelde. Ik kom.
Daarop, hees en vragend: Tripolinus...?
Wij zochten Tripolinus met onze ogen. Hij was verdwenen.
En toen pas drong het gevaar ook goed tot ons door.
Pertronius gebaarde dat men de lus om zijn arm losmaakte
en niet meer aan zou halen.
Daarop sloot hij zijn ogen, sloot ze zelf.
—Verbeelding... verbeelding..., fluisterde hij.
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In de arena bevat zes verhalen die zich in verschillende tijdperken van de geschiedenis afspelen,
waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaand historisch materiaal; in alle gevallen is dit materiaal
enigszins gemanipuleerd - soms zijn de personen
samengestelde personen. Niet altijd is duidelijk wat
authentiek is en wat verzonnen.
Het eerste verhaal, 'De nachtmerrie van het Nieuwe
Amsterdam', is een soort docudrama uit de annalen
van de Verenigde Oostindische Compagnie.
In 'Thou artthe man' tracht detective Perdie Lockshire
de wellicht merkwaardigste misdaad van het negentiende-eeuwse Engeland op te lossen.
In 'Draumvitjanir' houdt de laatste Groenlander
zichzelf in leven met het vertellen van oude vikingverhalen aan de schimmen van gestorvenen.
Het titelverhaal'In de arena' speelt zich af in de toekomst: een ter dood veroordeelde vecht voor zijn
leven met zijn door het publiek opgeroepen dubbel
van bioplasma.
De twee andere verhalen 'Posse esse' en 'Gastmaal',
zijn gesitueerd in de begintijd van de Renaissance en
ten tijde van keizer Nero vlak voor de brand van
Rome.
Geschiedenis niet als objectief gebeuren, maar als
materiaal voor de verbeelding: 'het persoonlijk
gebruik van de geschiedenis dat toegestaan was, het
beleven van hun eigen versie van de historie...
geschiedenis was voor de levenden...'
In alle verhalen komt minstens één afleiding voor van
de hoofdfiguur Lokien Perdok, die een rol speelt in de
meeste prozovLerken van Palet.

