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paul snoek / divina comedia
Een doorsneeman, voor geen verdere persoonsbeschrijving vatbaar loopt met gelijke
plankjes onder de schoenen geriemd de oppervlakte van een zandig tuintje plat,
waarop hij gras heeft gezaaid. De momenteel overal tegenwoordige goden, meestal
in arbeiders of handelsreizigers vermomd, weten nochtans dat het fijne en zeer dure
gras volledig door onkruid zal overwoekerd worden. Door netels, paardestaarten
enz... Maar onwetend zoals elke doorsneeman trouwens, werkt hij dapper door. De
goden, even plots tevoorschijn gekomen als doodgravers bij een rottende mol, volgen
de man als een tennisbal, terwijl hij over het 8 meter lange tuintje heen en weer
dribbelt en de aardkluiten met de plankjes effent. De goden kijken links, de goden
kijken rechts, gelijk het de goden betaamt.
Een van hen, de meest onzichtbare, staat tussen zijn even transparente trawanten
achter een nieuwe prikkeldraad, welke de man in een klaustrofiele bui om zijn tuintje
heeft gespannen en zegt, zoals het alleen een god kon zeggen: ‘In den beginne zullen
groeien de gele distels’. Helderziend als een god kan zijn, wil hij de plantaardige
ontwikkeling van het tuintje verder voorspellen, maar de vrouw van de doorsneeman
met de plankjes, een doorsneevrouw bijgevolg, lokt haar trouwe, tuinierende
echtgenoot binnen. Het is avond en bedtijd. De man bevrijdt zijn voeten van het
botanisch tuig, trekt schoenen en andere kleren uit en vergeet zijn tuintje om weldra
met zijn vrouw in te slapen, moe van de volbrachte dagtaak. Hij droomt zelfs niet
van zijn tuintje, maar zij dromen van elkaar, gelijk het doorsneemensen past.
De goden, op dat ogenblik in de valavond een bijna zichtbare homogene grijze
massa, zijn zeker van hun ongelijk. Zij weten, helderziend als goden zijn, dat binnen
enkele weken het tuintje dichtgroen zal staan met zacht engels gras. De man zal het
alle dagen met een gieter besproeien en het onkruid wieden. Maar de goden houden
het bij de gele distels van hun onstoffelijke gezel. Zij verlangden alleen maar dat...
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maurice d'haese / het paard
Het dienstmeisje klopte zacht aan, opende de deur op een kier en vroeg of ze naar
haar kamer kon gaan. Thomas keek even op van zijn boek, knikte verstrooid en las
dan verder. Maar na enkele regels verflauwde zijn aandacht en hij begon gespannen
te luisteren naar de geluiden in het huis. Hij hoorde het meisje naar de badkamer
gaan en kort daarop het stromen van het water door de afvoerbuis. Dan ging ze haar
slaapkamer binnen en liep naar de hoek waar haar toilettafeltje stond. Nu borstelt ze
heur haar, dacht Thomas, ofwel staat ze naar haar gezicht te kijken. Of misschien
kleedt ze zich uit voor de spiegel om te zien hoe groot haar borsten zijn. Het prikkelde
hem, een ogenblik dacht hij er aan wat er te voorschijn kwam wanneer ze haar
ondergoed uittrok. Hij legde het boek neer, stak een sigaret op en ging bij het venster
staan. Hij schoof de zware tenture op een kier en keek naar buiten in de nacht. Het
regende nog steeds, het korte gras van de pelouse voor het huis glinsterde in het licht
van de lantaarn bij het hek en het asfalt op de weg lag nattig te glimmen. Een wagen
reed in een grijze wolk van spattende druppels om de bocht en de banden maakten
een kleverig, zuigend geluid op het wegdek. De koplichten boorden als twee glanzende
stalen vuurmonden door de regen. Dan werd het weer stil op de weg, de nacht was
eindeloos groot en blinkend. Het meisje liep nu naar het midden van de kamer en
Thomas hoorde dat ze haar schoenen uittrok. Hij schoof het gordijn dicht en ging
weer bij het vuur zitten. Dan kraakte het bed. Nu gaat ze op het bed zitten om haar
kousen uit te trekken, dacht hij, nu zit ze daar met hare warme, naakte dijen hoog
opgetrokken. Hij nam het boek weer op, maar hij kon niet lezen, het stond vol warme,
bruine dijen die samenliepen in een donkere schaduw. Misschien zat ze nu voor zich
uit te kijken en aan god-weet-wat te denken, terwijl haar hart onrustig klopte en er
een zenuwschok door haar buik liep. Toen hoorde hij weer het bed kraken en dan
werd het doodstil in het huis. Op een dag zal ik haar naar haar moeder sturen, dacht
Thomas, ofwel gebeurt er iets en sta ik voor mezelf niet meer in. Hij wierp het
sigarettenpeukje in het vuur, schonk zich een borrel in en dronk hem in twee teugen
leeg.
Toen werd alles weer gewoon in de kamer en hij begon weer te lezen. De
octobernacht suisde rustig om het huis met een ruisend geluid van regen in de gevallen
bladeren en nu en dan het kleverig zuigen van een wagen op de weg. Het vuur
knetterde in de haard en een groene tak lag stil te zieden. Hij verdiepte zich weer in
het boek en lette nergens meer op.
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Toen klonk eensklaps vlak bij het venster, in de voortuin, ontzettend luid en dwaas
het gehinnik van een paard. Het galmde als een ijzige spotlach door het huis en
eindigde in een proestend klapperen van rubberen paardenlippen. Thomas schrok
hevig. Het eerste ogenblik wist hij geen blijf met het boek, legde het dan aarzelend
neer en stond langzaam recht. Zijn haar deed pijn en hij hoorde het bloed als een
trom in zijn oren slaan. Buiten was het nu weer stil, alleen de regen ruiste vaag in de
dorre bladeren op het gras. In het huis bewoog niets. Ze moet het gehoord hebben,
dacht Thomas, ze slaapt nog niet. Hij deed een paar passen in de richting van het
venster maar bleef weer staan. Als hij het gordijn opende was hij van buitenuit goed
zichtbaar in het licht van de kamer terwijl de andere het voordeel van de duisternis
had. Hij doofde het licht uit en liep langzaam en tastend naar het raam. De duisternis
was dik als een deken. Hij raakte de fluwelen stof van de tenture aan, maakte een
smalle opening tussen het raamkozijn en keek naar buiten. Er was niets. De tuin lag
verlaten en de lantaarn wierp een nattig, glimmend schijnsel op het gras in de voortuin
en op het asfalt van de weg. De regen had bijna opgehouden, er vielen enkel nog een
paar druppels van de treurwilg bij het hek. Het was een paard, dacht Thomas, het
was zeker een paard, hoewel er sedert jaren in heel de omtrek geen paarden meer
waren. Hij liet het gordijn dichtvallen en stak het licht weer aan in de kamer. Het
meisje was waarschijnlijk erg geschrokken en lag nu angstig in haar bed te luisteren.
Ik zal even tot aan haar deur gaan, dacht Thomas, en haar vragen of ze dat gehinnik
hoorde. Hij klom naar boven en klopte aarzelend op de deur van haar kamer maar
ze antwoordde niet. Hij zei stil, Maria, maar er kwam geen antwoord. ‘Hier is Thomas,
Maria’, zei hij, ‘heb je het paard gehoord?’ Hij klopte nog eens maar in de kamer
bleef het stil. Hij duwde de klink neer en opende de deur op een kier. Het was donker
in de kamer, zelfs het nachtlichtje brandde niet. Hij draaide de schakelaar om naast
de deurpost en trad schoorvoetend binnen. Het bed was onaangeroerd maar de
klederen van het meisje lagen op een stoel, haar schoenen stonden op het karpetje
en haar kousen en ondergoed hingen over de bedsponde.
Toen bemerkte Thomas dat het raam wijd open stond op de nacht en toen hikte hij
van angst. Door het raam hing het bovenlijf van een paard naar binnen, steunend met
zijn voorpoten op de vensterbank. Het keek hem met zijn grote, dofglanzende
paardenogen roerloos aan, terwijl het water in donkere lijnen van zijn hals omlaag
vloeide. Een lam gevoel sloeg Thomas in de benen, hij klemde zich vast aan de
deurpost terwijl hij achter zijn rug naar de schakelaar zocht. Toen bemerkte hij naast
het bed het meisje. Ze zat moeder-
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naakt op het vloerkleed in elkaar gedoken met haar handen voor haar gezicht. Hij
keek weer naar het raam maar het paard stond hem steeds onbeweeglijk aan te staren.
Ze mag hier niet achterblijven, dacht Thomas, we moeten er uitgeraken. Een paar
ogenblikken bleef hij besluiteloos staan, dan liep hij met knikkende benen naar het
bed en hief het meisje op. Hij voelde haar borsten in zijn handen toen hij haar onder
de armen rechttrok maar ze bedekte steeds haar gezicht en scheen niets te voelen.
‘Kom’, fluisterde hij dicht bij haar oor, ‘kom vlug’. Het paard hing nog steeds
onbeweeglijk door het raam. Hij leidde haar uit de kamer, trok sne! de sleutel van
de deur, deed het licht uit en sloot de deur langs de buitenkant af. Het zweet parelde
op zijn voorhoofd en hij hoorde het bloed zwaar bonzen in zijn slapen. Het meisje
deed haar handen omlaag en keek hem bang en verlegen aan. ‘Kom’, zei Thomas.
Hij vatte haar bij de hand en bracht haar naar zijn eigen kamer aan de achterzijde
van het huis. Haar schouders waren warm en glanzend als de dag. Vervloekt paard,
dacht Thomas, verdoemde smerige duivel. Wat het beest nu ook uitrichtte aan de
voorzijde van het huis, het ging hen niet meer aan, de deur was gesloten en het licht
gedoofd. Hij schoof de zware gordijnen voor het raam en toen hij zich omdraaide
stond het meisje nog steeds naakt en verlegen en angstig midden in de kamer. Thomas
gaf haar zijn kamerjas en ze gingen op het bed zitten. Hij luisterde een paar
ogenblikken naar de nacht maar het was weer stil. ‘Hoe was het daar gekomen’,
vroeg hij fluisterend. ‘Ik weet niet’, zei het meisje hees. ‘Ik doofde het licht uit en
toen duwde iemand van buiten het raam open en...’ - ‘Iemand’, vroeg Thomas, ‘je
zegt iemand’. - ‘Het... het paard’. - ‘Stil’, zei Thomas. Hij luisterde weer even maar
er bewoog niets. Het stond rechtop tegen de muur, dacht hij, het was onmogelijk
lang en het reikte tot boven de vensterbank van de verdieping. ‘Je moet geen angst
hebben’, zei hij, ‘het is allemaal dwaasheid’ - ‘Waar komt dat... dat dier vandaan’,
vroeg het meisje. Ze was nog steeds erg geschrokken en helemaal niet gerustgesteld.
‘Het moet uit één of ander circus ontsnapt zijn’, zei Thomas. ‘Het is niets’. Maar hij
was er niet erg zeker van, de nacht was eensklaps vol van iets vreemd en
onrustwekkend, dat stil om het huis sloop. Het meisje zat hem met grote, aandachtige
ogen aan te kijken en sloot de kamerjas wat dichter om haar hals. Ze is verduiveld
warm en geurig, dacht Thomas. Was er nu dat hels beest niet geweest. Dan kwam
het in hem op dat ze nu in haar eigen kamer niet kon terugkeren en misschien de
nacht in zijn bed zou moeten doorbrengen. Als ze me wegstuurt, zal ik gaan, dacht
hij, anders niet. Misschien durfde ze nu ook niet meer alleen blijven. ‘Wat ga je nu
doen’, vroeg hij. ‘Ik weet niet’, zei het meisje
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verschrikt. Thomas weifelde even. ‘Je kan...’ zei hij, maar hij maakte de zin niet af.
Op dat ogenblik klopte iets hevig en ruw aan het raam met een hard geluid van
ijzer. Zijn stem stokte en het meisje gilde even. Ze kroop dicht tegen hem aan en
greep zijn arm. ‘Wees stil’, fluisterde Thomas, ‘het is niets’, Hij voelde het zweet
overal uitbreken, het vloeide in dikke druppels van zijn rug. Dan vloog met een
steenharde slag de ruit aan scherven, er bewoog iets achter het gordijn en dan schoof
een zware paardenkop naar binnen. De ogen waren met bloed doorlopen en uit de
neusgaten spoten stralen witte damp in de kamer. Het meisje gilde ontzettend. Thomas
nam haar als een pluimpje van het bed en droeg haar de kamer uit. Toen hij op de
trapgang was hoorde hij het paard luid en woedend briesen.. Hij droeg haar de trap
af en bracht haar in de zitkamer. Terwijl hij haar op de rustbank zette, schoof de
kamerjas open en ze werd naakt als de zon. Maar ze was blijkbaar te zeer ontsteld
om er acht op te slaan, ze zat met trillende handen en grote verschrikte ogen naar het
raam te kijken. ‘Het is niets’, fluisterde Thomas, ‘je moet geen schrik hebben’. Hij
keek beurtelings van het venster naar het meisje en vloekte stil. Was dat smerig
ondier nu niet in de nabijheid geweest, hij zou... Het meisje sloeg de kamerjas dicht
en ging klein en in elkaar gedoken in een hoek van de sofa zitten.
Het paard zweeg nu. Op de verdieping was geen beweging meer te horen. Hij luisterde
gespannen naar de nacht maar het was merkwaardig stil. De regen had opgehouden
en er was geen verkeer meer op de weg. Alleen het verre, gestadige gonzen van de
fabrieken aan de haven drong tot in de kamer door. Het scheen of er van nergens
meer hulp te verwachten was. Hij zou nu iets moeten doen, maar hij wist helemaal
niet wat aan te vangen. ‘Het zal nu wel dadelijk weggaan’, zei hij om het meisje
gerust te stellen. ‘En anders...’ zei het meisje. ‘Anders... ja, anders...’ antwoordde
Thomas onthutst. Hij kon beproeven het beest te verjagen maar het scheen
verschrikkelijk sterk en groot en buitengewoon slim. Hij kon ook, wanneer het zich
nog eens vertoonde, afwachten wat er zou gebeuren maar dit plan leek hem zeer
gewaagd omdat het paard dan het voordeel van de aanval had. Ze zaten een paar
minuten roerloos te luisteren maar er gebeurde niets. ‘Het is misschien al weggegaan’,
zei Thomas. Hij toonde zich enigszins opgelucht hoewel hij bijna zeker was dat het
paard ergens een nieuwe aanval op touw zette en misschien elk ogenblik op één of
andere verschrikkelijke wijze in de kamer ging binnenbreken. ‘Morgen zullen we
dat allemaal met andere ogen bekijken’, zei hij. ‘Maar intussen...’ vroeg het meisje.
Straks geeft ze mij nog de schuld, dacht Thomas, zo zijn ze nu eenmaal, maar ze is
anders verschrikkelijk naakt en geurig.
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‘Als je wil kan je op de rustbank slapen’ zei hij. ‘We zullen morgen dat alles eens
onderzoeken’. - ‘Ik zal niet kunnen slapen’, zei het meisje, ‘ik heb schrik’. ‘Ik zal
hier blijven’, zei Thomas. Hij wilde in zijn zetel bij het vuur gaan zitten, maar ze
klemde zich vast aan zijn mouw zodat hij naast haar op de bank viel. Als ik hier de
hele nacht naast haar zit, zal ik me te buiten gaan, dacht Thomas, en het zou niet
eerlijk zijn. Was het paard er niet, dan zou de zaak verschillend zijn, maar nu zou
het smerig zijn van mijn kant. ‘Ik blijf in de kamer’, zei Thomas, ‘je moet helemaal
niet angstig zijn’. Maar bijna dadelijk waren zijn eerlijke voornemens verzwonden
en hij bleef dicht bij haar op de bank zitten. De duivel mocht trouwens weten wat ze
zinnens was, moest het paard hen nu met rust laten. Misschien was ze eigenlijk niet
zo bang als ze voorgaf. ‘Luister eens even’, zei Thomas, ‘als het paard zich nu
helemaal niet meer vertoont en je blijft hier zo verschrikkelijk naakt naast mij zitten,
dan...’ Hij had gewild dat ze hem één of ander wulps antwoord had gegeven, maar
ze zette een vreselijk verlegen gezicht. ‘Ik durf niet meer naar boven om me aan te
kleden’, zei ze bedremmeld. ‘Dat hoeft ook niet’, zei Thomas. Ze snapte blijkbaar
niets van zijn moeilijkheden. Hij streelde even haar hand maar ze werd al meer en
meer verlegen en onrustig. ‘Komt het paard nu niet meer’, vroeg ze. ‘Ik weet niet’,
zei Thomas, hoewel hij er van overtuigd was dat het paard weer iets in het schild
voerde en hen enkel de tijd liet hun zinnen in de war te brengen. In plaats daarvan
zou hij beter iets uitvoeren om het ondier onschadelijk te maken, maar hij voelde
zich onmachtig en geneigd om die vervelende zaak van zich af te zetten. ‘Het is een
vreemde nacht’, zei het meisje. ‘Ja’, zei Thomas. Hij luisterde nog even of er niets
bewoog en schoof dan zijn arm om haar schouders. Ze waren geurig en warm als
een zomermorgen en hij begon stil en koortsig te fluisteren. ‘Thomas’, zei het meisje
schor, ‘hoor je dat... Thomas’.
Hij richtte even het hoofd op. Er schuurde iets aan de straatdeur. Het was een
akelig, krabbend geluid dat stilaan luider werd en uitgroeide tot een ruw bonzen. De
deur rammelde in haar hengsels en toen was het alsof iemand met een geweldige
hamer de deur versplinterde. De planken kraakten ontzettend en de spaanders vlogen
in de trapzaal. Het meisje werd bleek als de dood en begon stil te kreunen. Ze verborg
haar gezicht tegen zijn borst en trilde als een vogeltje. ‘Vlug’, fluisterde Thomas,
‘sta recht’. Ze bewoog echter niet en kreunde alleen maar. ‘Sta recht, Maria’, zei hij
weer, maar ze was als verlamd en bewoog niet. Hij legde haar armen om zijn hals
en nam haar op als een kind. Terwijl hij haar hijgend de trap opdroeg, keek hij even
om naar de deur, die stilaan begon te
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begeven. De slagen galmden luid en ontzettend door het huis en door het gat in de
planken zag hij het zwart van de nacht. Op de trapgang stond hij een ogenblik
radeloos, droeg het meisje dan in de rommelkamer binnen en sloot de deur. Er was
geen licht in de kamer en de duisternis was dik als een novembernacht. Op dat
ogenblik sprong de straatdeur met een vreselijk gekraak uit haar hengsels en het
paard draafde hinnikend de trapzaal binnen. De hoefijzers kletterden op de vloer en
vermorzelden de dunne tegels. Tastend en strompelend over allerlei rommel droeg
Thomas het meisje naar een hoek van de kamer waar een oude sofa neergezet was,
en legde haar daar op neer. De kamerjas was ergens achtergebleven en hij voelde de
warme naakte huid van haar rug onder zijn hand. Ze lag stil re trillen en te hijgen en
Thomas boog zich voorover in de duisternis tot wanneer zijn lippen haar hals raakten.
Het paard had de huiskamer bereikt en draafde door de openstaande deur naar binnen.
Een ogenblik klonken de paardenhoeven gedempt op het vloerkleed en dan hoorde
Thomas het beest de stoelen omwerpen en de loodzware tafel als een luciferdoosje
in elkaar trappen. Het hinnikte en gichelde luid en kwaadaardig en schopte tegen de
meubelen. Een minuut lang luisterde Thomas met een onbehaaglijk gevoel naar het
hels kabaal, maar dan kwam het hem stilaan als iets onwezenlijk voor en hij boog
zich weer over het meisje. In de brooddikke duisternis tastten zijn handen naar haar
gezicht en toen hij de streling voelde van haar wimpers aan zijn vingertoppen, begon
hij haar als een kind te liefkozen. Het meisje bewoog niet, alleen haar adem joeg als
een zomerwind over zijn wang. ‘Maria’, fluisterde hij schier onhoorbaar, ‘weet je,
je moet niet bang zijn, het is niets. Het kon alleen maar zo gebeuren...’ Het paard
galoppeerde verschrikkelijk briesend door het huis, nu en dan vielen scherven van
brekend glas op de vloer en met een doffe slag ging de zware luchter naar beneden.
‘We wisten het sedert lang, niet, Maria...’ ging hij lispelend verder. ‘Van toen we
het wilden verbannen’. Ze omklemde hem en hij voelde door zijn hemd de harde,
trillende heuveltjes van haar borsten. Beneden ging het paard nu als razend te keer
en stormde huiveringwekkend briesend en lachend door de kamers. Maar de geluiden
kwamen al van ver en werden onbelangrijk en wezenloos. Haar mond was nat en
oneindig goed en had de smaak van melk en soms zei ze, Thomas, Thomas, en hij
voelde de woorden in zijn mond als kindervingers. Toen galmde het gehinnik met
een akelige wellust door het huis, het paard klom de trap op en de hoeven bonkten
als mokerslagen op de treden.
Najaar 1955.
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cornelis bastiaan vaandrager / kou
Plotseling was de kou binnengevallen in de stad. Zo plotseling dat geen enkele
inwoner zich er tegen had kunnen wapenen.
Ook Lichaam niet. Deze plotselinge ommekeer was ook voor hem iets onverwachts,
een verrassing. En als zelfs de daartoe bestemde instituten voor een groot raadsel
zaten, hoe zou Lichaam dan deze weerkundige omwenteling hebben kunnen
voorspellen?
Hij bond de strijd moedig aan. Hij knoopte zijn jas om de hals strak dicht. Mouwen
en broekspijpen knelde hij vast tegen de ledematen, zodat er geen speling meer was
en stapte toen op zijn fiets. Op de eerste hoek werd hij al tegen de grond geblazen.
Hij vloekte en stapte rillend weer op. Zijn zadel leek al van ijs. Naarmate hij de tunnel
naderde, die de beide stadsdelen met elkaar verbindt, nam de kou in hevigheid toe.
Lichaam trapte door, maar het ging steeds moeilijker. Af en toe joeg er een fijne
motregen door de straten die als ijs neersloeg. De weinige oliën en vetten in het
mechanisme van Lichaams rijwiel werden ontzield door de ijzige aanslag en maakten
van Lichaams trappen een sisyphusarbeid.
Als ik de tunnel maar haal, dacht Lichaam, onder water zal de kou wel wat minder
zijn.
Maar al spoedig moest hij zijn fiets aan de kant gooien. De trappers bleven in
vertikale stand staan, hoe Lichaam ook vloekte en trapte. Hij viel weer op de grond.
Hij rinkelde als een brekende ruit, want er hadden zich ijskorsten op zijn jas vastgezet
die knapten bij de val.
Moeizaam stond hij op en vervolgde met kleine voorzichtige passen zijn tocht.
Van een bovenmenselijke wil bleek hij bezeten. Hij was de enige die nog voortging
door de bevroren stad. Overal zag hij standbeelden van bevroren mensen. In de
cafetaria's had men zich zo ver mogelijk naar binnen samengeschoold, want ook bij
de deuren en voor de ramen was de kou nauwelijks te verdragen.
Soms verbrak Lichaam de ijskorst om zijn hals om links of rechts te kijken. Dan
zag hij de mensen met grote schrikogen naar hem staren, naar de vermetele Lichaam
die de kou trotseerde. Dat gaf hem dan weer even moed om verder te gaan, maar
meer dan honderd meter gaf hij zichzelf niet meer.
Zal mijn leven dan hier, midden in de stad eindigen? dacht hij treurig, ik had het
graag anders gewild.
Hij strompelde verder, ijzige automaat. Hij botste tegen een paard op dat versteend
leek. Hij sloeg het ijs voor de ogen kapot. Ze rolden
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even verbaasd, maar Lichaam had ze blind geslagen door de ijsscherven die zich
naar binnen drongen.
De blinde paardenogen traanden en vroren weer dicht. De bevroren mensen die
Lichaam passeerde, liet hij staan of liggen. Daar was geen beginnen aan. Trouwens,
ze lieten hem koud.
Maar toen hij daarentegen twee honden zag staan, die al parend vastgevroren
waren, kwamen hem de tranen in de ogen. Nauwelijks waren ze in zijn ogen, of ze
bevroren al. Door zijn ogen dicht te knijpen, kon hij de tranen als glanzende knikkers
op de stenen laten stuiten. Het waren edelstenen, maar niemand kon ze bemachtigen
en Lichaam zag er niet naar om. Hij trok de ceintuur uit zijn jas en bevestigde die
aan de halsband van de onderste hond. Hij tikte de poten los van de straat en trok de
parende honden met zich mee. Hij was de honderd meter die hij zichzelf gegeven
had, al voorbij. De daad van warmte had de kou even verdrongen en stelde hem in
staat verder te leven en te lopen.
Ik moet wat doen. Ik moet denken aan warme dingen, hete dingen, want zodra de
kou mijn binnenste aantast, is alles voorbij.
Hij pijnigde zijn hersenen onder zijn vizier van ijs en dacht aan liefde, toen aan
hartstocht, bepaalde vrouwen, aan een recente coïtus. Zijn lid reageerde niet, bevangen
door de koude, maar de schamele hartstocht hield hem staande, hield hem in leven.
Zo, eenzijdig gericht in zijn denken, bereikte hij de tunnel. Hij had niet kunnen
voorkomen dat zijn pinken afgeknapt waren. Hij had ze wel bewaard en voorzichtig
in zijn zak gedaan. Zijn gelaat kon hij niet bewegen. Zijn mond was een spleet waaruit
af en toe sissend stoom ontsnapte. De honden hobbelden als obscene speelgoeddieren
achter hem aan. Een wonder behoedde hen voor afbrokkeling. Hoe het hem ook aan
het hart ging, meer dieren kon Lichaam niet meenemen. De tocht viel hem zó al te
zwaar.
Zo sleepte hij zich uren voort. De avond werd door de stad ongebruikt gelaten.
Slechts in enkele huizen, de grootste, en dan nog in het inwendige van die huizen,
waar men de kachels roodgloeiend had gestookt, ging het leven verder. Men maakte
testamenten. Mannen en vrouwen vergrepen zich wanhopig aan elkaar. Misschien
zou het de laatste maal zijn. Laten we dit aardse nog genieten, dachten ze, maar hun
harten waren al kil.
Twee uur 's nachts bereikte Lichaam de tunnel. De wachters zaten verstard in hun
glazen uitkijkposten. Een van hen was gegrepen midden in een telefoongesprek. Zijn
mond lag halfgeopend aan de spreekholte. De roltrappen funktioneerden niet meer.
Het was de drukte van zes uur 's middags die de nachtelijke tunnel vulde. Lichaam
stootte de verstarde mensen opzij. De een stootte de ander weg en zo verder. Als
kegels vielen zij tegen de grond.
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Soms brak er een arm of been af, zonder te bloeden. Toen hij met enkele schoppen
de roltrap van mensen gezuiverd had, kon Lichaam eindelijk afdalen.
Hij nam de hondentweeling onder zijn arm, bang dat ze zouden breken, als ze de
trap zouden afhobbelen.
In de rijwieltunnel waren de mensen tegen de grond geslagen. Ze leken zich te
dekken voor een onzichtbare vijand. Lichaam ging moedeloos de eindeloze buis in.
Aanvankelijk liep hij om de mensen en de rijwielen heen. Maar dat vermoeide
hem tenslotte zo dat hij in een rechte baan bleef lopen, over fietsen, buiken, ruggen,
hoofden, die knapten als hij er op trapte. Uit verveling schopte hij soms een hoofd
van een romp en gebruikte het een eind als voetbal, zoals men het wel met een steentje
doet, achteloos in het voorbijgaan.
Als een hoofd hem verveelde of uit elkaar getrapt was, nam hij een ander, bijna
nooit een kinderhoofdje en verstrooide zich even met de langzame destruktie.
Naarmate hij het midden van de tunnel naderde, werden de mensen minder talrijk.
Het laagste punt van de tunnelbuis kon hij niet met zekerheid vaststellen. Anders
bepaalde hij het aan het water, dat pas rust heeft als het het laagste punt bereikt heeft.
Nu was het al halverwege bevroren.
(Zo ook de liefde, dacht Lichaam, nog voor zij tot het diepste punt is
doorgedrongen, bevriest zij. Rust wordt nimmer gevonden). Een kleine verademing
voor Lichaam was de kom van de tunnel en dat gedeelte waar de tunnel begon te
hellen. Ook van de andere kant was er water binnengelopen. Maar de kou had het
de pas afgesneden zodat ook hier een vrij begaanbaar stuk was overgebleven.
Lichaam keek al niet meer. Het schoppen verveelde hem. Het langzaam dunnende
slagveld van mensen was niet meer interessant.
Hij liep verblind door, recht toe, recht aan. Kadavers kraakten onder hem als
wafels.
Toen hij bemerkte dat zijn tocht lichter werd, opende hij de ogen. Hij vond zichzelf
terug op een met ijs bedekt stuk beton. Hij leunde tegen de zijwand en zette het
hondenpaar voorzichtig neer. Hij trachtte wat lagen ijs van zijn gezicht te breken,
maar hij trok vlees en vel mee, zodat hij er maar mee ophield, bevreesd voor een
algehele, weliswaar voor dat ogenblik pijnloze verminking.
Lichaam maakte enkele akrobatische bewegingen voor zover de ijskorsten dat
toelieten, en wist zich op deze wijze inderdaad enigszins vrijer in zijn bewegingen
te maken. Nu pas voelde hij goed hoezeer de tocht hem vermoeid had. De koude had
hem tot dusver zijn
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moeheid doen vergeten, maar nu deden beide zich met onverminderde kracht gelden.
Toch zette hij door.
Ik moet tenminste de honden redden, dacht hij, zij zijn bezig nieuw leven te maken.
Niemand, niets mag ingrijpen in dit proces. Hij nam de honden weer onder zijn arm
en ging verder. Zijn schoenen had hij uitgedaan, met de veters aan elkaar gebonden
en om zijn nek gehangen. Op kousenvoeten begon hij te klimmen. Onder zijn arm
hoorde hij een dubbele hartslag. De honden leefden nog.
Lichaam huilde van blijdschap. Het gaf hem nieuwe kracht. Hij had nog slechts
een uur nodig om uit de tunnel te komen.
Ook in het zuidelijk stadsdeel was de chaos volkomen. Als Noach na de zondvloed
zette Lichaam de tocht naar huis voort.
De snijdende wind was enigszins afgenomen. Ook de elementen raken vermoeid
en leggen het eens af. Lichaam vatte weer moed. Hij wilde en durfde weer leven.
Maar niemand van de op straat overvallenen keerde nog tot het leven terug.
Lichaam hoopte op de dood van velen. Voor de dieren zond hij slechts een smeekbede
uit. Voor de vogels in de bomen, voor enkele paarden.
Tegen zonsopgang bereikte Lichaam volkomen uitgeput zijn huis. De wind was
geheel gaan liggen. Hier en daar hoorde hij al het lekken van water dat de gevaarlijke
dooi aankondigde. Enkele malen kreeg hij een ijspegel op zijn hoofd die zich
losgemaakt had van een boom of lantarenpaal. Maar hij was gevoelloos geworden.
Toen hij de deur achter zich sloot, stroomde er al met oorverdovend lawaai water
van de muren. Het zocht zich een weg naar de riolen. Hij zag niet meer hoe sommige
mensen toch tot leven kwamen, hoe vele anderen, kadavers, meegesleept werden
door de wassende stroom en de riolen verstopten.
Lichaam verbaasde zich nergens meer over, dacht er nog slechts aan hoe de honden
te redden, die langzaam nat werden onder zijn arm. Hij liep druipend naar het hoogste
gedeelte van het huis.
Boven aangekomen zette hij de honden heel behoedzaam overeind. Het paar
wankelde enigzins want hij had niet kunnen beletten dat een deel van de
linkerachterpoot van de onderste hond was afgebroken. Hij wreef de dieren droog.
Ze gingen terstond door met datgene waar ze voor de kou mee begonnen waren.
Toen viel hij bewusteloos neer. Niemand had hij nodig gehad. Hij had twee dieren
gered. Hij had de tocht volbracht. Hij hoorde prachtige muziek en verlangde harp te
kunnen spelen. Want harpisten komen altijd in de hemel. De honden kwamen al
spoedig klaar en likten hem dankbaar.

Gard Sivik. Jaargang 3

13

hans sleutelaar / hemellichaam
Let us possess one world; each hath one, and is one.
John Donne
het uur dat ik de dag als een oog heb opengebroken
en de zee in een dauwdruppel samengoot
was ik radeloos was ik vuur
was ik
een gat in de huid van de ruimte
een kreet van vreselijke vreugde
een magere morgen van zand en honger
en wist mij later blindgestaard en doodgewoekerd
en viel
en spleet uiteen
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/ hier is vannacht zeer zacht een maan gevallen
hier is vannacht zeer zacht een maan gevallen
- mijn slaap smolt weg
(en is opnieuw tot stem geronnen)
- ik zag het
met mijn tanden
plotseling viel hier vannacht een maan
een maan maar met het gezicht van een gangster
in zijn oogkassen sliep een ster
nog nat van licht en lucht
zijn mond echter lag aan scherven
zijn mond had een spraakgebrek
waarachter een aarde verborgen moest blijven
hier
waar de dood heerst als een regenboog
koudbloedig, hardhandig en met wrede tongval
wil ook het licht niet langer sterven
hier
in dit landschap van leegte
waar zoveel doden leven
waar de wind doof is en elke schaduw blind
hier
viel vannacht
zeer zacht
een maan
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/ cool blues
koel zijn mijn dromen van dood en van leven
koel en onvertaalbaar branden de dagen tot nachten
wier liederen wij niet geloven mogen
(zo doodt de tijd de tijd
en wordt uit hemel hel geboren)
kijk:
langzaam maar zeker vallen de vleugels der zon
en bedekken de ogen van het licht
- dat zijn 2 rode wonden
kijk:
het bloed van mijn stem reikt niet meer verder
dan mijn woedende lippen
die vroeger vroeger de wolken kussen konden
nu bijten mijn lippen elkander.
nu wurgt éen hand de ander.
nu worden de woorden levensgevaarlijk
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/ cyrique
ik kan likken aan het goud van de zon
ik kan je de zoen geven uit een soldatenlied
alles: vogels/een japanse boom/een hand warmte
paradijsvogelbloemen/een regen
de heiligheid van de nacht
de gouden vogels uit de japanse boom
maar ik ben een rots van een dier een tijd
een eeuwigheid van onophoudelijk sterven
en geen vreugde geen hartslag kent mij
geen mond geen hand heeft mijn gelaat gezien
geen vrucht. geen licht. geen woord.
noch goud. noch zon.
doch sterren van bloed
sterren van bloed beneden de wolken
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hugues c. pernath / sarabande
Myriam toevertrouwd
Vlees, dit wenen van lang treuren
in moeders leedhaar, flank en knaagt
de angstrat die zelfs zaad
een uitweg brak, in langzaam grijzen.
De klauw, gebaren oud
nu maandag komt,
geaderd van beminnen, de troon
een koning braakt en laat in dauw
de laatste struik zijn wiegen brengt.
●
Twee geliefden, ik huil en zaai
aangebroken met de herfst,
noem niemand meer, wacht alleen
droog van speeksel, in het land
de vaderhand vol schuilen.
Ik wil de scherpste takken
van het woord de vuile sporen,
geen nacht meer lijden.
●
Bewoon ik, delfts blauw
vergeefs op deuren hopend,
een splinterraam dat met de bladeren
de schelpen, hard en leeg
de moeite draagt tot noemen.
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De zachtheid, vreemdeling
voor mij werd alles mos en steen
zingt altijd het verlaten,
het tweemaal scherpe sluiten
der vale, liefdezee.
●
Geboren, dat ik droom
mijn kruipen, adem hoor
en aarzel, stevig in het riet der leugen
ben ik het morgenbeeld, zo moe.
Tussen mij en duizend bloemen
achter mij en glas,
het arsenaal der uren, zuiver
met bekende jaren
in september dwalen.
●
Er was geen vuur, geen raken
geen breken van het water,
de moeder draagt wat hevig is
en leest haar kind de dagen voor.
Alles wordt soms sterren, gebleven
zoals het was, met mens het harde trillen
het zachte erts der bitterheid.
Wij hebben een oor, een sprong gedaan
en vallen, in het smeken drijvend.
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gust gils / suite van de fiktieve wetenschap
voor sybren polet

1
laat het ingewikkelde toestel uit je handen vallen.
het is zo onnuttig als een ei.

2
nog amper 200 mensen wonen op deze planeet:
die wachten bij wijze van spreken niet langer
voor het avondmaal. maar zij kunnen
wanneer ze willen hun zo sterk geslonken taal
weer uitbreiden, weer een grote hoeveelheid gedichten schrijven
die woonplaats zullen bieden
aan weer een onbeperkt aantal individuen.

3
maar hij was uitgerust met twee drekkige klaksons
om elk pretje te gaan verstoren.
daaruit kon hij een stortvloed van rotte peren spuiten,
tot de mensen elke lust tot kontemplasie verging.
bovendien kon hij met de elektriese deur,
waarmee hij iemand door elkaar schudde van lage tot hoge frekwensie,
om het even wie om het even welke bekentenis laten afleggen.
zo met het geduld en de macht en de man van één wetenschap
werd er kort hout gehakt van veel verouderde kaviaar.

4
toen ging hij dit vlug aan de fotograaf vertellen, die kwam met zijn
lege zwartgelakte kastjes
waaruit hij alle kaleidoskopiese wonderdieren had laten ontsnappen.

5
mensen kan men niet in het wild laten lopen
zonder dat eerst hun slaapklieren weggenomen werden
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karel du bois
/ een vrome wens
in de schrale tekening tussen wand en muur
ben ik wellicht
ik ben niet in het willoos gerucht van de arbeid
maar in het tijdsplijtend ademen van mijn vrouw
in het klaarlichte kreunen van mijn nachtelijk kind
ik ben niet in het zoemen van jaren en regen
die de ruiten verslijten van mijn glazen tuin
en was ik soms een dode tuinman
ik bouwde ongezien en snachts
franse tuinen in de duinen
in a de baard der flaminganten
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/ foto voor mijn dochter
waar de watervogels langzaam natte
zeilen reven na de glijvlucht
is je moeder een lagune
ben jij de wolk die op haar ogen drijft
en ik de negerzanger die de zon wil
van haar natte lippen

zwart is de hand die de stenen telt
vannacht van onze steden alle stenen
maar voor haar vermag ik niets
die negerin stierf veel te vroeg ik
was nog niet geboren
ook mijn vader in tweeëndertig
heeft het niet nodig geacht haar zoon te troosten

/ les remords ridicules
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jan van mastrigt / 3 gedichten
[I]
hij zocht
naar de eenzaamheid voor een verdriet
naar een witte hemel zonder sterren
en een ogenblik peperscherpe rust
een venijnig dier dat zijn vingers zou eten
hij zocht
naar een driekwartsmaat op aarde
om zijn lichaam te meten met de zon
zijn lichaam zonder het lotzware hoofd
dat hij koel hield onder de maan
hij zocht
naar een derde planeet voor zijn hart
want hij sprak van de veiligheid der sterren
(hoewel alleen 's nachts met zijn mond vol aarde
en dan nog onherkenbaar door liefde en haat)
hij zocht
met zijn ogen vol regen
en zijn oren een vogelnest schaamte
zijn voeten geurend naar zee
hij zocht naar een kogelrond strand

Gard Sivik. Jaargang 3

23

[II]
ik heb een woestijn gehuurd
voor mijn driepotige kameel
een palm voor mijn zandige lichaam
en alles wat ik deed:
vuur slaan uit de horizon
of zingen tegen de wind
het had een droge donkere weerschijn
een langzame dood op de hielen
en pas veel later dacht ik:
hier kan ik je beminnen
tot ik water word en verdamp
tot ik wind word en wegwaai

[III]
ga weg en noem mij niet meer
die ik ben een angstige en zeer schuwe
ga weg en zeg mij niet meer:
je leeft niet en je doodt niet
je lichaam (zo vele gedachten reeds
door onderhuidse tunnels)
is een bleke jongeling die bij zijn ouders blijft
zijn moeder de liefde
zijn vader een ver visioen
en ik zeg onwillekeurig:
jouw lichaam een grote boulevard
ga weg
(de eenzaamheid heeft horens en een staart)
en zeg tegen iedereen:
ik ken iemand die woont tussen water en lucht
die de vissen en vogels verwart
en die de geur van de wind en de zee
graag ruilt voor een onuitwisbare droom
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matta / ouvrir les yeux comme on ouvre les bras
‘Chaque peintre a une vision du monde, n'est-ce pas, un complexe d'images, d'images
intensément vécues. Voilà ce que je veux faire: infecter les autres hommes avec ces
images. Et je fais de la propagande pour cette infection, je veux vendre mes images.
Je ne veux pas dire vendre pour de l'argent. Plutôt convendre comme on dit
convaincre.
Abstrait? Figuratif? Ce sont des problèmes en dehors de la peinture. Je veux
montrer le peintre à travers la peinture, le peintre comme il vit dans le monde.
Regardez ce tableau-là! Si je meurs demain, vous pourrez quand même me retrouver
dans ce tableau. En plus: le tableau ne montre pas seulement le fait que j'ai existé en
mai 1955, mais aussi comment j'ai vécu, ce qui m'a entouré, mes pensées, un complexe
d'événements et pensées. Vous comprenez? Non seulement le peintre, mais le peintre
comme il vit dans le monde. Voilà qui fait défaut à plusieurs des peintres non
figuratifs: leurs peintures n'expriment rien, ce sont des ballons qu'ils gonflent. Ils
sont inhumains, ils n'adhèrent ni à l'avenir, ni au passé. C'est une espèce de jamais-ism,
neverness.
La propre vie de la peinture? Mais oui, il s'agit de faire de la peinture un oeil qui
regarde le spectateur et le somme de répondre’.
●
‘Fantaisie et réalité, voilà un autre faux problème! Je peins une banane, mais je fais
une image véhémente, une image explosive de la banane. Je peins la banane ‘with
all its implications’. C'est là le problème de la ressemblance. La banane et le bananier,
mais aussi celui qui mange la banane. Il faut qu'un peintre voie tout cela J'ai
l'impression que les peintres d'aujourd'hui cherchent à faire des portraits du monde
avec les oreilles, le nez, la bouche, etc., mais jamais avec tous les yeux!
Il s'agit de voir la chose pour la première fois, de ne pas être emprisonné dans le
déjà-vu. La tradition donne au peintre un grand nombre d'inventions, une espèce
d'alphabet: les Grecs ont vu l'homme comme mouvement harmonique, les Mexicains
l'ont vu comme violence, etc. Ce que je cherche est autre chose. c'est quelque chose
comme l'art des cavernes. Un art total, quelque chose qui est à l'art précédent comme
la langue parlée à l'alphabet. Une langue aussi riche, aussi complexe que possible.
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Le déjà-vu, voilà le musée imaginaire! il ne faut pas rester là-de-dans. Regardez
Picasso! Il a fait l'oeuf de Colomb avec le musée imaginaire. Il trouve une statue
égyptienne, mais il découvre qu'elle manque de force, de véhémence. Alors il fait
lui-même une nouvelle statue: une statue égyptienne expressionniste! Il trouve un
vénitien qui aurait besoin d'un profil grec; all right, il fait un véni- tien avec un profil
grec. L'oeuf de Colomb coup sur coup. Picasso veut comprendre la peinture, toute
la peinture, et il résout tous les problèmes picturaux.
Ma peinture n'a rien à faire avec le musée imaginaire. Ce que je veux faire est
quelque chose à la Gauguin: peindre ‘D'où venonsnous? Que sommes-nous? Où
allons-nous?’ C'est après Gauguin que la porte est grande ouverte.
En d'autres termes: si je veux faire l'oeuf de Colomb, c'est avec les formes de la
nature, celles du cheval, celles de la mouche. Je peins trois formes faciales dans un
visage; cela signifie peut-être l'hésitation, ou le doute. L'art exprime la réponse et la
résistance de l'homme au monde. Cette résistance est forte comme un taureau, alors
il faut que les glandes du taureau entrent dans la morphologie. Précisément! il s'agit
des glandes de la structure. Non de la forme du taureau, non des cornes du taureau’.
●
‘Non, il ne s'agit pas des choses, pas de ce que je vois dans la rue - c'est pour la
science: plutôt les cicatrices des choses. Je suis attaaué par toutes les choses, elles
me donnent des coups blessants. Je suis plein de cicatrices transparantes.
Il y a quelaue chose que j'appelle l'octrui: la douane des autres. Je rencontre des
hommes qui refusent de me recevoir, il faut d'abord passer leur douane. Ils posent
des questions dans leur douane, des questions qui sont des blessures. Je suis plein
aussi de telles cicatrices.
La plupart des hommes ne découvrent pas leurs cicatrices. Ce sont les ‘nageurs
aveuqles’ de Max Ernst. Mais il y a une autre sorte d'hommes: the blind divers,
ceux aui se jettent dans l'inconnu. Brauner et Wilfredo Lam sont des blind divers, et
je crois que moi aussi je suis un blind diver. Quand je peins je ne sais pas où je me
trouve, où je vovage; je peins pour pouvoir le savoir.
Une peinture achevée est une carte, une mappemonde, elle montre où sont les
fleuves, les montagnes, les précipices.
Répondre aux questions, ce n'est pas tellement important, il est peut-être trop tôt
pour répondre. Il s'agit plutôt de dévoiler les questions, de désianer les cicatrices.
Bien de gens essaient de répondre sans avoir découvert les contradictions, ils essaient
de répondre à
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une question sans avoir découvert toutes les contre-questions. Leur réponse est un
ciel de porcelaine: il se casse immédiatement, la plus petite question peut le briser.
‘La peinture est une langue, bien sûr. Mais il faut qu'elle soit une langue utilisable,
une langue précise et flexible. Il faut que nos distinctions soient exactes. Que de fois
nous disons: “J'ai faim”. Faim de quoi? Nous disons: “Il est mon ami”.
Qu'entendons-nous par là? Dans quel sens est-ce qu'il est mon ami? Cela il faut
savoir. Je voyage de Marseille à Paris. Après quelques dizaines de kilomètres je ne
sais plus où je me trouve. Une terre inconnue s'étend des deux côtés de la voie ferrée.
Je pourrais aller en avion, certes, alors je découvrirais davantage. Mais il ne suffit
même pas d'aller en avion, il ne suffit pas de regarder d'en haut les hommes, le train
et la forêt. Il faut aussi découvrir ce qui se passe là-bas, découvrir comment elle
fonctionne. Il en est souvent ainsi. Nous voyageons sur une ligne d'une chose à une
autre, et nous n'en savons pas davantage. Ce n'est pas suffisant’.
●
‘Je cherche un nouvel espace, un espace affectif. Chaque événement, chaque
constellation d'événements exige un espace à soi. Il faut le trouver, il faut le créer à
chaque moment.
Il y a un espace de la rencontre, il y a un espace de l'interruption. L'espace de
l'interruption, comment l'exprimer? Je parle de mon fils par exemple, il va à l'école,
il est seul, il a des difficultés pour trouver des amis. Subitement quelqu'un me coupe
la parole: ‘Ton fils a un complexe!’ Une telle réplique m'assourdit. J'essaie de décrire
un monde, mais tout est effacé par ce mot: complexe. Vous comprenez? C'est comme
si je peignais une rivière, un arbre, un nuage, et quelqu'un s'écrierait: ‘C'est la Suède’.
C'est bien possible que ce soit la Suède, bien sûr, mais ce n'est pas beaucoup dire.
Cela ne révèle rien de cette rivière, de cet arbre, de ce nuage. Qu'est-ce qu'il arrive
quand on est interrompu de cette façon, et comment l'exprimer? On pourrait l'exprimer
par une farce, ou dans un cirque. Un clown parle, mais un autre clown lui jette une
pomme dans la bouche. Paf! C'est une manière naïve de l'exprimer, et c'est très bien,
mais ce n'est pas suffisant. Il faut un espace particulier. Un nouvel espace, une
nouvelle perspective. Après qu'on a découvert la perspective de la Renaissance, tout
d'un coup les dieux sont sortis de l'univers. N'est-ce pas, on ne peut pas voir un dieu
en perspective? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir en perspective.
Je veux remplacer la perspective par un espace de prospective, et en même temps
remplacer l'espace de distance par un espace de signification. Imaginez par exemple
quatre hommes autour d'une
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pomme. Voilà qui est vu en perspective! Mais il y a aussi les relations entre la pomme
et les quatre hommes. Voilà qui est vu en prospective! L'un est malade, l'autre a faim,
le troisième est un enfant, etc. Cela change tout. Au lieu d'une structure de faits, nous
aurons une structure de besoins. Précisément! C'est le besoin qui est décisif. Le
besoin transforme un homme, le besoin féroce peut le transformer en monstre. Mais
l'homme peut aussi disparaître. S'il se trouve dans une situation qui ne suscite aucun
désir, où il n'éprouve aucun besoin, alors il cesse d'exister. Voilà les extrêmes de la
structure des besoins: l'homme comme monstre et l'homme comme absence. Ces
extrêmes - et tout ce qu'il y a entre les extrêmes - il faut qu'on les voie en prospective
et qu'on les situe dans un espace particulier, un espace de signification.
La structure des faits, voilà le trompe-l'oeil! Ce que je cherche, moi, c'est plutôt
le trompe-l'être’.
●
‘J'aime le bruit du verre cassé. J'aimerais écrire une pièce, dont l'action serait tout le
temps accompagnée des bruits de verre cassé: un carreau, un verre à boire, une lampe
à incandescence, etc. Les questions surtout seraient ainsi accompagnées. Une question
inattendue casse le verre dont un homme s'est enveloppé.
Oui, j'emploie les lames de verre, les plans vitrés, également dans ma peinture.
C'est parce que je m'intéresse plus à ce qu'il y a entre les choses qu'aux choses
elles-mêmes, ce qui se passe entre les choses. Le verre symbolise un monde qui est
simultanément fermé et ouvert. Je peins deux hommes et une plaque de verre entre
eux, les hommes sont isolés, mais ils ont en même temps la possibilité de se regarder
l'un l'autre, de se forcer le passage l'un vers l'autre. Puis je peins une explosion, des
éclats volants: c'est un dialogue, une action. Et puis je peins des cristaux entre les
hommes: c'est une action arrêtée, ou plus exactement une action pétrifiée. Etc. Tout
cela forme une totalité, forme l'homme et sa galaxie.
Après Descartes, on n'a vu que l'homme séparé, la chose isolée. Maintenant il faut
voir la chose - et la décrire - sans l'abstraire, il faut voir la chose dans le monde, avec
le monde. Il faut peindre l'homme et sa galaxie quotidienne.
Tout ceci est le sujet de la peinture. Et l'objet de la peinture? Alimenter
l'enthousiasme, vitaliser l'enthousiasme, mozartiser le malgré-tout’.
Propos recueillis par Ingemar Gustafson dans l'atelier de Matta à Paris.
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tone brulin / nonkel en de jukebox
Toneelspel in vier bedrijven
aan l.p. boon

Personen: Rik - Eveline - Staf - Walter - Nonkel - Schat - Leprince - De
Bediende.
ANTWERPEN 1954.

IN DE BAR ‘SUNSET’ achterin.

EERSTE BEDRIJF: Heel vroeg in de morgen.

TWEEDE BEDRIJF: Even later.

DERDE BEDRIJF: Nacht. Twee uur.

VIERDE BEDRIJF: Even later.

Eerste bedrijf
(Sunset bar in de vroege ochtend. Een schenkbank. Tafels en stoelen. Een juke-box. Barstoelen.
Een deur naar de keuken. Een deur met trap naar boven. Een deur naar de toiletten, tevens
achteruitgang. Entreedeur. Een klein stuk van het raam aan de straat. STAF, RIK en EVELINE
drinken koffie. STAF is een breedgeschouderde volksjongen. Niet slecht gekleed, maar brutaal
gezicht. Een boxertype. RIK is een vijftiger. Een rond boerengezicht. Hij is hier thuis. Hij loopt op
pantoffels en met opgestroopte hemdsmouwen. Losse boord. Zijn vrouw, EVELINE, zelfde leeftijd,
is dik: met losse haren in vale peignoir. Soms bewegen ze heen en weer met lome bewegingen. Ze
kauwen op een broodje of plooien een krant open, die ze inkijken. Opeens loopt er een wekker af.
STAF springt nerveus recht en zet de wekker stil.)

RIK:
(tot Eveline)

Wat doet dat ding hier?
EVELINE:

Moeten we niet weten hoe laat het is?
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RIK:

Je was toch niet van plan in slaap te vallen?
EVELINE:

Denk je dat ik geen slaap nodig heb? 's Nachts werken en in ae dag...
RIK:

En ik dan?
EVELNE:

Werken noem jij dat? Nu en dan een paar bakken bier naar boven halen tegen je zin
en voor de rest met de klanten kletsen?
RIK:

De klanten komen voor mij. Er moet hier een sympathieke kop rondlopen. Ze hebben
er niks aan alleen maar een zuur bakkes achter de toog te zien.
EVELINE:
(met heilige verontwaardiging)

Zet ik een zuur bakkes?
STAF:
(onderbreekt brutaal de twist)

Zeg, hou op.
RIK:

Zij begint.
EVELINE:

Hij begint.
STAF:

Geef me nog wat koffie. Zwarte.
(EVELINE schenkt in)

Hoe laat was dat? Negen uur?
EVELINE:

Ja. Je bent al drie kwartier binnen.
(STAF loopt met de koffiekop in de hand in de richting van het raam, kijkt even naar buiten en
komt terug. Hij spreekt na een korte aarzeling tot Rik.)

STAF:

Waar denk je dat Walter is?
RIK:
(schijnbaar onverschillig)
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Hoe kan ik dat weten?
STAF:

We zouden hier samen komen. Dat was de afspraak.
RIK:

Er kan iets gebeurd zijn.
STAF:

Wat?
RIK:
(haalt de schouders op)

Wat? Wat?
EVELINE:

Hij is misschien...
RIK:

Zwijg. Wat weet jij ervan?
STAF:

Hij kwam nooit zo laat.
RIK:

Misschien pech met de tram. Ik heb ook een eind moeten lopen.
STAF:
(na een korte stilte)

Waar is Schat?
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EVELINE:

Op haar kamer.
STAF:

Waarom komt ze niet naar beneden?
EVELINE:

Laat haar slapen. Ze is moe.
STAF:

Is ze dan niet bij je gebleven?
EVELINE:

Ja. Maar ze kon niet meer op haar benen staan. Daarom ging ze een uur geleden naar
boven om wat te rusten.
STAF:
(gaat naar de trap en roept)

Schat! Schat!
(Geen antwoord)

Zut.
(Gaat terug zitten).

EVELINE:

Zie je wel. Ze zat nier te knikkebollen.
(RIK kijkt door het raam)

STAF:

Zie je iets?
RIK:

Nee. Alles is gewoon.
STAF:

Dat duurt me te lang.
RIK:

De bedienden gaan naar kantoor, de melkkar komt voorbij en...
(Mij stopt. Kijkt met meer aandacht).

STAF:

Wat nog?
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RIK:

De deur van het pronostiekbureau gaat open.
(Pauze)

De bediende komt buiten.
STAF:
(in spanning recht)

Wat doet hij?
RIK:

Hij lijkt besluiteloos. Kijkt rond. Wrijft zich de polsen en schudt het hoofd alsof hij
onder een douche uit komt. Hij heeft een touw in de handen.
STAF:

Trekt hij de aandacht van de voorbijgangers?
RIK:

Nu is er niemand. Hij kijkt deze kant uit.
(RIK trekt zich van het raam weg).

STAF:

Komt hij naar hier?
RIK:
(met verwondering)

Ja. Hij steekt de straat over.
STAF:

Doe niet open.
RIK:
(drukt zich tegen de deur)

Hij tracht naar binnen te kijken. Waarschijnlijk heeft hij beweging gezien.
STAF:

Verrekte vent.
(Er wordt geklopt).

RIK:

Wat moet ik doen.
STAF:
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(na een korte aarzeling)

Je kan niet anders.
(RIK opent de deur. STAF zit inmiddels terug, schijnbaar onverschillig. De BEDIENDE komt
opgewonden binnen).

RIK:
(nors)

We doen zo vroeg niet open.
BEDIENDE:

Ik zou alleen maar willen bellen. Als het kan. Neem me niet kwalijk. Ik zag beweging
achter de ruit. Daarom klopte ik. Ik...
RIK:

Krijg je zelf geen aansluiting?
BEDIENDE:

Nee. Zie je niets ongewoons aan me?
RIK:

Je lijkt overstuur.
BEDIENDE:

Ik werd overvallen. Kijk naar mijn polsen. Ze hebben me met een touw gebonden.
En de telefoondraden doorgesneden.
RIK:

Deden ze je pijn?
BEDIENDE:

Ik heb niets. Had trouwens geen tijd me te verzetten. Ze waren verduiveld vlug.
RIK:

Hoeveel werd er gestolen?
BEDIENDE:

Vierhonderd duizend.
RIK:

Niet erg slim zo veel in de safe te hebben.
BEDIENDE:

Dat is ook niet de gewoonte. Ze kwamen binnen op het moment dat ik de safe opende.
Ik heb ze niet eens zien binnen komen.
RIK:

Met hoeveel waren ze?
BEDIENDE:
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Met twee. Waar is de telefoon?
RIK:

Daar.
(De BEDIENDE gaat door de bar, opent de toiletdeur waar ook een bordje ‘telefoon’ is aangebracht.
Hij aarzelt even).

BEDIENDE:

Kan ik nikkel lenen. Ik weet wel, dat het vervelend is, maar...
RIK:

In orde.
(Opent de lade van de bar en geeft hem geld)

Hier.
BEDIENDE:

Dank je. Dank je.
(Hij laat de nikkel vallen)

Ik ben inderdaad overstuur.
(Raapt het op) (Hij gaat telefoneren. RIK zet zich nu naast STAF, die heel de tijd schijnbaar geen
belang in het gesprek stelde. EVELINE brengt een kop koffie voor de bediende).

EVELINE:

Dat zal hem opkikkeren.
STAF:

Hij vraagt er niet om.
EVELINE:

Het is nog altijd mijn koffie en daar doe ik mee wat ik wil.
STAF:
(nors)

Ik ga ook naar boven. Ik moet liggen.
RIK:

Wacht nog even.
STAF:

Waarom?
RIK:

Om te horen wat hij nog zegt.
STAF:

Het is een idioot.

Gard Sivik. Jaargang 3

RIK:

Dat maakt de zaak niet. Je doet beter ook eens een paar woorden tot hem te zeggen.
STAF:

Ik zou niet weten wat. Och arme, moet ik hem beklagen? Ik ben
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geen kindermeid. Hij moet zijn plan trekken. Iedereen moet zich uit Je slag slaan.
Hij is er gelukkig mee klaar. Met kippenvel is de zaak vergeten.
RIK:

Om het even. Kraam er maar wat uit. Dat is natuurlijker.
(De BEDIENDE komt terug binnen).

BEDIENDE:
(opgelucht)

Ze komen.
STAF:

De politie?
BEDIENDE:

Ja. In minder dan een minuut. Het is een opluchting. Akelig is dat. Je zo machteloos
te weten. Als poesjenellen zag ik de voorbijgangers in de ruit dansen. Alleen hun
hoofden. Afgesneden van de wereld en toch zo dicht bij. En niet kunnen roepen.
Geen teken van leven te kunnen geven. Gelukkig heb ik het touw kunnen doorsnijden
door het tegen een ijzeren meubel te wrijven.
STAF:

Komen ze hier?
BEDIENDE:

Wie? De politie? Nee. Hierover.
EVELINE:

Drink eerst een kop koffie, dan zal je bekomen.
BEDIENDE:
(gretig, dankbaar)

Ja. Dank je. Dat zal me goed doen.
(Hij drinkt)

Het is zo vlug gegaan dat ik het me bijna niet meer realiseer.
STAF:
(onhandig en onnatuurlijk)

Wil je niet gaan zitten?
BEDIENDE:

Ja. Even maar.
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(zit)

Ik wist wel, dat er me vroeg of laat zoiets te wachten stond.
STAF:

Je mag van geluk spreken.
(Blik van Rik)...

BEDIENDE:

Zeg dat wel.
STAF:

...Omdat je er zo goed afgekomen bent.
BEDIENDE:

Ik ga alle dagen op hetzelfde uur binnen. Doe dezelfde dingen. Eerst de luiken
optrekken. Dan de post nakijken achter de toonbank en daarna de safe. Als ik de safe
open, dan sta ik altijd met de rug naar de deur. Ze moeten mijn gewoonten kennen.
Ik neb wel gemerkt dat de deurbel niet klingelde toen ik vanochtend binnen ging,
maar wou dat later repareren. Ik schonk er eerst geen aandacht aan.
STAF:

Er heeft zeker iemand een stukje karton tussen geduwd.
BEDIENDE:

Juist. Dat moet gisteren al gebeurd zijn. Het was omdat ik ze niet zou kunnen horen
als ze binnen kwamen. Maar toch kan ik me niet meer herinneren wie er gisteren
geweest is. Een oude dame en een kind... Maar die kunnen het natuurlijk niet geweest
zijn. Ze grepen me langs achter vast. Zonder me pijn te doen bonden ze me op een
stoel. In een flits zag ik dat ze maskers droegen.
(Wrijft zich de polsen)

Bij het loswringen drongen de koorden diep in mijn vlees. Ze zetten me met het
gelaat naar de muur terwijl ze de brandkast plunderden. Het was simpel als wat.
STAF:

Je hebt ze dus niet gezien?
BEDIENDE:

Nee. Maar ze fluisterden onder elkaar. Ik dacht dat ik een naam hoorde noemen.
STAF:
(Verrast)

Een naam? Welke?
BEDIENDE:

Walter.
EVELINE:
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Zei een van de twee ‘Walter’?
BEDIENDE:

Ja. Ik kan me niet vergissen. Het was duidelijk.
RIK:

Dat is in ieder geval een aanwijzing.
STAF:

Nonsens.
BEDIENDE:

Het is natuurlijk bitter weinig, maar ze hebben niet veel nodig om op een spoor te
komen.
STAF:

Hoe kunnen ze de twee mannen ooit terug vinden als je ze niet gezien hebt? Alleen
maar omdat je denkt dat er een ‘Walter’ zou kunnen gezegd hebben? Het kan ook
een schuilnaam zijn.
BEDIENDE:

De politie is tegenwoordig knap.
STAF:

Onzin. Ze weten niks.
RIK:

En zijn er verder geen sporen?
BEDIENDE:

Nee. Tenminste ...ik heb natuurlijk niet goed gekeken.
RIK:

Nou ...Zolang ze je maar niet van medeplichtigheid verdenken...
BEDIENDE:

Mm... Ik ben optimistisch. Op mij valt niet veel aan te merken. En ze zullen de echte
daders vlug te klissen hebben.
EVELINE:
(kijkt door het raam)

Daar is de politie.
BEDIENDE:

Wel, neem me niet kwalijk dat ik stoorde. Ik breng jullie het geld voor de telefoon
en de koffie straks.
EVELINE:

Vergeet het maar.
BEDIENDE:

Wel, dank je mensen...
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(Hij loopt haastig buiten). (Pauze. RIK bekijkt Staf).
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RIK:

Stomkop.
STAF:

Wat?
RIK:

Stomkop. Je hebt ons verraden.
STAF:

Ik heb niet ‘Walter’ gezegd.
RIK:

Zuigt de bediende het uit zijn teen?
STAF:
(in het nauw)

Ik zei niet ‘Walter’. Hij moet toevallig iets gshoord hebben dat er op leek. Het is
malchance.
RIK:

Dat kost ons vijf jaar.
STAF:

Wil je wel eens zwijgen. Wie zou het hier gaan zoeken? Wie zou durven denken dat
wij het zijn? Zo snugger zijn ze niet. Wie zou er dom zijn een overval te plegen op
een kantoor aan de overkant?
RIK:

Wij.
STAF:

Daar komen ze nooit op.
EVELINE:

Ik heb je nog gezegd, dat je het niet moest doen. En Schat ook.
RIK:

Jullie moeten doen wat jullie bevolen wordt en daarmee uit. Anders sla ik er op. Wij
hebben jullie gevraagd - jou en Schat - om elke dag goed uit je deppen te kijken en
ons precies te zeggen wat hij doet en jullie hebben niet eens gezegd dat hij eerst de
post leest. We hebben drie minuten in de wagen moeten wachten. Walter heeft de
motor moeten stilleggen. Hij had ons kunnen zien.
STAF:

Drie minuten. Weet je wat dat betekent? Het lijkt een kwartier als je er op wacht.
Daar moesten jullie met zijn twee voor zijn. Elke morgen gediende een week achter
het gordijn zitten loeren.
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RIK:

Wijven kan je voor niks vertrouwen...
STAF:

Ik beloofde Schat een ranseling als er iets verkeerd ging. En die krijgt ze.
RIK:

Je houdt ze beter overal buiten.
STAF:

Op wijven moet je koeken. Dat begrijpen ze.
RIK:

Jullie zijn te dom.
EVELINE:
(kijkt uit het raam)

De politie is nu binnen.
STAF:
(woest)

Wat kan het mij schelen, verdomme.
(Hij loopt tot aan de trap)

Schat.
(Hij loopt de trap op. RIK roept hem na)

RIK:

Wil je de aandacht op ons trekken? Het is nu het moment niet om herrie te schoppen.
EVELINE:

Kan hij niet rustig beneden blijven?
RIK:

Hou je bek.
EVELINE:

Het is stil aan de overkant. De luiken zijn dicht. Nu parkeert er een auto.
RIK:

Een grijze citroen? Dat is Stevens.
EVELINE:

De grote baas. Hij stinkt naar de centen. Hij zal er niets aan missen. Hoeveel wint
hij niet elke dag met zijn honden op de cynodrome?
RIK:

Zijn gezicht is geel. Azijnpisser.
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EVELINE:

Hij gaat naar binnen.
(Pauze)

Walter blijft lang weg.
RIK:

Ik begrijp er niks van. Na de overval zijn we tot aan het vliegveld gereden. Daar
hebben we de wagen achtergelaten. Walter zat aan het stuur. En dan zijn we alle drie
- ook volgens het plan - langs een verschillende weg naar huis gekomen. Te voet of
met de tram. Zoals het uitkwam. Ik had tien minuten voorsprong op Staf, dat weet
je. Alles ging goed. Maar Walter...
EVELINE:

En is het Walter die de fric heeft?
(Ze kijkt vol ontzetting in de richting van de trap, alsof ze een ingeving heeft)

RIK:

Ja. In een handkoffertje. Waarom kijk je zo?
EVELINE:

Om niks.
RIK:

Hij had al een eeuwigheid hier kunnen zijn. Ik vraag me af waar hij blijft hangen.
(STAF komt de trappen af. Hij kijkt somber en dreigend)

STAF:

Waar is ze?
RIK:

Is ze niet op haar kamer?
STAF:

Nee.
RIK:
(tot Eveline)

Is ze buiten gegaan?
EVELINE:

Dat heb ik niet gezien.
STAF:

Je liegt.
RIK:
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Zeg eens, wanneer is ze er uit getrokken.
STAF:

En waarom?
EVELINE:

Ik weet het niet.
RIK:

We hadden je verboden hier buiten te gaan tot alles uit de voeten was.
STAF:

Waar is ze?
RIK:

We zijn verrekte idioten om Walter alleen met de koffer te laten gaan.
EVELINE:

En Nonkel? Over hem spreek je niet.
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STAF:

Die is van geen tel. Ik wil weten waar Schat is.
EVELINE:

Ze is al weggegaan voor jullie...
STAF:

Voor we met de wagen hierover stonden?
EVELINE:

Ja.
STAF:

Waarheen?
EVELINE:

Weet ik niet...
STAF:

...Walter en Schat.
RIK:

Staf, denk je dat ze...
STAF:

Neem je me voor een mol? Ik ben niet blind. Hij liep achter haar. En nu zijn ze er
samen vandoor. We hadden hem er buiten moeten laten.
EVELINE:

Walter is een goeie knul.
STAF:

Als je eens wist wat ik over je goeie knul dacht.
RIK:

Het was Nonkel die het wou.
STAF:

Nonkel is een sufferd. ik breek zijn nek. Hij praat ons nog allemaal aan de galg.
RIK:

Laten we afwachten. We weten nog niets.
STAF:

Ze zijn er vandoor zeg ik. Is het niet duidelijk dat ze een afspraak hadden. Er vandoor.
Hij, Schat en de 400 zakken. En Nonkel? Heeft hij zoveel tijd nodig om van de hoek
naar hier te komen? Hij moest enkel uitkijken of alles veilig was en terug komen.
Waar is hij?
RIK:
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(tot Eveline)

Liep Walter achter Schat?
EVELINE:

Iedereen liep achter haar. Ze maakt de mannen zot.
RIK:

Je weet wat ik bedoel.
EVELINE:

Ik denk het.
RIK:

Jij ‘denkt’ het. Waarom heb je me nooit wat gezegd?
EVELINE:

Omdat ik me niet meng in liefdesaffairen.
RIK:

Je ziet wel dat het nodig is.
STAF:

Hadden ze een afspraak?
RIK:

Waag het niet te zeggen, dat je het niet weet.
EVELINE:

Ik vermoed het wel.
STAF:

Verdomme.
RIK:

En jij weet dat allemaal en blijft stom als een vis. Neem je mij voor Janlul? Voor
wie werk ik? Omdat een ander er mee gaat schijten?
EVELINE:

Ik wist van het rendez-vous, maar bracht het niet in verband met de ‘zaak’ en zeker
niet met de poen. Dat zou ik nooit van Walter kunnen denken.
RIK:

Jij gebruikt je hersens nooit om te denken.
STAF:

Een mes in de rug. Schat en Walter. Walter en Schat.
(Hij wil naar buiten)

RIK:

Waar ga je?
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STAF:

Ik ga ze zoeken.
RIK:

Dat is nu onbegonnen werk. Blijf hier. Je kan beter wachten tot ze hierover weg zijn.
EVELINE:
(kijkt terug naar buiten)

Stevens stapt terug in zijn citroen en start.
STAF:

De rest volgt. De politie. De bediende. Ze sluiten het kantoor.
STAF:

Ze kunnen verrekken. Verreiken.
EVELINE:

De bediende treuzelt. Hij staat met de inspekteur te praten. Hij wijst. Ze kijken naar
hier; Dan gaat de bediende weg en de inspekteur.
RIK:

Hij komt naar hier.
EVELINE:

We zijn verraden.
STAF:

Verraden? Ben je niet goed wijs. Door wie? Door wat? Hou je kalm.
RIK:

We moeten hem niet binnen laten.
(Er wordt geklopt STAF en EVELINE gaan aan tafel zitten. Na een korte aarzeling, bij aandringend
geklop gaat Rik openen. Pauze. LEPRINCE komt binnen. Hij is een zeer nette jonge man.)

LEPRINCE:

Goeden morgen.
(Geen antwoord)

Brr. Akelig herfstweer,
(hij streelt een kat die op een stoel ligt)

Mooi dier. Ik heb precies dezelfde. En verstandig. Soms zou je denken, dat dieren
verstandiger zijn dan mensen.
(Stilte. Hij komt dichter)

Nou ja... De bediende van Lucky Star, het kantoor aan de overkant zei me dat jullie
al op waren en dat hij ons van hieruit belde,
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(stilte)

Jullie weten natuurlijk wat er gebeurde?
(stilte)

Ja. Jullie nemen het me erg kwalijk, dat ik hier zo maar kom binnenvallen.
RIK:

Vandaag sluiten we. Het is onze enige vrije dag.
LEPRINCE:

Mijn naam is Leprince.
RIK:

Wij houden niet van de politie.
LEPRINCE:

Dat kan ik best begrijpen. Daar is reden toe.
EVELINE:

Reden? Welke reden?
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LEPRINCE:

Hoe dikwijls liet de politie de bar sluiten?
EVELINE:

Drie keer asjeblief. Betaal de schade maar.
LEPRINCE:

Waarom kijken jullie niet beter uit jullie doppen? Je weet dot het lokaal aan
minderjarigen verboden is.
EVELINE:

We kunnen niet altijd van iedereen de identiteitskaart eisen. Het is hier soms stampvol.
En sommige jongens zien er ouder uit dan ze zijn.
RIK:

Er hangt toch een plaat. Is dat niet voldoende?
LEPRINCE:

Nee. Jullie moeten ze niet toelaten.
EVELINE:

Jullie zien voor anderen wel door de vingers.
LEPRINCE:

Dat is waar.
EVELINE:

Ook op de hoek zit het vol jonge kerels. Nooit hebben zij moeten sluiten. Nooit een
inval van de politie. Waarom hebben jullie het op ons gemunt? Waarom loer je op
ons?
RIK:

Waarom mogen wij niet buiten de schreef?
LEPRINCE:

Omdat anderen even buiten de schreef kunnen. Maar jullie niet, Rik.
RIK:

Jij weet natuurlijk alles van ons, hé?... ‘Rik’.
LEPRINCE:

We geven je een vinger en je neemt de hele hand.
EVELINE:

Waarom kijk je niet naar die bende met scooters op de hoek. Zij maken het fatsoenlijke
mensen lastig.
STAF:
(achter zijn krant uit)
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Zou je niet beter op een andere keer terug komen?
LEPRINCE:
(tracht Staf beter te zien)

Wie is dat?
RIK:

Een vriend.
LEPRINCE:

Jij bent ook vroeg op.
STAF:
(a; b.)

Gaat je niks aan.
LEPRINCE:

Vriendelijke jongen,
(tot Rik)

Mag ik even een paar vraagjes stellen in verband met...
(Wijst naar buiten. Neemt zijn boekje)

EVELINE:

Hij doet net of wij er iets mee te maken hebben?
RIK:

Bek toe. Laat de inspekteur zijn werk doen. Zo lang hij ons niet lastig valt...
LEPRINCE:

Ik moet alleen maar gegevens verzamelen. Het is mij onverschillig waar ik ze krijg.
Misschien weten jullie iets. Misschien niet, jullie waren allemaal erg vroeg op en
een détail kan ons op het goede spoor brengen.
EVELINE:

Ja. Hier moet 's morgens ook hard gewerkt worden. Ook op een vrije dag. Wij blijven
niet in onze nest tot twee uur. Zelfs niet op zondag en maandag, hoewel zaterdag en
zondag onze twee drukste dagen zijn.
LEPRINCE:

Dat klopt.
STAF:

Hé... Wou je ons op leugens betrappen?
LEPRINCE:

Niks verdachts gemerkt vanmorgen op straat?
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RIK:

Nee.
EVELINE:

Nee.
LEPRINCE:
(tot Staf)

Jij ook niet?
STAF:

Nee. En als ik iets gezien had, dan zou ik het jou niet zeggen.
LEPRINCE:

Een dwarskop, die vriend van je, Rik.
(Hij schrijft iets op)

STAF:

Schrijf je dat op?
LEPRINCE:

Ja.
STAF:

Geen wonder dat er zoveel paperassen zijn voor niks.
LEPRINCE:

Tegen wie zeg je het?
STAF:

Maar je bent bezig en dat is het belangrijkste.
LEPRINCE:

Het houdt ons op gang. Dat is de stiel. Veel schrijven om weinig over te houden.
STAF:

Wat een baan!
LEPRINCE:

Het is niet zo boeiend als de meeste mensen denken. Tikwerk voor de rest van de
dag.
(Plots tot Rik)

Nooit gehoord van een zekere ‘Walter’?
RIK:

Walter hoe?
LEPRINCE:

Weet ik niet.
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EVELINE:

Nee.
RIK:

Ja...
LEPRINCE:

Nee. Ja. Wat is het nu?
RIK:

Er komen er zoveel die Walter heten.
EVELINE:

Maar niet de Walter die je zoekt.
LEPRINCE:

Ken je de namen?
RIK:

Dat is een ander paar mouwen. Nu vraag je me wat. Maar ik zal mijn best doen. Er
is er een bij, die lang en blond is. Een beetje jouw gestalte. Een drukkersgast. Zijn
naam is... Bemel... Bemel...
(Tot Eveline)

Is het Belmelmans of Bevelpas?
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EVELINE:

Dat is Zevejans niet. Zevejans is de kleine zwarte uit de Gemeentestraat.
RIK:

O ja. Nee. Wacht eens. Er is er nog een andere ook. Ook een Walter.
EVELINE:

Een met een horrelvoet. Een duiveltje uit de doos.
RIK:

Die heeft geen horrelvoet. Het is een kwetsuur aan de achillespees. Daarom mankt
hij.
LEPRINCE:
(die het spelletje door heeft slaat zijn boekje dicht)

Laat maar.
RIK:
(overdreven behulpzaam)

Die heet Walter Van den Berg.
(stilte)

STAF:
(met onverholen pret)

Kunnen we nog iets voor je doen, agent?
LEPRINCE:
(onverstoorbaar)

Ja.
RIK:

Wat?
LEPRINCE:

Me een kop koffie geven.
EVELINE:

De kan is leeg.
LEPRINCE:

Geef me dan een cola.
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EVELINE:

Er is niets meer in de ijskast en de dienst van de coca cola komt pas om drie uur
vanmiddag.
LEPRINCE:

Geef me dan gelijk wat.
STAF:
(tot Eveline)

Vooruit! Wat sta je daar! Breng mijnheer de pakkeman een kop thee en de
koekentrommel.
RIK:

Laat dat.
(tot Eveline)

Geef hem koffie. Er is nog genoeg.
(Hij gaat vertrouwelijk naast Leprince zitten)

Wat denk je nu? Wanneer ga je ze opsluiten?
LEPRINCE:

Dat weet ik niet. Maar jouw bar is een nest, Rik. Misschien sta je er zelf helemaal
buiten. Ik hoop het voor jou. Maar toch hebben ze in de wijk de indruk dat we onder
jouw klandizie moeten zoeken.
RIK:

Waarom veronderstellen ze dat?
LEPRINCE:

We moeten elkaar niets wijs maken, Rik. Ik kom hier noch uit tijdverdrijf, noch om
jullie de duivel aan te doen. De oudsten die je hier ziet rondhangen hebben allemaal
een strafregister: vervalsingen, diefstallen, inbraken...
RIK:

Het staat niet in wit krijt op hun buik geschreven, Leprince.
LEPRINCE:

En je eigen register wordt aldoor zwaarder. Je blijft doof voor onze waarschuwingen.
Hoe lang ben je zelf op vrije voeten?
RIK:

Een half jaar.
LEPRINCE:

Wat was het laatst? Kokaïne?
RIK:

Wou je me weer in de doos steken?
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LEPRINCE:

Voor jou zou het minder spijten dan voor hem.
STAF:

Ben je gek, man. Een agent die spreekt over spijt. In jullie ogen is iedereen schuldig.
Al wat vrij loopt zou achter de tralies moeten zitten. Voor jullie zou de wereld een
paradijs zijn als het niets anders was dan een grote gevangenis, en jullie de bewakers.
RIK:

Luister, Leprince. Sedert de laatste keer zijn mijn handen zuiver gebleven. Ik heb
gezeten en de ^pons daarover. En sinds jullie de bar weer toelating hebben gegeven
na de laatste sluiting valt er niets meer op ons aan te merken. We gedragen ons
onberispelijk. We hebben ook een heel ander soort publiek gekregen, nietwaar
Eveline?
EVELINE:

Jongens van begoede ouders.
RIK:

Ze mogen zich amuseren. Daar zijn ze jong voor. Maar als er één de boel op stelten
wil zetten smijt ik hem aan de deur.
STAF:

Er komen er zelfs een paar van adel.
RIK:

Kom zelf maar eens kijken op een dansavond, Leprince en je zal het met je eigen
ogen zien. De laatste drie weken hadden we niet eens een vechtpartij. Het zijn echte
lammetjes tegenwoordig.
STAF:

Bébé...
LEPRINCE:

Zo? Hoe komt het dat we hier de vier meisjes hebben gevonaen uit het
heropvoedingsgesticht van Kampenberg?
RIK:

Wat wil dat zeggen?
LEPRINCE:

Dat het geen toeval is.
RIK:

Natuurlijk is het toeval. Denk ie dat het hier een geheime organisatie is om zotte
wijven uit een verbeterings-school te halen?
LEPRINCE:

Ze geven het adres door. Ze weten dat ze hier geholpen worden, als ze er wat voor
doen.
RIK:

Van zoiets hou ik mijn poten af.
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LEPRINCE:

Ook al heb jij er niets mee te maken. Het zou iemand kunnen zijn die je goed kent.
RIK:

Wie bedoel je?
LEPRINCE:

We hebben de bewijzen.
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STAF:

Bewijzen! Op dat woord heb ik gewacht.
LEPRINCE:

Maar we wachten tot ze volledig zijn. Er zijn er vijf ontsnapt. Vier hebben we terug.
En het zou me niet verwonderen als nummer vijf achter je bar te slapen lag.
RIK:

Kijk gerust.
LEPRINCE:

Dit café heeft een slechte reputatie.
EVELINE:

Als dat zo is, dan moet ie maar op een ander koffie gaan drinken.
STAF:

Laat ons met rust.
LEPRINCE:

Vooral tof zijn, Marlon Brando.
STAF:

Mijn naam kent hij ook. Hoe weet je dat dat ik zo heet?
LEPRINCE:

Ik weet het niet. Je zou ook Walter kunnen heten of... Staf.
STAF:
(staat dreigend voor Leprince)

Wil je zo graag kat en muis spelen? Denk je slim te zijn?
RIK:

Hou je kalm, Staf.
LEPRINCE:

We zijn niet slim, maar de oudsten van onze dienst hebben ervaring. Ik heb nog geen
routine. Maar kennen zulke zaakjes door en door. Ze de ouwe rakkers van het
departement haasten zich niet. Zij hebben al een deel werk gedaan. En zij hebben
orde. Zie je. Al wat ik hier noteer komt misschien later van pas. Mijn chef bijvoorbeeld
is een ordemaniak. Daar moet je thuis komen. Al de stoelen. De vaasjes. De assepotjes.
Ze staan daar alsof ze nog nooit van hun plaats geweest zijn. Hij loopt in het donker
blind door zijn huis. Nooit stoot hij ergens tegen aan.
STAF:

Wij stellen geen belang in je chef.
LEPRINCE:
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We doen het soms als een spelletje. Een kleinigheid verleggen en hem vragen, wat,
welk? Het is onfeilbaar. Ik wil maar zeggen, dat al de café's en al de kroegbazen in
zijn gedachten dezelfde functie hebben. Hij ziet deze stad als een grote kamer, waarin
hij orde wil brengen. Hij zet de feiten, de gezichten, de woorden, die hij hoort op
een bepaalde plaats en als er iets aan de gang is, sluit hij de ogen. En zoals door de
huiskamer wandelt hij door zijn gedachten. Onmiddellijk weet hij waar de knoop
zit. Hij sluit de ogen en heeft het beet. Dat is kwestie van orde.
STAF:

Waarom ga je niet op de foor staan met je chef. Jullie zouden aardig wat geld maken.
LEPRINCE:

Daar ben ik zeker van. Vanochtend, toen de bediende ons belde trok hij een lade
open en zei: ‘Jij knapt het wel op, Leprince. Het is te eenvoudig. Ik dikteer: Sunsetbar,
Rik. Staf. Nonkel. Walter.’ Hij was haastig, want hij moest weg voor een andere
zaak. Ik begreep eerst niet wat hij met dat lijstje hebben wou.
STAF:

Geven jullie mekaar nog raadseltjes ook?
LEPRINCE:

Welnee. Het is gemakkelijker dan het lijkt. Want voor hij wegliep zei hij nog: ‘O,
ja. Vergeet ook de Schat niet.’
RIK:

Heb jij een schat, Staf? Waar heb je die begraven?
STAF:

Delf hem gerust op, agent. We zullen je een handje helpen.
LEPRINCE:

Jullie weten best wie ik bedoel. Zij is nummer vijf. Ze heet Liza.
EVELINE:

Liza wil hij zeggen!
STAF:
(snauwt)

Laat de grote mensen spreken!
LEPRINCE:

Liza. Ze lispt. Jullie noemen haar Schat.
STAF:
(lispt ook)

O, Schat.
RIK:
(lispt ook)
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Ja, Hij bedoelt Schat.
LEPRINCE:

Waar is ze?
RIK:

Ik geef toe dat ze hier een paar keer geweest is, maar de duivel mag weten waar ze
nu steekt.
EVELINE:

Als jullie ze niet in het gesticht kunnen houden, verlang je dan van ons...
RIK:

Wil je er asjeblief buiten blijven? Vooruit, spoel de koppen uit. Hou je bezig.
STAF:

Als je dan zo beslist wist wie ze was en waar ze uithing, dan had je ze maar moeten
komen halen voor het te laat was.
LEPRINCE:

Hoe bedoel je: te laat.
STAF:

Ik bedoel dat ze nu niet meer hier is.
(Brutaal)

En als je helderziende dan zo wan zijn stuk is, dan moet hij ons allemaal maar
aanhouden.
(Provokeert)

Arresteer ons.
(Steekt zijn vuisten uit)

Hier, doe me de boeien aan.
LEPRINCE:

Het steekt niet op een dag.
RIK:

Kijk, Inspekteur. Jongens laten
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dansen, goed. Een beetje myope, vergeetachtig. Dat zijn dingen, die iedereen kan
overkomen. Maar zoiets als hierover ligt niet in onze lijn.
LEPRINCE:

Bedankt voor de koffie. En als je nog eens bijziende bent of vergeetachtig als je een
naam hoort dan sluiten we de boel voor goed.
EVELINE:

Waarom betalen we belastingen? Om door de politie bedreigd te worden.
RIK:

Denk aan Chessman. Ze kunnen ons niets.
LEPRINCE:

Ik hoop dat je gevoel voor humor niet te vlug verdwijnt.
(Hij wil weg, maar plots klinkt het geluid van vallende emmers uit de richting van het toilet. De
deur wordt opengesmeten en Nonkel zwaait binnen. Hij is dronken. LEPRINCE trekt zich terug
achter de bar. De anderen wachten onbeweeglijk af en zien hoe Nonkel, met de voet nog in een
emmer, deze terugschopt, en vloekt. Hij werpt de deur achter zich dicht. Waggelt naar de tafel.
Spannende Pauze).

NONKEL:

Hallo Sweets...
(Hij bekijkt ze stuk voor stuk. Hikt)

Waar is Walter?
DOEK

Tweede bedrijf
(Zelfde decor. Even later. LEPRINCE is buitengegaan. De deur slaat nog net dicht. STAF,
RIK en EVELINE staan nog in dezelfde houding. NONKEL schijnt even opgeschrikt en
kijkt naar de deur. Nonkel is over de vijftig, grijze haren lang in de nek. Een slappe hoed.
Slordige jas. Diepe groeven in het gelaat.)

NONKEL:

Komt er iemand binnen?
RIK:

Nee. Er komt niemand binnen.
NONKEL:

Ik dacht dat de deur open en dicht ging.

Gard Sivik. Jaargang 3

STAF:

Er gaat iemand buiten.
NONKEL:

Het is te vroeg voor grapjes.
STAF:

Het was iemand van de politie.
NONKEL:

Wil je me bang maken?
RIK:

Het is zo, Nonkel.
NONKEL:

Van de politie? Wat wil hij?
RIK:

Hij kwam vragen of je kaart kwam spelen vanavond.
STAF:

Je kon hem niet eens zien met je lodderogen. Zo dronken ben je.
NONKEL:

Ah... Flauwe kul. Waarom antwoord je niet op mijn vraag?
STAF:

Omdat het geen flauwe kul is, dronken zwijn.
(Hij gaat op hem toe en geeft hem een stomp in de maag. Dan trekt hij een revolver uit zijn zak,
maar Rik is vlugger en neemt hem de revolver af).

RIK:

Laat dat. Geef die revolver nier. Die dingetjes hebben afgedaan. Kom, Nonkel. Geef
me de jouwe. Nonkel geef me de revolver.
(NONKEL kreunt)

NONKEL:

In mijn binnenzak.
(RIK haalt eerst een jeneverfles uit de binnenzak. Dan de revolver. Hij gaat naar de bar, haalt een
zakje uit een van de laden en steekt er de twee revolvers in. Ook de zijne)

EVELINE:
(tot Staf)

Jij moest je schamen.
NONKEL:
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Je moest je schamen.
STAF:

Ik had je gewaarschuwd.
NONKEL:

Zoiets had ik van jou niet verwacht, Staf.
STAF:

Ben je nog niet nuchter? Dan zou je begrijpen dat je ons verraden hebt.
NONKEL:

Ik heb niets verraden.
RIK:

Je moet hem niet verwijten, Staf. Hij kan het niet helpen. Ze visten het zonder hem.
(Tot Eveline)

Hier. Breng die spullen naar de gewone plaats. In de boodschappentas.
(EVELINE neemt de booschappentas, trekt een overjas aan en gaat buiten. NONKEL kreunt en
hoest)

STAF:

Waar ben je zo lang gebleven?
RIK:

We hadden je gezegd dadelijk terug te komen.
NONKEL:

Ik ben op de hoek binnengestapt, omdat ik een ouwe kennis zag. Een schoolkameraad.
STAF:

Je uitvluchten zijn versleten.
NONKEL:

Heb je niet alles aan mij te danken? Wat zou je gedaan hebben zonder mij? Niet een
van jullie heert brains.
STAF:

Je moet wel erg veel brains hebben om nu al strontzat rond te lopen.
RIK:

Amper een uur na de overval.
NONKEL:

Ik ben geen kind.
STAF:

Weet je dat ze op ons
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zitten te loeren? Weet je dat? Weet je dat ze zitten te wachten tot er iets misloopt?
Ze weten alles van de meiden. Jouw business. Je hebt ze de pap in de mond gegeven
door naar Walter te vragen. Ze wisten dat er een Walter in de overval betrokken was.
En onze namen hebben ze ook.
NONKEL:

Waarom heb je dat niet dadelijk gezegd? Je weet toch wat er ons dan te doen staat.
We hebben toch alles voorzien. Ik heb toch gezegd dat ze ons nooit krijgen. Vertrouw
je me niet meer?
STAF:

Wie kan ik vertrouwen nu Walter er vandoor is?
NONKEL:

Wie zegt je dat hij er vandoor is?
RIK:

Hij kwam nog niet terug, Nonkel. En, hij heeft het geld.
NONKEL:

En daardoor laten jullie je van jullie stuk brengen? Idioten!!
STAF:

En hij nam Schat mee. Alles afgeproken werk.
NONKEL:

Idioten. Als er een kink in de kabel komt slaat jullie fantasie op hol. Schat zou geen
voet verzetten zonder mij.
STAF:

Zanik niet. Laten we maken dat we weg komen. Zoals het voorzien was.
RIK:

Naar Tanger?
STAF:

Ja. Ik ga niet zitten voor zoiets. Jij moet zelf weten wat je doet. Nonkel ook. Kom,
geef de passen, Nonkel.
NONKEL:

Verrek. Ga je me nu een woord laten spreken? Ik neb nooit kunnen denken dat jullie
zo weinig vertrouwen in me hadden. Een vader was ik voor je, Staf. Een broer. En
dat ben ik nog.
STAF:

Spaar ons die komedie voor een volgende keer.
NONKEL:

Ik had jullie gisteravond gezworen niet meer te drinken.
STAF:
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Waarom stink je dan naar de bols?
NONKEL:

Omdat ik niet hebben kan, dat jullie mij als minderwaardig behandelen. Ik heb ook
een hart. Ik ben ook een mens met gevoel. Ik ben beter waard dan alleen maar
waakhond te spelen! Op het hoekje van een straat. Ik heb penicilline gesmokkeld
van de Westzone naar de Oostzone. Ik heb een warenhuis leeggehaald in Berlijn.
Zonder hulp. Ik heb...
STAF:

Het is te ver om na te gaan of het waar is.
NONKEL:

Zeg dat ik lieg. Dan is de maat vol. Ik heb tijdens de bombardementen in Leipzig
een Murillo uit net museum gejat. Nu ben ik waakhond van leerjongens.
STAF:

Kom, Nonkel, je bent voor niks anders goed.
RIK:

Hou je kalm, Nonkel. Ik vind het jammer voor je, maar Staf heeft gelijk. Er is een
tijd van komen en wen gaan. We kunnen niet op je rekenen.
NONKEL:

Mijn tijd is lang niet daar. Daar zul je van opkijken.
STAF:

Je bent nooit op tijd. Je bent een leugenaar. Je bent...
RIK:

Dronken. Dat is het ergst van al. Je bent gevaarlijk. Vandaag of morgen praat je je
aan de galg. En ook ons.
STAF:

Je bent in staat alles in de war te sturen. En dat doe je dan ook bij elke gelegenheid.
NONKEL:

Zo? Wie organiseerde jullie? Wie maakte van jullie een knappe gang volgens de
beste Amerikaanse methoden?
STAF:

Jij bracht de zaakjes aan? Dat was al. En daarna kom je een grote mond opzetten,
omdat je re weinig krijgt. Wij nemen het risiko. Kom, geef de passen. En vlug wat.
NONKEL:
(staat recht en wil weg. Hij speelt een tranerige ontroering)

Ik ga weg. Voor goed. Nooit had ik gedacht zo iets mee te moeten maken. Jullie
breken met me? Goed. Ik breek met jullie.
STAF:
(razend)

Gard Sivik. Jaargang 3

Speel komedie op het toneel! Die scène kennen we! De passen!
(Hij trekt Nonkel terug in een stoel)

NONKEL:
(zoekt in zijn zakken)

Goed. De passen. Maar dat is dan ook het laatste. Het allerlaatste.
(Hij zoekt tevergeefs)

Ik heb ze niet hier. Ik moet ze ergens hebben laten liggen.
STAF:

Wat? Wil je beweren dat je ze niet hebt.
NONKEL:

Ik wist wel dat je dat zou denken.
STAF:

Nonkel, ik sla je op je smoel.
RIK:

Nonkel, ik ga ook mijn geduld verliezen. We hebben je vier dagen ge-
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leden geld gegeven omdat je wist waar valse paspoorten te halen. Ben je dat geld
gaan opzuipen, Nonkel?
STAF:
(toont hem schreeuwend de jeneverfles)

Is dat wat er van rest?
NONKEL:
(rukt zich los en zoekt bescherming achter de bar)

Jullie haten me. Jullie houden niet van me omdat ik handiger ben. Ik heb meer brains.
STAF:

Geef ons de passen.
RIK:

Of het geld terug.
NONKEL:

Ik ben ze kwijt. Ze zijn verloren.
(Stilte. STAF bekijkt Rik) (Ze zien het hopeloze van de toestand in)

RIK:

Kom, laat hem. Het helpt niets.
STAF::

Rotzak.
RIK:

Laat hem vallen.
(tot Nonkel)

Nonkel. Ik heb al gedaan wat ik kon voor je. Heb je je altijd in bescherming genomen.
Mijn deur stond altijd voor je open. Je kon je hier dikvreten. Ik liet je slapen waar je
wou. Herinner jij je de tijd niet meer, dat je hier zonder een cent uit Hamburg kwam
aanzetten. Je had maagzweren van de slechte vreet in de gevangenissen over de Rijn.
Je familie wil niet meer van je weten en je had niemand om voor je te zorgen. Toen
heb ik je gevraagd wat ie maag verdragen kon en ik heb voor je gekookt de eerste
dagen. Je beloofde werk te zoeken. Je deed het niet. Je beloofde op te kramen. Je
bent nog hier. Ik heb altijd gedacht dat je tegenslag had. Ik geloofde je verhalen.
Maar nu zie ik dat je niets meer bent dan een parasiet. Het is uit tussen ons. Je bent
te ver gegaan.
(NONKEL snikt. Er rollen echte tranen over zijn wangen, doch geen van de mannen is onder de
indruk. Ze kennen de scène blijkbaar te goed.)
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STAF:

Wat zullen we doen?
RIK:

Jij moet je alvast uit de voeten maken. De zaak staat op Eveline naar naam. Maar ik
heb nog een paar dingen met de notaris te regelen. Maak dat je weg komt. Zo haast
mogelijk.
STAF:

En Walter?
RIK:

Als ik hem nog te pakken krijg neem ik hem voor mijn rekening. Bekommer er je
niet om.
NONKEL:

Die neem jij niet voor je rekening. (Triomfantelijk) Wil ik je zeggen waar hij is.
(Bij de reaktie van de mannen begint hij te glimlachen)

STAF:

Jij wil ons een loer draaien.
NONKEL:

Daar sta je van te kijken, hé? Ja. Ik weet het. Nonkel weet alles. Nonkel is het oog,
het oor en de neus van de bende. Hij is bij Pépé.
RIK:

Op het atelier van Pépé?
STAF:

Bij de schilder? Hoe weet je dat?
NONKEL:

Ik weet het. Ik hoef niet te zeggen hoe.
STAF:

Goed. Ik kan het er nog op wagen. Ik ga tot bij Pépé. Maar als je me ditkeer ook voor
de mal houdt, dan zal ik je voor de laatste keer de piephoest doen krijgen. Niemand
zal er zich druk over maken als jij uit de cirkulatie bent.
NONKEL:

Laat hem niet gaan, Rik, in zijn toestand.
RIK:
(tot Staf)

Hij heeft gelijk, ik kan je niet alleen laten. Je zou stommiteiten uithalen. Ik ga mee.
(Hij sluit de voordeur)
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NONKEL:

Hé? Sluit je me op?
RIK:

Niemand moet je zo bezopen vinden. Je bent in staat te gaan bluffen, opsnijen tegen
de eerste de beste die binnen komt. En Eveline is dadelijk terug. Zij heeft een sleutel.
Je kan altijd langs achter weg. Voor je deel moet je niet blijven. Je hebt het gehad.
(Smijt hem de halflege fles toe. Hij verdwijnt met Staf. Een vreselijke hoest van Nonkel. Hij drinkt
een slok van de fles, doch lijkt meteen iets minder dronken. Na even te hebben nagedacht gaat hij
naar de deur van het toilet, opent ze en spreekt naar buiten)

NONKEL:

Kom er uit. Ze zijn weg.
(WALTER en SCHAT komen omzichtig binnen. Schat is een onpersoonlijke schoonheid, weggelopen
uit een oppervlakkige Amerikaanse film. Walter is mager, goed gekleed en heeft iets studentikoos.
Hij draagt een koffertje en houdt een hand in de zak. SCHAT gaat onmiddellijk zitten en steekt
een cigaret op)

WALTER:

Het was er niet om uit te houden. Er heeft iemand overgegeven in de W.C. en het is
nog niet opgekuist.
NONKEL:

Feliciteer me. Mijn plan is gelukt. Ze zijn weg.
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WALTER:

Wat zeggen ze?
NONKEL:

Ze hadden het door en zijn boos op je.
WALTER:

Hoe kwam je zo plots Dij Pépé aanzetten?
NONKEL:

Verbaasd, dat Pépé en Ik zulke goede maatjes zijn?
WALTER:

Pépé is een krapuul. Hij heeft me verraden.
NONKEL:

Hij was me dat verplicht. Jij weet dat niet. Maar Pépé staat eeuwig bij me in de
schuld. Je kon dat niet weten en het was toeval. Je had hem niet op voorhand moeten
zeggen dat je na de overval zou komen. Hij moest het me zeggen. Gelukkig voor je.
Stel je voor dat hij het ging overbrieven aan Staf en Rik. Dat zal hij niet doen. Wees
gerust. Ze zouden je vermoorden.
WALTER:

Waarom wou je me hier brengen? Het was gewaagd.
NONKEL:

In de eerste plaats moest zij hier terug komen. En zonder jou wou ze niet. En in de
tweede plaats wil ik je een hoop herrie besparen. Straks komen de anderen terug. Je
was inderdaad bij Pépé. Dat moet je niet loochenen. Maar niet om met de buit te
vluchten. Je was daar omdat je een break-down had. Het is een grote onderneming
en je zou de eerste niet zijn die een zenuwinzinking had. Jij bent nog groen. Daarom
doe je stommiteiten. Laat het aan mij over. De zaak is gered. Je bent uit de penarie.
WALTER:

Toch blijf ik bij mijn besluit.
NONKEL:

Om het geld naar de politie brengen?
WALTER:

Ja.
NONKEL:

Je bent krankzinnig. Denk je dat ze konsideratie voor je hebben? Jij praat als een
bekeerling in een slechte film. De berouwvolle zondaar Het is belachelijk. Trouwens,
jij denkt alleen aan jezelf. Walter... Jij hebt je gebonden. Het is zoals een eed, een
broederschap. En als je spijt hebt dan mag je de anderen niet met je meesleuren. Ik
heb je altijd beschouwd als een zoon. Je bent als eigen vlees en bloed.
WALTER:
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Dat weet ik, Nonkel. Het is voor jou dat ik met Schat terug gekomen ben.
NONKEL:

En voor mij ga je blijven ook. Wou je mij nog in de gevangenis zien, Walter?
(Hij hoest vreselijk)

Als ze me ooit vatten, dan kom ik er nooit levend uit. De gevangenis is het dodenhuis
voor me. Zal een zoon zijn vader begraven?
WALTER:

Ik wil je niet begraven, Nonkel.
NONKEL:

Daarom heb ik je toch niet gesteund en geholpen? Met geld en raad. Zonder mij zat
je je tijd nog te verknoeien op de Univ. Herinner jij je die eerste avond nog in de
‘Poil d'or’? Jongen! Ik danste boven op het biljart. En toen zei ik ‘Wedden dat ik
met de keu de luster raak?’ Maar we betaalden voor we hem stuk sloegen. In
gruizelementen. En ze keken met ontzag naar ons, want we hadden ook al de zilveren
bekers, de sporttrofeeën van het rek kunnen slaan. Je kon de schrik in hun ogen lezen.
(Hij lacht)

Wat een leven!
WALTER:

We hebben samen een prettige tijd gehad. Ik ben er je dankbaar voor.
NONKEL:

En ik ben trots op ie, omdat je mijn beste leerling bent. Ik wou ook altijd terug op
het ‘goede pad’, zoals men dat noemt. Maar het is me nooit gelukt. En jou zal het
ook niet lukken. En nu is het te laat. Niets kan ik nog ongedaan maken. Maar achteraf
gezien heb ik er geen spijt van. ik heb ze laten rollen. Maar als je denkt dat je het
geld nu naar de politie moet brengen, dan ben je verkeerd.
WALTER:

Ik heb er over nagedacht.
NONKEL:

Als je er spijt over hebt, geef ons dan het geld en verdwijn. Geen haan kraait er naar.
Wij zuilen als vrienden uit elkaar gaan. Vertrouw me. Zo zullen er geen slachtoffers
vallen.
WALTER:

Ik zal me aangeven en niet klikken.
NONKEL:

Ze leggen je op de rooster. Je zou niet anders kunnen. Spreek ik niet van
ondervinding?
WALTER:

Op dat punt ken je me niet.
NONKEL:
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Jij bent net als de anderen. Kijk... Ik moet je redden. Laat mij iets anders bedenken.
Ga weg. Nu dadelijk, En vlug. Voor ze terug komen. Ik zal iets handigs bedenken.
WALTER:

Wat?
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NONKEL:

Dat zeg ik niet. Je moet me vertrouwen. Je kan niet met zulke grote som door de stad
dwalen. Je bent in staat alles in de Schelde re smijten en dan heeft niemand er iets
aan. Je moet eerst tot rust komen. Zou je aan me twijfelen? Je laat het geld hier.
WALTER:

Wat ben je van plan?
NONKEL:

Laat dat aan mij over. Wat ik ga doen is voor je goed.
WALTER:
(tot Schat)

Wat moet ik doen?
SCHAT:

Je moet Nonkel geloven, schat.
WALTER:

En wat gebeurt er met haar?
NONKEL:

Je moet op haar wachten.
WALTER:

Ik wil niet dat Staf...
NONKEL:

Staf zal niets. Hij moet zich uit de voeten maken, omdat ze hem op de hielen zitten.
Pépé heeft een valse pas voor hem gemaakt. Ik heb hem op zak. Zodra Staf weg is
geef 'k je een sein. Dan vertel ik je hoe ik alles geschikt heb. Ga zo lang terug naar
Pépé en verroer niet voor je een teken krijgt.
WALTER:

Ja, misschien is dat wel de beste oplossing. Alles komt in orde, Schat. Jij blijft hier.
Nonkel brengt alles in orde. Voor Staf hoef je niet te vrezen.
SCHAT:

Ik heb geen schrik van Staf.
WALTER:

Nonkel heeft gelijk, Schat. Ik zou iets onbezonnen doen. Bij Pépé heb ik tijd om na
te denken. We zien mekaar terug na het vertrek wan Staf. Dan zullen we weten wat
er ons te doen staat. Nu is alles zo onduidelijk. De zenuwen zijn me nog altijd de
baas. Ik weet niet meer wat ik doe. Ik weet het niet. Ik ben in staat de ene dwaasheid
op de andere te begaan. Het is beter dat ik ga. Als hij ons nu samen ziet, dan zou hij
me naar de keel vliegen. Niet dat ik bang ben. Maar het zou zijn vertrek vertragen.
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NONKEL:

Je bent overspannen. Neem slaapmiddelen. En ga met een omweg naar het atelier.
Je zou ze tegen het lijf lopen.
SCHAT:

Tot ziens, Walter.
WALTER:

Dank je, Nonkel. Tot ziens, Schat.
NONKEL:

Het koffertje.
(WALTER zet het koffertje op een tafel en gaat weg door de deur van het toilet) (Even een pauze).

NONKEL:

Ja. Als Nonkel er niet was...
SCHAT:

Het is toch veilig wat je van plan bent?
NONKEL:

Natuurlijk. Als ze naar me luisteren gebeurt er nooit wat. Ik ben een vos. Hadden
Lassy en Ronny mijn raad gevolgd, dan waren ze nooit door de politie opgepikt.
Maar nee, ze moesten in de Sunset blijven rondhangen die avond, omdat ze afspraakjes
hadden met een paar jonge snaken. Het is hun eigen fout. Ze hadden dadelijk moeten
gaan waar ik ze stuurde. Ze waren nu rijk. Iedereen zou ze benijden. Maar nee:
lanterfanten rond een paar snotapen. Wat brengt het op?
SCHAT:

En Lena en Nini?
NONKEL:

Precies hetzelfde. Had ik ze niet de hand boven het hoofd gehouden dan waren ze
al van de eerste dag Terug in het gesticht. Relaties doen natuurlijk een hele boel.
Ook jou heb ik er buiten gehouden, want denk niet dat ze niet weten waar je bent.
SCHAT:

Hoe weten ze dat?
NONKEL:

Het zijn ook geen uilen. Van het eerste uur ben je voor het raam gaan zitten.
SCHAT:

Ik ben bang.
NONKEL:

Hoef je niet te zijn, zolang ik in de buurt ben. Daarstraks was nier een politieagent.
Hij sprak over je. Ja. Zet niet zo'n grote ogen op.
SCHAT:

Ben je daar zeker van?
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NONKEL:

Vraag het Staf en Rik.
SCHAT:

Dan begrijp ik niet waarom ze niet komen.
NONKEL:

Ze zullen komen. Maar ik weet wanneer. En dan zullen we weg zijn.
SCHAT:

Met Walter?
NONKEL:

Met of zonder Walter. In ieder geval met mij.
SCHAT:

Met jou?
NONKEL:

Kus je handen, dat je mij ontmoet hebt. Weet je wie ik ben?
SCHAT:

Nonkel.
NONKEL:

Ik ben Ali Baba.
SCHAT:

...van de 40 rovers?
NONKEL:

Ik ken het ‘Sezam open u’. Zolang je bij me blijft zal ik met mijn toverstokje tikken
en al de gouden poorten zullen zich voor je openen.
SCHAT:

Waar gaan we dan heen?
NONKEL:

Naar Londen of naar Parijs. Wat kan het ons schelen!
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SCHAT:

Ken jij Engels?
NONKEL:

Yes.
SCHAT:

En Frans?
NONKEL:

Mais oui chérie.
SCHAT:

Parijs. Londen. Met een trein?
NONKEL:

Ben je mal. We vliegen.
SCHAT:

Vliegen? Ik?
NONKEL:

Je zou de eerste niet zijn die ik schatrijk maak. Ik ken de touwtjes.
(Toont een foto uit zijn portefeuille)

Ken je die?
SCHAT:

Ik heb haar nog gezien. Op de film.
NONKEL:

Stomme geit. Dat is Adèle. Haar moeder wou dat ze naar de naaischool ging. Ik zei
dat ze moest weglopen. Dat deed ze ook. Nu woont ze op een appartement in Rome.
SCHAT:

In Italie?
NONKEL:

Ja, Adèle heeft al twee keer de Paus kunnen zien op Sint Pieters. En twee keer heeft
ze een kruis van hem gekregen. Zo.
(Hij doet als de Paus)

SCHAT:
(diep onder de indruk)

Jee... En is ze rijk?
NONKEL:
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Stinkend rijk. Een suite van acht kamers. Bad. Zilveren telefoon en de hele battaklan.
Ik heb een type voor haar gevonden, die alles voor haar betaalt. Een wijnfabrikant.
SCHAT:

Waarom doet die dat? Kon hij niemand anders krijgen dan Adèle?
NONKEL:

Jij kent Adèle niet.
(Steekt ten teken van waardering de duim in de lucht)

Ik heb haar leren kennen op de rutchbaan. De tobbogan. Ze zat naast mij in het
wagentje. Zoals jij nou. En we vlogen op en neer. Op. Neer. Op. Neer. En ik zei haar:
‘Kind het leven is een montagne russe. Je rust veilig in mijn armen. Plots zak je naar
beneden en je weet het niet. Maar sluit je ogen tot ik zeg: open. En kijk dan zo veel
en zo ver als je kunt, want dan zal ie op de top staan.
SCHAT:

En heeft Adè'e dat qedaan?
NONKEL:

Ja. Ze heeft er nooit spijt van gehad.
SCHAT:

Ik wil ook met jou op de tobbogan. Ik zal mijn ogen ook sluiten.
NONKEL:
(verandert van toon)

Nu is ze zijn maîtresse.
SCHAT:

Van de wijnfabrikant.
NONKEL:

Ja.
SCHAT:

En wat moet ze er voor doen?
NONKEL:

Niks.
SCHAT:

Niks?
NONKEL:

Wat alle maîtressen doen.
SCHAT:

Bij hem slapen?
NONKEL:

Ja.
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SCHAT:

Is dat al?
NONKEL:

Ja.
SCHAT:

Kan jij zo'n type voor me vinden, Nonkel?
NONKEL:

Kind, die heb ik al lang.
SCHAT:

En waarom zeg je dat nu pas?
NONKEL:

Omdat je nooit met me praat sinds Staf et Walter om je heen draaien. Niemand weet
nog met wie je bent.
SCHAT:

O, Nonkel. Jij bent de beste vent die ik ken.
NONKEL:

Ik ben stapel van je, schat, daarom doe ik het.
SCHAT:

Maar Staf?
NONKEL:

Wat met Staf? Hij verlaat het land.
SCHAT:

Ik bedoel Walter.
NONKEL:

O, die... Denk je dat Walter altijd met je wil opgescheept zitten.
SCHAT:

Nee. Dat denk ik ook niet. Jonge kerels kan je eigenlijk weinig vertrouwen. Dat heb
ik gelezen. Ik heb liever oudere mannen. Die weten wat ze willen.
NONKEL:

Jij bent een verstandig meisje. Ik denk zelfs dat je filmaktrice zou kunnen worden.
SCHAT:

Scheer je weg!
NONKEL:

Ze mogen me kelen als het niet waar is. Weet je dan niet dat ik talent scout geweest
ben?
SCHAT:

Wat is dat?
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NONKEL:

Dat is iemand die betaald wordt om aan te duiden wie de ster zal vezen voor de
volgende film...
SCHAT:

De volgende film? Van wie?
NONKEL:

Om het even van wie! Van Cecil B. de Mille.
SCHAT:

Was jij zo'n boy scout van...
NONKEL:

Talent scout.. Van Cecil, ja. Cecil vroeg me altijd zijn advies. Je weet wel, voor
Egyptische slavinnen of zo of meisjes die voor de leeuwen moesten geworpen
worden...
SCHAT:

Dat is het eerste wat je me van de film vertelt.
NONKEL:

Het zal het laatste niet zijn. Als het zo ver is pen ik een kaartje naar Cecil of naar het
even wie. Maar je
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moet eerst de angst voor de kamera overwinnen.
SCHAT:

Hoe moet ik dat doen?
NONKEL:

Oefenen. Met mij... Ja... In het eerst zal je natuurlijk schrikken en beven. Je zal rillen...
net alsof je voor een monster staat... Kijk... het is gemakkelijk. Ik zal je de eerste les
geven. Jij bent een maagd.
SCHAT:

Wat is dat?
NONKEL:

Om het even. Je bent een meisje dat alleen achter gelaten werd in de wildernis. Er
komt een aap, een gorilla, de je wil verkrachten...
(Het gezicht van Schat blijft onbewogen)

Ik zeg: er komt een gorilla, die je wil verkrachten...
SCHAT:
(onbewogen)

Ja goed, en dan...
NONKEL:

Hoe? En dan?... Blijf je dan zo onbewogen?
SCHAT:
(neutraal)

Wat kan ik er aan doen?
NONKEL:

Je kan gaan lopen, roepen, gillen... Je moet reaktie geven. Kijk, de aap zie je niet.
SCHAT:

Hoe kan ik er van gaan lopen als ik hem niet zie.
NONKEL:

Dat is de filmtruk. De kamera is de aap.
SCHAT:

En jij bent nu de kamera.
NONKEL:

Precies... Ik ben de aap. Ik kom dichter... Dichter... Dichter... Ik film. De mensen in
de bioskoop zien de uitdrukking in close up.
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(Plots lacht Schat, NONKEL is verontwaardigd)

Wat doe je nu?
SCHAT:

Ik zie plots dat jij inderdaad iets van een aap hebt.
NONKEL:

Ach. Het is hopeloos. We zullen er maar niet aan beginnen. Gelukkig heeft jouw
type niets met film te maken.
SCHAT:

O, Nonkel, mijn hart popelt al.
NONKEL:

Kalm aan.
SCHAT:

Hoe ziet hij eruit. Och, het kan me niet schelen. Als hij maar goed vindt dat ik mijn
haar platina blond maak; Weet je, ik maak mijn haar platina-blond voor hij me ziet.
Of... heb ie hem al iets over mijn haar verteld?
NONKEL:

Nee. Dat hou ik natuurlijk voor een verrassing. Ik denk dat ie met platinablond haar
nog mooier zult zijn.
SCHAT:

Ben ik mooi?
NONKEL:

Je bent de mooiste meid die ik ken.
(hij neemt haar vast en kust haar. Dan neemt hij het koffertje zakelijk.)

SCHAT:

Wat ga je er mee doen?
NONKEL:

Hier in de jukebox. Daar is het voorlopig veilig.
SCHAT:

Waarom steek je het weg.
NONKEL:

Ik weet wat ik doe.
SCHAT:

Wat ben je van plan?
NONKEL:

Het is van ons.
SCHAT:
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Hoezo?
NONKEL:

Kan je met zulke kleren naar je type toe? Moet je er niet als een prinses uitzien?
SCHAT:

Maar niet van dat geld.
NONKEL:

Van welk geld dan?
SCHAT:
(springt recht)

Je bent een leugenaar. Ik hou niet meer wan je. Ik ga weg!
(ze loopt naar de voordeur) (maar die is gesloten) (NONKEL lacht)

NONKEL:

Je moet me qeloven, schat. Nonkel brengt alles O.K. Nonkel is brain. En je hebt de
keus: terug naar je cel in Kampenberg bij de andere vier of beamen wat ik straks van
Walter ga zeggen.
(De deur wordt met een ruk opengeworpen en EVELINE met boodschappentas komt binnen. Ze
kijkt verwonderd).

EVELINE:

Waarom is de deur op slot?
NONKEL:

Rik en Staf zijn weg. Ze zijn Walter zoeken. Schat kwam terug. Ze hebben mekaar
gemist.
EVELINE:
(tot Schat)

En durf jij nog onder mijn ogen komen?
(Slaat haar in het gezicht)

Daar! Daar! Hebben we je daarvoor een kamer gegeven. Hebben we daarvoor zoveel
last op onze nek gehaald? Omdat je ons zou verraden? Teef!
NONKEL:

Hou op. Ze wou niet weg. Ze wist dat Walter er met de duiten vandoor zou gaan.
Hij vroeg haar om samen te vluchten. Maar daar ging ze niet op in. Ze is naar Pépé
gegaan opdat hij terug zou komen om te delen. Is het niet zo?
SCHAT:
(huilt stil)
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Ja. Zo is het. Ik wou hem terug brengen.
EVELINE:

(geeft haar de boodschappentas - omdat ze haar ongelijk inziet) Ga naar de
keuken en bak een
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paar eieren.
(SCHAT loopt met gebogen hoofd naar de keuken)

Ze moet hier direct buiten, Nonkel. Ik wil haar niet meer zien.
NONKEL:

Maar vermits ik je zeg, dat het juist het tegendeel is van wat je denkt. Zou ze anders
hier zijn?
EVELINE:

Het was al erg genoeg met de vier anderen. We worden in het oog gehouden. Er
wandelt een smeris aan de overkant.
NONKEL:

Wat kan er ons gebeuren zo lang ze niet op de achteruitgang letten. Geen mens let
op de mooie gevel van het lege burgerhuis in de andere straat. We zijn altijd veilig.
We kunnen komen en gaan zonder dat ze iets vermoeden.
EVELINE:

Het kan me niet schelen. Ze moet weg.
NONKEL:

Gun haar nog een nacht. Morgen neem ik ze mee.
EVELINE:

Dat zei je met de anderen ook. En als je ze ergens aan de dijk zet later, zoals je
gewoonlijk doet dan komen ze bij ons lamenteren: ‘Nonkel beloofde zus en Nonkel
beloofde zo...’ Je gebruikt altijd dezelfde beloften. En het kan me niet schelen, als
je het tenminste deed. Maar je bent niet eens in staat een type voor haar te vinden.
Mislukte makro!
(STAF en RIK komen terug binnen - Ze gaan zitten)

NONKEL:

Wel?
RIK:

Je had gelijk. Hij was bij Pépé.
STAF:

Pépé zei ook dat je hem nooit vroeg om de passen.
NONKEL:

Waarom begin je daar terug over? Waren we er niet over heen?
STAF:

We waren te laat. Hij is weg.
(stilte)
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Verdomme.
RIK:

Wat zullen we doen?
STAF:

Ik ga vannacht weg. De bar blijft vanavond gesloten. Het zal tot dan rustig blijven.
RIK:

Het hindert je meer dat hij met Schat wegliep dan met de sijzen?
STAF:

Zo'n dwaas ben ik niet. Wat verschil maakt het nou? De een heeft een dik achterste,
de ander een dun. Het is kwestie van mode. Wat kan het mij schelen. Een verloren,
tien gewonnen.
EVELINE:

Schat is hier.
STAF:
(met een schok recht)

Waar?
EVELINE:

In de keuken. Zij bakt eieren voor ons.
(STAF loopt naar de keuken)

Hou je kalm, Staf. Zij is teruggekomen en heeft niets met het weglopen van Walter
te maken.
NONKEL:

Koest houden, Staf.
STAF:

Uit de weg, vod.
NONKEL:

Als je haar durft aanraken...
RIK:

Staf!
(Het is te laat. Er is geen tegenhouden aan. STAF is in de keuken. Er valt een stoel. Er breekt een
bord. Gillen van SCHAT. EVELINE en NONKEL blijven roerloos. RIK loopt radeloos naar de
voordeur en kijkt op straat).

RIK:

Als ze maar niks horen.
NONKEL:
(bij Rik)
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Doe hem ophouden. Jij bent de enige die vat op hem heeft.
(SCHAT vlucht uit de keuken, zoekt dekking achter een tafel. RIK verspert Staf de weg. Ook
NONKEL en EVELINE staan nu tussen de twee. SCHAT werd hevig geslagen).

RIK:

Nu is het genoeg. Wil je de aandacht van de hele buurt op dit café trekken?
(Een tikken op de ruit. ALLEN zijn stil. RIK maakt open en spreekt door een kier naar buiten).

STEM:

Wat is er aan de hand?
RIK:

Het is niets. Mijn vrouw wou iets op een lade leggen en de hele boel kwam naar
beneden. Een vreselijk kabaal, maar het is niet erg.
STEM:

In orde.
(Deur wordt gesloten)

RIK:

De ober van hiernaast.
EVELINE:

Je gaat je stilhouden, Staf. Dit is nog altijd mijn huis.
STAF:

Waar is hij?
SCHAT:

Ik weet het niet.
STAF:

Heb je hem gezien?
SCHAT:

Even maar. Bij Pépé. Ik smeekte hem om terug te komen. Het hielp niets. Hij wou
niet.
STAF:

Hoe lang duurt dat spelletje?
SCHAT:

Een week. Twee weken.
STAF:

Ik weet niet waarom je het deed. Voor zijn fijne manieren? Omdat er kloven zijn in
mijn handen en omdat onder mijn nagels zwart zit van de boormachine. Omdat hij
meer geleerde woorden kent dan ik?
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RIK:

Ze heeft je geen kwaad gedaan, Staf?
STAF:

Hij heeft ons allemaal voor de
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aap gehouden. Van het begin heeft hij het hoge woord willen voeren. En toen dat
niet ging heeft hij zich willen wreken. De mooiprater!
(Met een vingerbeweging)

Maar ik geef niet dat om je. Niet dat. Denk je dat je alle mannen om je vinger kan
winden? Wat heb jij meer dan de anderen?
NONKEL:

Waarom wou je haar dan?
STAF:

Verrek. Ik heb het niet tegen jou.
(Tot Schat)

Als je wist wat ik had kunnen krijgen en wat ik heb laten voorbijgaan, omdat ik moest
trouwen met iemand die de vloer schrobde, dan zou je versteld staan. De dochter van
een gemeenteraadslid met meer chichi dan jij. Ze kwam hier dansen. Voor mij. Voor
niemand anders. Voor een vent die stoker was op een schip. En ga je je inbeelden
dat ik wat om je geef? Dan heb ik meer respekt voor mijn schrobster.
EVELINE:

Het is wat laat om je op je schrobster te beroemen nu ie haar hebt laten zitten.
STAF:

Niet voor haar.
EVELINE:

Je trots is misplaatst. Je trouwde haar. Dat is ook al. Wat dat betreft kan je een
voorbeeld nemen aan Rik.
RIK:

All right. All right.
STAF:

Ik ben weggegaan om terug te keren met een cadillac. Ik.
EVELINE:

Jij keert nooit terug.
NONKEL:

Jij krijgt nooit een cadillac.
RIK:

Laat het rusten, Staf. Zij heeft niks gedaan.
STAF:

Zij heeft me horens gezet.
(Hij wil op haar toe, maar Rik staat hem in de weg)
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SCHAT:
(na een stilte)

Ik heb je graag, Staf. Misschien geloof je me niet, maar toch is het waar. Walter is
zo helemaal anders. Nonkel ook. Ze zijn allemaal anders. Toen Walter voor het eerst
met me danste geloof ik niet dat hij ooit al gejived had. Hij struikelde over zijn eigen
voeten. En toch vond ik hem niet belachelijk. Hij praatte later met me en op niets
kon ik antwoorden. Ik was een kieken. Hij gebruikt misschien af en toe geleerde
woorden omdat hij gewoon is thuis Frans te spreken met zijn moeder. Hij komt uit
een andere wereld. Ik hou van hem. Maar ook van jou. Van allebei evenveel. Waarom?
Tot vandaag heb ik er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik hou van mannen. Ze zijn
krachtig. En van jou vooral, omdat jij het sterkst bent. Omdat jij er uitziet als een
bokser. Maar toen je me in de keuken sloeg wist ik dat ik van je hield, omdat... omdat
ik eigenlijk medelijden met je heb.
(stilte)

STAF:
(stomverbaasd)

Jij hebt... Jij hebt...
(Hij lacht dwaas. Dan kijkt hij rond en wordt ernstig. Dan lacht hij nogmaals en weer verkilt
zijn lach)

Medelijden.
(Alsof dat het ergste was wat hem kon overkomen en het niet begrijpend gaat hij zitten)

Godverdomme.
DOEK

Derde bedrijf
(Nacht. Twee uur. Zelfde dekor. SCHAT ligt uitgestrekt op een van de zetels en bladert in
een magazine. Kauwgom. Kleine lamp op haar. Even dringen de geluiden van buiten door.
EVELINE komt de trap af met een deken en een kussen)

EVELINE:

Ik breng een deken voor je. Het vuur is uit. Straks zal het kouder worden.
SCHAT:

Dank je. Wat doen ze boven?
EVELINE:
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Ze spelen nog altijd. Om de tijd te doden. Rik verliest. Maar daar geef ik niet om.
Dat is nog het ergste niet.
(SCHAT gaat liggen. EVELINE schikt het kussen en legt het deken over haar)

Lig je goed?
SCHAT:

Ja. Waarom mag ik niet boven?
EVELINE:

Staf wil niet. Hij is koppig. Het is ook beter dat je hier blijft. Hij zou een aanval van
razernij krijgen. Je kent hem niet. Hij is in staat de boel stuk te slaan. Hij heeft eens
getwist. Het schuim stond hem op de lippen. Ze hebben hem met een ambulance
weggevoerd. Het spijt me dat ik je een oorveeg gegeven heb.
SCHAT:

O, dat was ik al vergeten.
EVELINE:

Maar op de duur weet je niet meer wat je doet.
(Pauze)

Ik voel me ziek.
SCHAT:

Wat heb je?
EVELINE:

De maag.
SCHAT:

Neem bicarbonaat.
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EVELINE:

Het zijn de zenuwen. En dan voorgevoelens. Er liep een zwarte spin op de muur. Dat
voorspelt niks goeds.
SCHAT:

Ben je bijgelovig?
EVELINE:

Ik ben bang. De inspekteur die vanmorgen kwam heeft gezegd dat indien ik deze
keer moet sluiten het voor altijd is. Wat moet ik dan beginnen? Het is geen kleinigheid
iets op te werken. Altijd opnieuw. Ik ben er te oud voor geworden. Als je jong bent
begin je het uit overmoed. Maar het is hard. En groot verteer is er niet bij jong volk.
Drie uur dansen met één pintje. En mijn vergunning wordt afgenomen. En Rik weer
in de bak...
SCHAT:

Hou je van Rik?
EVELINE:

Ik weet niet, maar ik ken hem al zo lang. We zijn aan elkaar gewoon. Rik komt ook
van de buiten. Uit Limburg. Een boerenfamilie. Hij spreekt weinig. Hij denkt simpel.
Maar ik heb nooit last met hem gehad. Hij meer met mij. Toen ik jong was. Je moet
niet met de echte liefde spelen, Schat.
SCHAT:

Is dat echte liefde tussen jou en Rik?
EVELINE:

Nee, dat bedoel ik niet. Het is een vlugge bijgedachte. Veel ongeluk komt uit
ondoordachte beslissingen. En omdat je niet weet wat je eigen gevoelens waard zijn...
SCHAT:

Eveline. Jij bent zo vreemd.
EVELINE:

Ach. Hij moest zich niet bezig houden met de zaken van Staf en Nonkel. Hij zit
overal tussen voor hij het zelf weet. Hij is een meeloper. Hij laat zich meetrekken.
En daarna krijgt hij alles op zijn kop. Ik ben het beu.
SCHAT:

Het komt terecht. Ze ontdekken het niet.
EVELINE:

Ze zijn te ver gegaan met deze overal. Konden ze niet tijdig ophouden met stelen?
Je wordt niet gevat als je je kan intomen en na een poos stopt. Maar als je er mee
door-gaat, dan is het altijd éen keer te veel.
(Er komen tranen in haar ogen)
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SCHAT:

Je moet niet huilen.
EVELINE:

Altijd alleen zijn.
SCHAT:

Jij zal wel eens rijk worden.
EVELINE:

Rijk worden. Jullie mond staat er naar.
(Ze haalt moedeloos de schouders op en loopt naar de deur, dan wijst ze naar de bar)

Schenk maar in als je lust hebt.
SCHAT:

Nee. Ik ga slapen.
EVELINE:
(bij de deur)

Het is soms of ik mezelf zie. Je weet niet wat je wil.
(Ze keert terug tot bij Schat en geeft haar een kus op de wang. Dan gaat ze naar boven. SCHAT
knipt het licht uit en gaat liggen. De straatgeluiden dringen door. Nu wordt de deur van het toilet
open geduwd en LEPRINCE komt traag binnen. Eerst merkt hij SCHAT niet, maar zij wordt
opgeschrikt omdat hij tegen een voorwerp stoot)

SCHAT:

Wie is daar?
LEPRINCE:

Ik.
SCHAT:

Wie?
LEPRINCE:

Een vriend.
SCHAT:

Hoe heet je?
LEPRINCE:

Pierre.
SCHAT:

Hoe kom je hier binnen?
LEPRINCE:

Door het lege huis van de Keizerstraat.
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SCHAT:

Wie heeft je die weg gewezen? Niemand kent hem, buiten...
LEPRINCE:

Nonkel.
SCHAT:

Ben je zeker dat de politie je niet heeft gezien?
LEPRINCE:

Heel zeker.
SCHAT:

Voor wie kom je?
LEPRINCE:

Voor Walter.
SCHAT:

Walter is niet hier.
LEPRINCE:

Waar is hij dan?
(SCHAT steekt een klein lampje aan, LEPRINCE komt dichterbij)

SCHAT:
(zacht)

Ik heb jou nog nooit gezien.
LEPRINCE:

Ik heb jou ook nog nooit gezien.
SCHAT:

Mijn naam is Liza.
(ze wil recht gaan zitten)

LEPRINCE:

Blijf liggen. Ik ga weg als Walter niet hier is.
SCHAT:

Zal ik Nonkel roepen? Of Staf? Of Rik?
LEPRINCE:

Nee. Zij hoeven niets te weten. Waar zijn ze?
SCHAT:

Boven.
LEPRINCE:
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Ik had een persoonlijke boodschap voor Walter. Waar is hij?
SCHAT:

Als het alleen voor hem is wil ik het wel zeggen. Hij is bij Pépé.
LEPRINCE:

Pépé?

Gard Sivik. Jaargang 3

46

SCHAT:

Pépé De Boeck, een kunstschilder.
LEPRINCE:

O, ja... Liza...
SCHAT:

Zeg maar Schat. Zo noemen ze me allemaal.
LEPRINCE:

Zo? Jij bent Schat.
SCHAT:

Ken je me?
LEPRINCE:

Walter sprak al eens over je.
SCHAT:

O ja? Wat zei hij?
LEPRINCE:

Wel... dat kan ik moeilijk herhalen.
SCHAT:

Dat ik mooi was?
LEPRINCE:

Onder andere.
SCHAT:

En dat hij graag met mij in bed lag?
LEPRINCE:

Wel... eh...
SCHAT:

Ze slapen allemaal graag met me. Kan ik het helpen dat ik de beste ben?
LEPRINCE:

Hoe bedoel je? De beste?
SCHAT:

Wel, de beste... Voor Staf en voor Walter en...
(breekt plots af)

Heb jij een liefje?
LEPRINCE:

Nee.
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SCHAT:

Waarom heb je het uit gemaakt?
LEPRINCE:

Ik heb het niet uit gemankt.
SCHAT:

Dan heeft zij je laten zitten.
LEPRINCE:

Nee. Ik heb er geen gehad.
SCHAT:

Wat? Nooit?
LEPRINCE:

Nooit. Ik voel niet veel voor vrouwen.
(Schat gichelt)

Voor mannen ook niet. Alles op z'n tijd. Misschien word ik wel een echt verliefd.
SCHAT:

Dat is vreemd. Kom niet zo dicht of ik schreeuw.
(stilte)

Welke boodschap moet jij Walter brengen?
LEPRINCE:

Ik heb een foto voor hem. Het moest diennen voor een paspoort.
SCHAT:

Een foto voor Walter? Toon ze.
LEPRINCE:

Hier. Het is gelijkend, niet?
SCHAT:

Ja. Zo is hij helemaal. Dit is iets jonger. Wie gaf je die foto?
LEPRINCE:
(bergt de foto weg)

Zijn moeder.
SCHAT:

Ken je haar?
LEPRINCE:

Ja. Ze is erg ongerust over hem.
SCHAT:

Hoe is zij?
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LEPRINCE:

Stijf. Maar niet onvriendelijk. En teleurgesteld.
SCHAT:

Teleurgesteld in Walter? Wie kan nu teleurgesteld zijn in Walter?
LEPRINCE:

Ze heeft zitten klagen over het soort leven dat hij leidt. Sinds hij weg is lijkt mijn
leven nutteloos, zegt ze.
SCHAT:

Heeft hij... geen vader?
LEPRINCE:

Nee. En zij had graag gehad dat hij professor geworden was en gehuwd met...
SCHAT:

Met?...
LEPRINCE:

Met een meisje waarmee hij verloofd was. Een onderwijzeresje dat nu om hem zit
te huilen omdat hij alles overboord gesmeten heeft. Nu is er geen toekomst meer
voor haar.
SCHAT:

Dat is jammer. Zal ze nu een oude vrijster worden?
LEPRINCE:

Wie weet. In ieder geval ze zal altijd om Walter treuren en de moeder ook, die hem
een goede opvoeding gegeven heeft en laten studeren.
SCHAT:

Walter wil vrij zijn. Hij zou het niet uithouden. Noch bij zijn moeder, noch bij zijn
vrouw. Hij heeft te veel... te veel... persoonlijkheid.
LEPRINCE:

Je hoeft niet onpersoonlijk te zijn om eerlijk te blijven.
SCHAT:

Zeg eens! Jij hebt aanleg voor politieagent.
LEPRINCE:

Had Walter ook kunnen worden, zegt zijn moeder.
SCHAT:

Foei, zij weet niet wat zij zegt. Alles maar dat niet. Het is niet fatsoenlijk. Ik zou
nooit iets met hem te maken willen hebben. Wat doe jij?
LEPRINCE:

Eh... ik... Ik... werk op een krant. Een klein publiciteitskrantje. We leven van reklame.
Wat doe jij?
SCHAT:
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Niets. Ik woonde eerst een tijd met Nonkel. Dan met Staf en een paar dagen met
Walter. En nu terug met Nonkel.
LEPRINCE:

Maar heb je dan helemaal geen werk, geen bezigheid? Ik bedoel: wil je niet wat
doen?
SCHAT:

Ik wil cover-girl zijn.
LEPRINCE:

Cover-girl?
SCHAT:

Pin-up.
LEPRINCE:
O.

SCHAT:

Ik had oog gedacht aan mannequin, maar dat is te flauw. Kunstfoto's, dat is mijn
genre.
LEPRINCE:

Naaktfoto's.
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SCHAT:

Kunstfoto's. Maar alleen in mijn vrije tijd. Ik denk dat ik aanleg heb om te poseren.
(zij staat recht voor hem in een houding als op een illustratie)

Wat denk je?
LEPRINCE:

Niet slecht.
SCHAT:

Zijn mijn borsten groot genoeg!
LEPRINCE:

Ik... denk het wel...
SCHAT:
(gaat naar de bar en komt terug met een lintmeter)

Meet eens.
LEPRINCE:

Ik moet gaan.
SCHAT:

Heb je ineens zo'n haast?
(LEPRINCE meet onhandig)

Hoeveel?
LEPRINCE:

Vijf en negentig.
SCHAT:
(steekt hem een klein boekje toe)

Denk je dat die allemaal vijf en negentig hebben?
LEPRINCE:

Hoe kom je daar aan? Dat is een verboden blad.
SCHAT:
(neemt weer een pose aan)

Hoe zou ik er uit zien met platinablond haar?
LEPRINCE:

Mooi, Je bent mooi.
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SCHAT:

Zou ik mijn been uitstrekken of buigen.
LEPRINCE:

Buigen. Of strekken. Mij is het gelijk.
(Hij wil weg)

Tot ziens, Liza.
SCHAT:

Ga niet weg. Ik breng je wat te drinken.
(gaat naar de bar en schenkt iets voor hem in)

Eveline zei dat ik mocht.
LEPRINCE:

Nu. Ik mag niet drinken. Ik bedoel... mijn lever. Goed. Een glas dan.
SCHAT:

Waarom zeg je Liza? Dat klinkt zo deftig.
LEPRINCE:

Het is toch je naam, schat.
SCHAT:

Kijk, nu zeg je schat.
LEPRINCE:

Ja. Maar toch voel ik behoefte om deftig met je te zijn. Ik bedoel, ik moet deftig met
je zijn. Jij bevalt me.
SCHAT:

Ik hou ook van je.
LEPRINCE:

Dat zei ik niet.
SCHAT:

Ik hou niet van vulgaire mannen. Ze mogen vloeken en spuwen en dronken zijn en
ze mogen me zelfs slaan. Maar niet vulgair zijn.
LEPRINCE:

Hoe bedoel je dat? Ze mogen geen ruwe woorden gebruiken.
SCHAT:

Een echte man moet ruwe woorden zeggen. Maar hij mag niet vulgair zijn.
LEPRINCE:

Wat bedoel je dan met vulgair?
(ziet plots het nutteloze van de konversatie in)
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Nou, laat maar. Tot ziens.
SCHAT:

Wacht.
(Schenkt een tweede keer in)

Drink eerst je glas uit.
LEPRINCE:

Nou kijk, lieve...
SCHAT:

Hoe oud ben je?
LEPRINCE:

Drie en twintig.
SCHAT:

Als je rijk moest zijn, zou je mij dan als maitresse nemen?
LEPRINCE:

Ik weet niet wat ik zou doen als ik rijk was.
SCHAT:
(is thans dicht bij hem in een andere pose en biedt haar mond aan)

Kus me.
(LEPRINCE die zich niet heeft laten meeslepen is zichtbaar verveeld en doet zijn plicht. Dit tot de
allergrootste verbazing van Schat, voor wie dit iets nieuws is. LEPRINCE gaat nu naar de deur
maar iets doet hem omkeren. Een nieuwe belangstelling vor haar. Hij blijft echter nog bij de deur
staan. Ook bij haar is de ontgoocheling vermengd met een nieuwe vreemde interesse)

LEPRINCE:

Liza?
SCHAT:

Ehe?...
LEPRINCE:

Is het waar dat je uit het gesticht van Kampenberg gevlucht bent?
SCHAT:

Ja. Zei Walter dat?
LEPRINCE:

Walter en ik zijn lid van dezelfde korfbalclub. Ik ben geen lid van de bende. Van
geen enkele. Maar toen ik hoorde dat hij een tegenvaller had wou ik hem niet in de
steek laten. Waarom was jij in Kampenberg?
SCHAT:

Ik weet het niet.
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LEPRINCE:

Komaan Liza. Je hoeft je niet te schamen voor iets.
SCHAT:

Ik? Mij schamen voor iets?
LEPRINCE:

Dan vraag ik het je nog eens.
SCHAT:
(boos)

Ik zeg dat ik het niet weet.
LEPRINCE:

Maar dat kan toch niet. Ze steken je daar toch niet zonder te zeggen waarom?
SCHAT:

Ik heb niets gedaan. Het zijn schurken. Ik haat ze.
LEPRINCE:

Hoe oud was je?
SCHAT:

Vijftien.
LEPRINCE:

Hoe oud ben je nu?
SCHAT:

Negentien.
LEPRINCE:

En je ouders?
SCHAT:
(boos)

Stel ik je zoveel vragen. Maak dat je wegkomt. Ik hou je
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niet tegen. Haal de pieren niet uit mijn neus.
LEPRINCE:

Daareven zei je dat je van me hield?
SCHAT:

Heb ik zo dikwijls gezegd.
LEPRINCE:

Misschien... Misschien hou ik ook een beetje van jou. Misschien kan ik je op de een
of andere manier helpen.
SCHAT:

Jij kan niks voor me. Ik vertrouw je niet. Maak dat je wegkomt of ik roep.
(Nu komt LEPRINCE terug de kamer in, bekijkt haar en kust haar met overgave. Daarna zinkt
SCHAT droevig neer op haar bank)

LEPRINCE:

Liza?
SCHAT:
(zacht)

Noem me niet Liza. Als jij het zegt moet ik iedere keer aan hem denken.
LEPRINCE:

Aan wie?
SCHAT:

Aan mijn vader.
LEPRINCE:

Haatte je hem?
SCHAT:

Ik hield van hem.
LEPRINCE:

Waar is hij?
SCHAT:

Ik weet niet. Mijn moeder is dood. Ik heb haar nooit gekend.
LEPRINCE:

Maar je vader?
SCHAT:

Toen ze mij kwamen halen zegden ze dat ik hem nooit meer terug zou zien. Ze zegden
dat hij een slechte man was.
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LEPRINCE:

Wie zei dat?
SCHAT:

De rijkswacht. Hij is in de gevangenis.
LEPRINCE:

En ze hebben je nooit duidelijk uitgelegd waarom?
SCHAT:

Nee. Het was natuurlijk vals. Een aanklacht van de buren. Wij mochten niet samen
wonen. Hij en ik.
LEPRINCE:

Liza. De rijkswacht zal jullie nooit aangehouden hebben zonder de bewijzen van iets
dat niet mocht.
SCHAT:

Wat mocht niet? Het was niet stelen. Het was niet moorden.
LEPRINCE:
(neemt haar zacht in de armen)

Liza. Er zijn een hele boel dingen die ze je vergeten hebben te zeggen. Jij weet heel
weinig van de wereld. Jij kan het ook niet weten. Ik weet er meer van, omdat ik veel
gelezen heb en veel brieven krijg uit verschillende landen in vreemde talen. Graag
wou ik je iets meer van het leven vertellen. Maar nu is de tijd te kort. Hier kan dat
niet. Nu niet.
SCHAT:

Zeg niet dat je echt van me houdt. Want als dat zo is, dan zullen ze jou in de
gevangenis steken. Ik zal ook gestraft worden.
LEPRINCE:

Jij moet niet gestraft worden. Jij moet genezen worden. Jij bent ziek. Ze moesten je
in een warm bed stoppen en zeer voorzichtig behandelen, zachtjes tot je spreken en
zoete drankjes laten drinken.
SCHAT:

Als jij dan mijn dokter bent, dan slik ik wat je wil.
LEPRINCE:

Zal ik je komen halen om je het verschil te leren tussen wat mag en wat niet mag?
SCHAT:

Ja, Pierre. Kom me halen.
LEPRINCE:

Ik beloof het je.
(Er is gestommel op de trap. LEPRINCE kan op tijd verdwijnen voor STAF en RIK van boven
binnen komen. SCHAT legt zich op de bank net of ze slaapt).
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RIK:

Ze slaapt.
STAF:

Het was net of ik hoorde praten.
RIK:

De muren zijn dun als papier. We moeten de hoop opgeven Staf. Walter zien we
nooit terug. Het is tijdverlies.
STAF:

Je verwacht toch geen kaartje van me uit Marokko, Rik? Want ik zal je niet schrijven,
hoewel ik aan jou eigenlijk de prettigste herinnering zal bewaren. Weet je nog de
nacht van onze eerste ontmoeting. Met de watersnood. Het geweld van de opkomende
tij had de deuren van de opslagplaats 80 ingebeukt. De kisten met levensmiddelen
dreven de straten in. En jij was daar met je tegenwoordigheid van geest om ze in een
lange sliert aan elkaar te binden en naar de kamion te loodsen. Je hebt me nog je
gummilaarzen gegeven om je te helpen. We hoefden niet te spreken om elkaar te
begrijpen.
RIK:

Komaan, dit is geen afscheid. Onze wegen kruisen elkaar nog. We zullen nog samen
werken.
STAF:

Zie ie nog iets op straat?
RIK:

Ik tracht door een reet te kijken. Niets te zien. Maar het huis wordt bewaakt, daar
kan je zeker van zijn. Mogelijk reis ik morgen ook af.
STAF:

Als Walter naar het buitenland vertrokken is dan blijft er een gevaar. Het vakken
boven.
RIK:

Hij slaapt.
STAF:

Er moet iets tegen gedaan worden.
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RIK:

We kunnen niets doen.
STAF:

Nu is het te laat. We hadden een wandeling met hem moeten maken aan de dokken.
RIK:

Nee, zoiets niet.
STAF:

Een verzopen kreng.
RIK:

Geen moord, Staf. Je weet dat ik niet van geweld hou. Soms moet je dreigen en slaan.
Maar je mag het nooit doen uit kwaadaardigheid.
STAF:

Waarom ben jij niet beter op het veld van je vader gebleven om kolen te planten.
RIK:

Dat vraag ik me ook af.
STAF:

Nog amper een uur en een kwartier.
RIK:

Hoe ga je het doen?
STAF:

Ik vind wel een wagen en rij door tot de grens. Ze hebben nog geen bewijzen. Tot
ze Walter klissen is alles veilig.
RIK:

Ssst!... Nonkel heeft een hoestbui.
(Gestommel op de trap. NONKEL verschijnt hoestend in de deuropening. Hij is niet op zijn gemak
om het geld in de jukebox. Ook SCHAT ziet er geen baat bij om te blijven liggen. Ze zit nu recht)

NONKEL:

Wat beslisselen jullie?
RIK:

We spraken over het weer.
STAF:

We vroegen ons af of de weersvoorspelling van de radio zou uitkomen.
NONKEL:

Als er iets beslist wordt mag ik het toch weten.
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STAF:

We waren van plan je uit de weg te ruimen.
(Stilte)

NONKEL:

Jij spot niet, Staf.
STAF:

Maar de tijd zal ons wel een handje helpen.
NONKEL:

Jij meent het ernstig.
STAF:

Met die hoest trek jij het niet lang meer.
NONKEL:

Je hebt het verleden week al willen doen. Denk je dat ik het niet weet. Walter heeft
me toen naar huis gebracht. Was ik alleen met je gebleven je had me in het dok
geduwd.
RIK:

Is dat waar, Staf.
NONKEL:

Jij kent hem nog niet, Rik. Hij is tot alles in staat. Hij zou zijn moeder vermoorden.
STAF:

Als je longen niet zullen springen, dan barst je kop nog eens van de leugens.
NONKEL:

Ik wil niet sterven.
RIK:

Ga terug naar boven en slaap je roes uit.
NONKEL:

Hij is een moordenaar. Dat weet ik. Een moordenaar.
(Lange stilte)

RIK:

Is dat waar, Staf?...
STAF:

Nonsens!
RIK:

Heb jij iemand om het leven gebracht.
NONKEL:
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Antwoord!?
STAF:

Ja. Ja. Ik ben een vampier. Een bloedzuiger. Ik leef van het bloed van kleine kinderen.
RIK:

Dat had je gezworen. Onder eed heb je gezegd dat het niet zo was. Ik werk niet met
iemand die geen ontzag heeft voor het leven, Staf. Had ik het geweten. Ik was nooit
met je begonnen.
STAF:

Het was een mof.
RIK:

Heeft geen belang wie het was.
STAF:

Tijdens de oorlog. Een soldaat. Dat is geen zonde.
RIK:

Ik zal niet vragen waarom. Je weet het misschien niet eens. In een impuls. Een
opwinding.
NONKEL:

Hij deed het in koelen bloede. Voor een gouden uurwerk. Dan smeet hij hem in een
gracht. Ik zag het toevallig. Ik was de enige getuige. En daarom zou hij graag hebben
dat ik ook verdween.
STAF:

Jij beloofde nooit iets te zullen zeggen. Op voorwaarde dat ik voor jou zou werken.
Voor jij zelf naar Duitsland vertrok heb ik drie zaakjes opgeknapt. Nu heb je je mond
voorbij gepraat.
NONKEL:

Omdat je de allures van een chef aanneemt. Jij vergeet wie het brain is.
RIK:

Had ik het geweten.
STAF:

Geloof je niet dat het toeval was?
NONKEL:

En toch ben je er trots op. Daarom denk je boven ons te staan.
STAF:

Hij had me zitten sarren in de dancing. Hij wou met mijn meisje naar boven gaan.
Toen heb ik hem opgewacht. Niet om hem te doden, maar om hem een lesje te geven.
Het was pikdonker en hij stond voor me zonder dat ik het wist. Ik schrok en sloeg
met een ijzer. Iets te hard. Daarna stopte ik hem in een gracht.
RIK:
(tot Nonkel)
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Kom, ga naar bo-
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ven.
(NONKEL en RIK gaan naar boven. STAF keert zich naar SCHAT)

STAF:

Ben je nu bang van me?
SCHAT:

Waarom?
STAF:

Heb je niet gehoord dat ik iemand gedood heb.
SCHAT:

Dat verbaasde me niet. Maar het maakt geen indruk.
STAF:

Je moet niet zuipen.
(Hij neemt het glas van Leprince weg en smijt het leeg in de afwasbak.)

En dek je toe. Je blote schouders maken toch geen effekt op me. Je weet dat ik niet
om je geef.
SCHAT:

Ik hoop dat je veilig over de grens komt.
STAF:

Bemoei je daar niet mee.
(PAUZE.)

Ga je terug nemen wat je daarstraks hebt gezegd?
SCHAT:

Wat?
STAF:

Dat weet je verduiveld goed.
SCHAT:

Ik doe al voor je wat je wil.
STAF:

Dat je medelijdjen met me hebt. Het is belachelijk.
SCHAT:

Ik zal het nooit meer zeggen.
STAF:

In orde.
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(Na een aarzeling)

Dan is alles weer goed tussen ons.
SCHAT:

Wat zeg je?
STAF:

Kleed je dan aan. Ik neem je mee.
SCHAT:

Nee. Dat kan niet.
STAF:

Je zal zien dat het wel kan. Maak je klaar.
SCHAT:

Nee. Ik wil niet.
STAF:

Je gaat gehoorzamen.
SCHAT:

Ik wil hier blijven.
STAF:

Hou je snater, verdomme.
SCHAT:

Ik smeek je, laat me nier...
STAF:

Wat is er met jou aan de hand. Je zou me moeten bedanken. Ik kom terug. Spreek
tot je. Ja, vergeef je zelfs. En jij behandelt me zo?
SCHAT:

Nonkel heeft een betere toekomst voor me. Hij heeft plannen.
STAF:

De plannen van Nonkel ken ik.
SCHAT:

Hij wil een fijne dame van me maken.
STAF:

In een bordeel kom je terecht. Misschien niet zo slecht, maar het kan anders. En je
kan voor beter werken dan voor een niksnut.
SCHAT:

Geef me een kans, Staf. Laat me hier.
STAF:

Je hebt me begrepen.
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SCHAT:
(heeft een tafelmes gegrepen dat op een van de tafels rondslingert)

Dan zal je me moeten dwingen. Of vermoorden.
(Stilte. Een ogenblik weet Staf niet wat te doen. Dan nadert hij omzichtig terwijl hij spreekt)

STAF:

Hé! Ik heb je nog nooit zo woest gezien. Je wordt mooier. Ik zou je graag meer zo
zien. Eveline kan je niet in de kost houden. Hier heb je niets verloren. Nonkel kan
je niet vertrouwen. Hij is geen steun voor je, zoals ik. Hij is een wrak. Je zal het goed
bij me hebben.
(Hij was langzaam dichter gekomen en springt nu naar haar pols, maar SCHAT staat boven
op een bank en is vlugger en steekt hem in de hand)

Verdomme.
(Hij toont haar met van pijn vertrokken gelaat de hand met de wonde)

Zie je wat je gedaan hebt.
(SCHAT rilt)

SCHAT:

Het spijt me. Het spijt me, Staf. Maar je dwingt me.
STAF:

Ik breek je nek.
SCHAT:
(volkomen radeloos - en omdat ze ziet dat ze het onderspit zal moeten delven - omdat er geen andere
uitweg is)

Laat je me vrij als ik zeg waar de 400 zakken zijn?
STAF:

Weet jij waar ze zijn?
SCHAT:

Ik weet het.
STAF:

Jij weet waar Walter is?
SCHAT:

Walter heeft ze niet.
STAF:

Wie dan?
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SCHAT:

Dat zeg ik als je wat verder van me af gaat staan.
(STAF gehoorzaamt)

STAF:

Wel?
SCHAT:

Beloof je me met rust te laten?
STAF:

Ja.
SCHAT:

Nonkel heeft ze.
STAF:

Verrek.
SCHAT:

Hij heeft ze Walter afgenomen. En als je me belooft dat je me hier laat zal ik je
zeggen waar je ze kan vinden. Je ruilt het koffertje tegen mij.
STAF:

Aangenomen.
SCHAT:

In de jukebox.
(STAF gaat naar de jukebox. Hij haalt het koffertje er uit, kijkt naar net geld en barst in een
daverende lach. Onmiddellijk komt RIK binnen en staart met stomme verbazing van het geld naar
Staf en Schat. Staf blijft lachen)

RIK:

Wat betekent dat?
STAF:

Hokus Pokus. De centen zijn terecht.
(Een waanzinnige vreugde)
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Mijn Cadillac is geen droom! Ik ben rijk! Rijk!
RIK:

Waar haal je ze?
STAF:

Uit de jukebox.
RIK:

De jukebox? Hoe komen ze daar?
STAF:
(wijst met de vinger omhoog)

Nonkel.
(Weer gestommel en gehoest op de trap. STAF steekt het koffertje onder tafel en alle drie gaan ze
zitten alsof er niets aan de hand is. Zo vindt NONKEL ze als hij binnen komt en wantrouwig nadert)

NONKEL:

Ik kan niet slapen.
RIK:

Het zou je geen slecht doen.
NONKEL:

Waarom komen jullie niet boven? Het zal hier koud worden. Het is hier niet stemmig.
STAF:

Ik vind ook dat hier weinig stemming is.
RIK:

We zouden een liedje kunnen zingen.
STAF:

Ja. Zing een liedje, Nonkel.
RIK:

Wat denk je van een beetje muziek?
STAF:

De jukebox.
RIK:

Komaan. Laat de jukebox draaien.
NONKEL:
(angstig)

Wil je last krijgen voor nachtlawaai?

Gard Sivik. Jaargang 3

STAF:

Onzin. Het is diep achterin en we zetten hem zacht.
NONKEL:

Hij is stuk.
RIK:

Welnee.
(Hij staat recht)

NONKEL:
(wanhopig)

Geen muziek, asjeblief. Geen muziek. Wil je dat ik een hartaanval krijg?
STAF:

Komaan, Nonkel. Hier is vijf frank. Duw op de knopjes.
NONKEL:
(hakkelt verlegen)

Ik ben er zeker van dat hij niet werkt. Hij werkt slecht de laatste tijd.
STAF:

Kom, een plaatje. En vlug wat.
(NONKEL gaat met tegenzin naar het toestel. Weet niet hoe zich te redden. Draait nog een paar
maal besluiteloos rond. Steekt dan het stuk in de opening, drukt op de knoppen. Tegen zijn
verwachting in werkt de machine en er komt muziek. Eerst begrijpt hij het niet. Maar dan denkt
hij dat hij geluk heeft. Hij grinnikt)

NONKEL:

Hij... speelt... Hij speelt... Muziek. Muziek.
(Hij lacht. Ook de mannen lachen en Nonkel doet enkele onvaste danspassen. De mannen lachen.
NONKEL maakt een grimas in de maat van de muziek. Daarop valt het doek.)

DOEK

Vierde bedrijf
(Zelfde dekor. NONKEL danst nog altijd. STAF en RIK lachen. SCHAT ligt met de armen
op tafel, hoofd op de handen. De handen in de zakken komt WALTER binnen langs de
toiletdeur. Het eerst wordt hij opgemerkt door NONKEL, die niet weet welke houding aan
te nemen. Toch legt hij onmiddellijk de muziek stil. Ook de ANDEREN zien hem nu. Er is
dadelijk een reaktie van STAF, die bedwongen wordt door RIK.)
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STAF:

Kijk wie daar is.
RIK:

Hé... Walter.
STAF:

Het heeft tijd gekost om terug te komen.
RIK:

Wat is er gebeurd?
STAF:

Je weg verloren? Wroeging?
RIK:

Sta daar niet zo.
NONKEL:

Kom binnen.
WALTER:
(op veilige afstand)

Ik wil jullie niet storen.
(tot Nonkel)

Vooruit. dans voort. Amuzeer je.
STAF:

Breng je onze duiten, Walter?
WALTER:

Ik was bij Pépé.
STAF:

Je portret laten schilderen.
WALTER:

Nadat jullie me daar kwamen zoeken ben ik terug gegaan.
STAF:

En is het geld bij Pépé? Kom, jongens, laten we dan voortmaken. We gaan het halen.
WALTER:

Het is niet bij Pépé. Het is hier.
NONKEL:
(haastig)

Komaan, Walter... Ga zitten.
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(Tot de anderen)

Hij is overspannen. Je ziet toch dat hij geen kwaad wil. We moeten een dokter voor
hem halen. Zal ik...
WALTER:

Als er hier iemand dringend een dokter nodig heeft, dan ben jij het Nonkel. Niet ik.
(Tot de anderen)

Het was erg eenzaam bij Pépé. Een kale zolder achter boven een garage. Je kon er
de ratten aan het behangpapier horen knagen. Ik was er de hele tijd alleen. Net als
in een cel.
NONKEL:

Hij heeft zwartgallige gedachten.
STAF:

En je begon ons te missen.
WALTER:

Inderdaad. Zonder jullie ben ik niet mezelf. Dat voelde ik bij
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het binnenkomen. Het is goed weer in gezelschap te zijn. Onder vrienden.
NONKEL:

Goed gesproken. Dat doet weer aan de ouwe dagen denken. Nu herken ik je weer.
Zo hoor ik het graag.
(Hij heeft plots een ingeving om zich uit de situatie te redden)

En daar heb ik op gewacht om...
WALTER:

Nonkel, heb je ze het koffertje gegeven?
NONKEL:

Nog niet. Nog niet. Alles komt precies uit zoals ik gedacht had! Brains!
STAF:

Wat weet jij van het koffertje, Nonkel?
RIK:

Zo? Jij hebt het dus?
NONKEL:

Natuurlijk. Wie zal jullie uit de slag trekken? Wie zal jullie redden? Nonkel. Hem
hoef je niet kwaad te bekijken. Hij kan het niet helpen. De zenuwen spelen ons
allemaal op tijd en stond parten. Hij wou het koffertje naar de politie dragen
vanochtend.
RIK:

En dat heb jij hem afgeraden?
NONKEL:

Ik heb het hem niet alleen afgeraden. Ik greep in. Om de situatie te redden. Daarom
is het geld nu in veiligheid.
RIK:

Knap werk.
STAF:

Waarom heb je zo lang gewacht om het ons te zeggen?
NONKEL:

Ik wachtte het juiste ogenblik af. Hier is het.
RIK:

Is dat niet reuze, Staf?
STAF:

We hebben hem onderschat.
RIK:

Clever boy.
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NONKEL:
(voelt zich gered en lacht)

Ja. Clever old boy.
STAF:

En waar is het nu?
RIK:

Komaan, toon het ons.
WALTER:

Vooruit, Nonkel.
NONKEL:

Jullie zouden het nooit geraden hebben.
(met een breed gebaar naar de jukebox)

Hier is het jongens! Braaf beest.
(Hij opent ze met een zegevierende lach, doch deze verkilt als hij de jukebox leeg vindt. STAF en
RIK die hun komedie verbergen kijken in de jukebox)

RIK:

Waar?
STAF:

Ik zie niks.
RIK:

Het is leeg. Wat is dat voor een spelletje?
STAF:

Wil je ons voor de gek houden, Nonkel?
NONKEL:
(van de wijs, stottert)

Het was daar... Ik verzeker jullie... Ik heb het er zelf gelegd... Ik zweer je...
RIK:

Tttt... Je bent nog altijd een even grote leugenaar.
NONKEL:
(tot SCHAT)

Jij weet het. Jij hebt het gezien. Jij hebt het er uitgenomen.
SCHAT:

Ik heb het niet aangeraakt.
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NONKEL:

Waar is het dan?
WALTER:

Het geld, Nonkel!
SCHAT:

Staf vond het.
STAF:
(tot Nonkel)

Vod.
NONKEL:

Jij toonde het? Jij zei hem alles.
SCHAT:

Nee. Ik zei hem nog niet alles. Ik zei nog niet dat je het voor jezelf wou houden.
NONKEL:

Je liegt.
(tot de anderen)

Ze liegt.
(De anderen negeren hem)

WALTER:

Is het waar, Staf? Heb jij de bankbiljetten?
STAF:
(triomfantelijk)

Ja. Wij hebben ze.
WALTER:

Geef ze dan hier.
STAF:

Je deel?
WALTER:

Alles.
STAF:

Ben je belazerd?
WALTER:
(richt een revolver op STAF)
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Geef hier.
RIK:
(met slecht verborgen angst)

Dat zou ik niet doen, Walter.
WALTER:

Ik weet best wat ik doe. GEEF HIER. Ik hoef maar een schot te laten. In het wilde
weg. En de buurt is in alarmtoestand.
RIK:

Kom jij op je beurt je kameraden bestelen?
WALTER:

Doe wat ik zeg.
(STAF bekijkt RIK, die na een korte aarzeling toestemt. Dan neemt STAF het koffertje onder de
tafel)

WALTER:

Zet het neer en ga achteruit.
(STAF, NONKEL en RIK gehoorzamen. WALTER neemt het koffertje en gaat naast SCHAT zitten,
de revolver op de mannen gericht)

WALTER:

Dat wou ik altijd zo graag. Een held zijn. Nu ben ik het. Het is normaal voor een
mislukkeling. Hoor je: MISLUKT. Jij ook Nonkel, jij wil graag held zijn. Held van
het vernuft. En toch heb je niet meer verstand dan onze buitenman daar in zijn pink.
En Staf ook had angst dat hij niet erkend zou
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worden. Hij wil de held zijn van de kracht. Zijn eigen lichaamskracht die hij misbruikt
voor geweld. En jij, Schat? Ga jij een heldin van de sex worden? Een sexbom? Wat
willen jullie bewijzen? Wat willen jullie bewijzen wat nog niet bewezen is? O ja.
Verontschuldigingen hebben we allemaal. Ik ook. Ik werd bedorven door mijn moeder.
Nonkel had tegenslag in zaken. Staf zijn vrouw. En Rik de oorlog. Zonder dat zou
hij nooit van de hoeve van zijn vader weggekomen zijn. De oorlog is trouwens de
grootste schuld. Toen ik daar bij Pépé op het atelier lag had ik voldoende tijd om er
over na te denken. Maar hoe ook. We hebben over ons eigen lot beschikt. Door eigen
schuld. Omdat we in de steek gelaten werden door het gezond verstand. Dat missen
jullie allemaal. Maar met gezond verstand ben je dan ook geen held.
(Hij werpt met walg de revolver van zich weg. STAF springt onmiddellijk toe. Maar WALTER
snauwt)

Doe geen moeite. Hij is niet geladen.
(EVELINE komt bleek de trappen af)

EVELINE:

Ze komen. Ze komen.
NONKEL:

Wie? De politie?
EVELINE:

Ze vormen kleine groepjes. Ik kon het van boven uit het venster zien. Ze zijn iets
van plan.
STAF:

We vluchten langs achter.
WALTER:

Nutteloos. Ze weten het. Ook daar vormen zich groepjes. Ze hebben me gezien.
RIK:

Ingesloten? In een val?
WALTER:

We worden aangehouden.
EVELINE:

Dat kan niet. Ze hebben geen bewijzen.
SCHAT:

Ik wil niet terug naar Veldberg.
STAF:

Zij hebben geen bewijzen. Dat ding moet verdwijnen.
WALTER:
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Doe je geen moeite. De zaak is verloren.
RIK:
(kijkt door de reten van het luik)

Ik zie niets.
STAF:
(opent de achterdeur)

Ze zitten op de daken! Ziet! Hun schaduwen!
(Sluit de deur)

WALTER:

Ze verwachten zich aan een belegering. Ze houden ons voor taaier dan we zijn.
EVELINE:

Wat moeten we doen?
WALTER:

Afwachten. En kalm blijven.
STAF:

Nooit!
(Hij wil de trap op, maar RIK staat hem in de weg en duwt hem terug)

RIK:

Hier blijven. Wil je dat ze op je schieten?
(Het is of RIK aan kracht gewonnen heeft en dat dit STAF machteloos maakt. Hij draait rond.
Men had het anders verwacht)

WALTER:

Kalm. Het zijn onze laatste vrije minuten.
(Het wordt stil. Iedereen schijnt te beseffen dat het inderdaad hopeloos is. EVELINE en RIK zitten
samen en over mekaar aan een tafel. STAF alleen staat bij de trap en bijt op de nagels. NONKEL
alleen gaat zich aan de bar iets te drinken schenken. WALTER en SCHAT leunen tegen de jukebox,
waar Walter een geldstuk in steekt. Zachte dansmuziek)

RIK:

Jij wordt niet aangehouden. Je krijgt een geldboete. Wat ga je dan doen?
EVELINE:

Ik weet het niet. Zoals gewoonlijk.
RIK:

Ja. Ga voor een poosje naar Jan en Fien op de hoeve.
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EVELINE:

Wat zal ik ze zeggen?
RIK:

Wat zeg je anders? Dat ik op zakenreis ben.
EVELINE:

Zakenreis? Jij? Ze zullen argwaan krijgen. Ze merkten het de vorige keer al.
RIK:

Welnee, niet als je 's zondags mee naar de vroegmis gaat en een kruis maakt voor en
na het eten.
EVELINE:

Het is stil op de buiten. Vooral in de winter.
RIK:

Dan moet je zelf plezier maken. Of er aan wennen.
EVELINE:

Ik zal er nooit meer aan wennen. Jan zit urenlang te pruimen achter zijn boerenkrant
zonder een woord te zeggen; of per uitzondering iets over de kweek. En Fien kopiëert
de breimodellen van Libelle. Het enige wat je die avonden hoort is het gekraak van
papier en het getik van de breinaalden.
RIK:

Dan moet je maar brieven schrijven.
EVELINE:

Over wat?
RIK:

Weet ik het! Over wat schrijven andere mensen?
(Pauze)

EVELINE:

En de kosten?
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RIK:
(geeft haar een omslag)

Er steekt genoeg geld in de enveloppe.
EVELINE:

Ik zal je om de week een pakje brengen. Maar lees de briefjes die er bij zijn om te
kontroleren of alles er in is. Je weet welke smerige dieven de bewakers zijn.
RIK:

Vooral geen tabak vergeten. Verleden keer was er altijd te veel chokolade. Dat is
slecht voor de tanden.
(RIK telt op de vingers)

EVELINE:

Wat reken je uit?
RIK:

Alles samen kan het niet langer dan een jaar duren.
EVELINE:

Welke advokaat zou je willen.
RIK:

Zoals gewoonlijk.
EVELINE:

Snyers?
RIK:

Snyers, ja...
EVELINE:

Vertrouw je hem?
RIK:

Nja...
(NONKEL heeft inmiddels met veel moeite iets op een papiertje geschreven met een stompje
potlood waar hij aan likt)

Wat kribbel je daar, Nonkel?
NONKEL:
(komt dichter)

Zonder bril gaat het nauwelijks.
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(Hij geeft het briefje aan Rik)

Zou jij eens willen zien of er geen fouten in zijn?
RIK:
(leest)

‘Met deze heb ik de heer u te willen verzoeken mij te verontschuldigen voor al mijn
misdaden. Uw liefhebbende vader. François Verscheuren.’
NONKEL:

François Verscheuren. Dat ben ik.
RIK:

Wat betekent dat? Welke misdaden?
NONKEL:

O... Alles in het algemeen.
(slaat zich op de borst)

Het knaagt, Rik... Hier... Ik heb geen zuiver geweten.
RIK:

Zelfs op je doodsbed zal je niet ophouden komedie te spelen.
NONKEL:

Ik speel niet meer. Dit is het einde. En biechten kan ik niet meer. En toch moet ik
het iemand zeggen. Iemand moet me vergeven...
RIK:

Het is niet heer, maar eer. Zonder h.
EVELINE:

Is dat voor je zoon?
NONKEL:

Ja. Ik heb hem in geen twintig jaar gezien. Hij is ingenieur in de mijnen. Het is
natuurlijk moeilijk om de juiste woorden te vinden. Praten doe ik gemakkelijk, maar
schrijven..
RIK:

Het klinkt wel aardig.
NONKEL:

Vooral omdat het zo lang geleden is. Hij was acht jaar toen ik het laatste met hem
naar de dierentuin ging. Nu is hij acht en twintig. Hij zal het zich niet meer herinneren.
Want, zie je, zelfs een schurk als ik heeft nog altijd een vaderhart. Ook al mocht ik
hem niet meer zien na de scheiding... van de familie... omdat ik een schurk ben - dat
geef ik toe - toch zou ik mijn leven voor hem gegeven hebben. Het is wel niet veel
meer waard, maar zelfs dat vragen ze natuurlijk nooit... nooit...
(In de richting van Walter)
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Daarom was ik natuurlijk zo gek op hem... omdat hij er op lijkt...
(plots)

Zal jij het briefje opsturen, Eveline?
EVELINE:
Ja.

NONKEL:

Zie je. Lang zal ik het niet meer trekken.
EVELINE:

Dat heb ik je dikwijls horen zeggen.
NONKEL:

Deze keer weet ik het zeker. Geef me het briefje terug. Ik schrijf het over; zonder
fouten.
(RIK geeft het briefje terug) (NONKEL zet zich aan het werk)

RIK:

Ze blijven lang weg. Waar wachten ze op?
STAF:

Jij wou ze toch niet binnen roepen?
RIK:

Waarom niet? Het werkt me op de zenuwen. Misschien vermindert het onze straf
wel.
(Plots bedenkt NONKEL zich; verscheurt het briefje)

NONKEL:

Het is onzin. Ik kan me niet koncentreren.
(Hij lacht)

Ik geef een rondje!
(Hij gaat naar de bar en schenkt in voor zichzelf. Hij hoest en zinkt dan weg in eigen gedachten)

(SCHAT heeft een deel van het gesprek gehoord en op hem toegaande)

SCHAT:

Nonkel?
NONKEL:

Ja.
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SCHAT:

Ik moet je wat vragen.
NONKEL:

Och, kind...
SCHAT:

Was het waar, wat je me vertelde over Adèle? Had jij een type voor me?
NONKEL:
(na veel moeite)

Nee.
SCHAT:
(zacht)

Het is beter zo... En van de film?
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NONKEL:

Ook niet. Het is allemaal opschepperij.
SCHAT:
(na een pauze)

Trek het je niet aan, Nonkel. Je moet maar denken dat het zo had kunnen zijn.
NONKEL:

Nee. Het had niet zo kunnen zijn. Nooit. Ik ben een niksnut.
SCHAT:

Ik vond het toch wel leuk. Erg leuk. Je moet maar denken dat het allemaal spelletjes
waren.
WALTER:
(tot SCHAT)

Kom, laat ons dansen.
(Zij dansen met trage bewegingen)

SCHAT:

Ik zou wel kunnen huilen.
WALTER:

Waarom?
SCHAT:

Omdat ik je nu nooit meer terug zal zien. Ik vind het zo akelig.
WALTER:

Wij passen niet samen.
SCHAT:

Dat weet ik. Daarom is het zo akelig.
WALTER:

Je zal al eens aan me denken. Ik ook aan jou.
SCHAT:

Waarom hou je niet meer van me?
WALTER:

Ik hou nog van je. Maar er overkwam mij iets vreemds bij Pépé. Als je belooft niet
om me te lachen, dan zal ik het je vertellen.
SCHAT:

Ik zal niet om je lachen.
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WALTER:

Het waren de ratten.
SCHAT:

De ratten?
WALTER:

De ratten die aan het behang knaagden. Zij ook weten niet waarom ze in holen moeten
leven. Waarom ze op zekere dag in een val zitten en worden doodgeslagen. Zij zijn
schadelijke en vieze dieren zonder net zelf te weten.
SCHAT:

Ik dacht dat je ging zeggen waarom je zo plots anders bent.
WALTER:

Het was alsof ik de hele tijd in een droomwereld geleefd had. Voorheen bekeek ik
alles met de ogen van een rat. Ik leefde in het hol. Met de andere ratten en de buit.
Maar nu bekeek ik mezelf, zoals een mens op me zou neergekeken hebben, die boven
op onze Lievevrouwentoren stond. Ben jij nooit uit jezelf gestapt. Uit je eigen lichaam.
En heb je dan nooit naar jezelf gekeken?
SCHAT:

Ja. Als je droomt.
WALTER:

Je droomt niet. Het is echt. Want dan pas zie je wat er gebeurt. Je beseft wat de
draagwijdte is van je daden, je woorden. Ik heb jullie in mijn verbeelding mooier
gemaakt, Schat. De wereld die ik mezelf schiep en waarvan jullie de grenspalen
waren is niet de wereld van de andere mensen. Daarbuiten spreken ze anders. Ze
kijken met andere ogen. Ze oordelen anders. Vandaag ben ik overgestapt. Nu sta ik
aan de overzij en zolang jij niet aan dezelfde kant staat kunnen we niet meer met
mekaar praten.
(Plots begint SCHAT te snikken)

Wat is er?
SCHAT:

Ik begrijp je niet.
(STAF heeft iets in zichzelf kunnen overwinnen. Hij gaat tot bij NONKEL aan de bar. NONKEL
staart voor zich uit en drinkt nu en dan)

STAF:

Nonkel... Nonkel... Je moet me vergeven. Ik heb lelijke dingen tegen je gezegd,
maar... Ik heb er spijt van... En daarom zou ik je willen vragen... Als ze je verhoren...
Als ze iets willen weten... Als ze... Nonkel.
(Hij loopt plots op RIK toe)
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Rik, zeg jij het hem. Hij wil niet meer naar me luisteren. Breng jij hem aan het
verstand, dat hij niets moet zeggen over de mof. Niemand weet er iets van. Ze zullen
het hem niet vragen, maar hij zou het soms uit zichzelf...
RIK:
(gaat tot bij NONKEL)

Nonkel, Staf vraagt of je zou willen zwijgen over de Duitser, die hij lang geleden
dood gemaakt heeft... Tenslotte was het toch de vijand en de vijand, ja... de vijand
is de vijand en de oorlog is voorbij, het is nu vrede en... Nonkel...
(NONKEL blijft voor zich uit staren. RIK keert terug bij STAF)

Hij zal niets zeggen.
SCHAT:
(tot Walter)

Zullen ze nog lang weg blijven? Waar wachten ze op?
WALTER:

Ze denken dat wij het eerst een beweging zullen maken.
SCHAT:

Ze moeten niet te vlug komen.
WALTER:

Het maakt toch geen verschil meer.
SCHAT:

Voor mij wel.
WALTER:

Waarom?
SCHAT:

Voor Pierre.
WALTER:

Pierre?
SCHAT:

Als je niet boos wordt zal ik het je zeggen.
WALTER:

Waarom zou ik boos worden?
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SCHAT:

Omdat. Zie je, sommigen huilen als ze het niet begrijpen - zoals ik - Anderen worden
boos. Ik hou ook van hem.
WALTER:

Van Pierre?
SCHAT:

Ja. Ik hou van Pierre nog het meest. Ik hou echt van Pierre.
WALTER:

Maar wie is hij toch...
SCHAT:

O, ik ken hem nog maar pas. Hij beloofde me terug te komen. Ach, misschien is hij
ook maar een droom. Ja, het was een droom. Nu herinner ik het me. Het kan niet
echt geweest zijn. En toch is hij door die deur gekomen.
WALTER:

Waarom zet je zulke grote ogen?
SCHAT:

Ik ben bang.
WALTER:

Waarom?
SCHAT:

Ik zal hem nooit meer zien. Hij is weg. Voor goed.
WALTER:

Je rilt.
SCHAT:

Ik voel me niet al te best.
WALTER:

Hier neem mijn jas, je hebt koorts.
SCHAT:

Maar is mijn droom dan niet echt geweest.
WALTER:

Kom... Wees kalm...
(slaat zijn jas over haar)

En vertel me alles. Vertel me je droom. Het zal de tijd korten...
SCHAT:

Het is geen droom. Het is een sprookje. Een droomsprookje.
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STAF:
(brutaal)

Zeg hou op met die onzin!...
WALTER:

Vooruit, Schat.
SCHAT:

Het was een van de eerste dagen. Nonkel had me verboden op straat te kijken. Ik
mocht me niet laten zien, omdat de mensen dan nieuwsgierig zouden worden. Maar
toen Eveline even buiten was deed ik toch het gordijn open en keek naar buiten. Op
dat moment kwam er een heer voorbij. Hij leek op mijn vader, maar jonger. Hij bleef
staan. Ik liet het gordijn vallen, maar het was te laat. Hij had me gezien en kwam
binnen. ‘Drink je iets mee, schat, zei hij. Ik wist eerst niet wat antwoorden en stotterde.
Toen zei hij dat ik mooi was. Ik moest recht staan. Poseren. Over en weer lopen om
mijn benen te laten zien. En dan haalde hij een boekje uit zijn binnenzak. Een gouden
boekje. En ook een gouden vulpen. Met een schitterende diamant op de top. ‘Teken’,
zei hij, ‘zet je naam in rode letters onder dit kontrakt. Ik ben de direkteur van een
grote publiciteitsfirma. Ik heb een mooi geillustreerd blad. Het grootste van de wereld.
(Wijst enorme afmetingen)

Jij komt elke week op de voorpagina. In verschillende houdingen. Weet je hoe het
blad heet? “SCHAT” zei hij.’ Het blad heet SCHAT. Daarom heb ik naar jou gezocht.
En daarom heb ik je gevonden.
WALTER:

En denk je dat zo'n meneer werkelijk bestaat?
SCHAT:

Natuurlijk. Zijn naam is Pierre. Hij komt me halen. Want hij is slimmer dan de politie.
(Nu valt er licht door de reten van de voorluiken. Het zijn de koplampen van een politieauto. Op
de achterdeur klinken slagen)

STEM:

Open maken, Politie.
SCHAT:

Hij is een grote blonde man... Hij zal plots binnen komen als in een vertelling: een
god in een straal van licht en hij zal zeggen...
(RIK gaat naar de deur, opent ze. LEPRINCE komt binnen in een straal van licht)

LEPRINCE:

O.K. jongens. Is dit Walter?
SCHAT:
(draait zich met een ruk om)
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Pierre.
(Ze wil eerst op hem toelopen, maar dan merkt ze dat Pierre een politieinspekteur is. Ze draait met
een ruk van hem weg)

LEPRINCE:

Jij eerst, Nonkel.
(NONKEL gaat eerst buiten, wezenloos)

Staf.
(STAF volgt, idem)

Rik.
(RIK volgt, idem)

Walter.
(WALTER volgt, idem)

...Schat...
(SCHAT staat recht)

Schat. Het spijt me. Ik zal mijn best doen om... Wil je me niet bekijken? Ik meende
elk woord...
SCHAT:
(met misprijzen)

‘Als ik terug kom zal ik jou het verschil eens leren van wat mag en niet mag.’
(Zij volgt de anderen. LEPRINCE in verwarring achter. Hij scharrelt het koffertje met geld van
de tafel, en blijft even in gedachten staan. EVELINE zit, kijkt in gedachten)

STEM:

Komen er nog?
LEPRINCE:

Nee. Dat is alles. Opgeruimd staat netjes.
(Dan gaat hij naar de jukebox, drukt op de knoppen. Er klinkt muziek.)

DOEK SLOT
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onder 1 hoedje

Over ‘Volksgezondheid en Radioactiviteit’ of: Proeve van integriteit van
een wetenschappelijk ambtenaar
‘Some people have interest in emphasizing the biological dangers of radio
activity; others have interest in neglecting them.’
De gevaren, verbonden aan de toepassing van de atoomenergie, vormen momenteel
het grootste probleem waarmee het mensdom ooit te kampen had. Het gebruik van
kernenergie voor militaire doeleinden heeft een totale vernietiging van alles wat leeft
voor het eerst in de geschiedenis mogelijk gemaakt. De kernwedloop - en daarmee
het gevaar van een atoomoorlog en de toenemende radioactiviteit in de atmosfeer betekent een voortdurende, direkte en bijna onvoorstelbare bedreiging van de
mensheid.
Die mensheid begint zich daarvan steeds meer bewust te worden: volgens een
recent rapport van de W.H.O. (Wereldgezondheidsorganisatie) vreest de menigte,
dat op een kwade dag de ontzagwekkende atoomkracht aan de beheersing van de
mens zal ontsnappen en dat zij de gehele schopping zal vergiftigen en te gronde
richten. Een opinie-onderzoek in dertien landen toonde aan, dat in tien daarvan meer
dan 50 % van de ondervraagden gelooft, dat de explosies van waterstofbommen de
gezondheid van toekomstige generaties in gevaar brengen.
Overal ter wereld groeien angst en onrust. Zij dreigen het de regeringen
moeilijk te gaan maken, die de kernwapens bij hun politieke manoeuvres niet
kunnen missen. Het valt dan ook niet te verwonderen, dat elke officiële uitlating
van regeringswege over de atoomgevaren een kalmerende tendens heeft. Telkens
maar weer tracht men ons er van te overtuigen, dat het allemaal wel meevalt
en dat men de onheilsprofeten niet ernstig behoeft te nemen.
Dat probeerde ook Drs. G. Seegers, Inspecteur van Volksgezondheid, onlangs op
de elfde Amsterdamse universiteitsdag in een voordracht getiteld ‘Volksgezondheid
en Radioactiviteit’. De - slechtgeschreven - tekst van deze lezing vond ik afgedrukt
in het Amsterdamse universiteitsblad Folia Civitatis van 30 november jl.
Hij begint met dezelfde nietszeggende uitspraak van een atoomdeskundige, die
boven dit stukje staat. Het feit dat de heer Seegers in het openbaar volksgezondheid
en radioactiviteit met elkaar in verband brengt, doet veronderstellen dat hij behoort
tot de eerste categorie mensen. Zijn voordracht leidt echter tot een totaal andere
conclusie... Wellicht vraagt u zich af wat nu eigenlijk precies het gevaar is van
radioactieve straling. Laat ik tot beter begrip even op de heer S. vooruitlopen, die
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het over ‘genetische schade’ heeft en pas veel later duidelijk maakt wat hij daaronder
en onder de schade van radioactieve straling in het algemeen verstaat.
Radioactieve straling kan zowel somatische en genetische beschadigingen bij de
mens veroorzaken. Hoewel de eerste zeker niet uit het oog verloren mogen worden,
hebben wij in de huidige situatie voornamelijk te maken met de laatste. De
radioactieve straling, die wij op elk uur van de dag en de nacht ontvangen, oefent
onafgebroken invloed uit op onze voortplantingscellen en levert zo een constant
gevaar op voor de komende geslachten.
Er bestaat over stralingsgevaren bij de genetici nogal onenigheid. Volgens het
rapport van de Commissie voor Genetica van de Amerikaanse National Academy of
Sciences bereikte men echter overeenstemming op de volgende punten, waar ik straks
op terugkom:
1. uitstralingen veroorzaken mutaties (wijzigingen in de ma-
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cor b. vaandrager
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2.

3.
4.

5.

terie die de erfelijkheid beheerst). Mutaties beïnvloeden de
erfelijkheidskenmerken, die door een mens op zijn kinderen en volgende
geslachten worden overgebracht;
praktisch alle van uitstraling afkomstige mutaties met waarneembare gevolgen
zijn schadelijk, d.w.z. hebben lichamelijke en/of geestelijke verminking tot
gevolg;
iedere dosis bestraling, hoe gering ook, kan schadelijke mutaties veroorzaken;
voor ieder levend ding - bacterie, plant, dier of mens - bestaan mutaties, die
voortkomen uit natuurlijke oorzaken. Deze mutaties worden gewoonlijk spontane
mutaties genoemd;
bijkomende straling (d.i. kunstmatige straling buiten en boven de
onverminderbare natuurlijke straling) produceert bijkomende mutaties (buiten
en boven de spontane mutaties).

In zijn lezing brengt
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de heer S. allereerst uitvoering de bronnen ter sprake, van waaruit wij heden ten dage
radioactieve straling ontvangen, en die als volgt zijn samen te vatten:
1. de natuurlijke uitstraling, waaraan de mens altijd heeft blootgestaan;
2. in de geneeskunde gebruikte X-stralen;
3. radioactieve afvalstoffen uit atoom-krachtstations, andere industriën en
laboratoria;
4. radioactieve produkten, die ontstaan door proeven met kernwapens (de z.g. ‘fall
out’).
‘Aangezien de fall out de laatste tijd aanleiding geeft tot velerlei discussie’, gaat de
heer S. op deze laatste stralingsbron iets dieper in.
Nergens spreekt hij echter over het grootste gevaar dat er in deze fall out (en
dus in het nemen van kernproeven) schuilt: nl. dat de radioactiviteit in de
atmosfeer cumuleert. Een groot gedeelte van het radioactieve stof, dat bij een
ontploffing het luchtruim wordt ingeslingerd, straalt immers (wegens de dikwijls
lange ‘halveringstijd’ van sommige elementen) tientallen tot honderden jaren
verder. De hoeveelheid radioactiviteit in de lucht (en daarmee de intensiteit van
de straling waaraan wij blootstaan) wordt derhalve met elke proef groter.
Vond u dat niet belangrijk genoeg om te vertellen, mijnheer Seegers?
We lezen - als bewijs van waakzaamheid - dat er in ons land regelmatig metingen
worden verricht om de radioactiviteit van lucht en neerslag te bepalen. ‘Gemiddeld
wordt 6 × 10-10 uc/l gevonden’.
Maar wat betekent ‘gemiddeld’, wanneer - volgens het officiële
stralingsrapport van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen - bij die
metingen een regelmatige stijging van de radioactiviteit wordt waargenomen?
Waarom licht u ons niet volledig in, mijnheer Seegers?
‘In het Engelse wetboek dat op 1 juni 1956 aan het Engelse parlement overhandiad
werd, wordt de fall out op 1 % van de natuurlijke background (achtergrondsstraling)
geschat wat betreft het genetisch gevaar. Dit is weinig in vergelijking met de
diagnotische radiologie, die minstens 22 % voor haar rekening neemt’.
M.a.w.: over het percentaae radioactieve straling, ontstaan door proeven met
kernwapens behoeven wij ons volgens de heer S. momenteel geen zorgen te maken.
Doch de heer S. verzuimt ons te zeggen, dat de natuurlijke straling volkomen
buiten discussie staat, omdat eventuele schade door ‘spontane’ mutaties al
eeuwenlang in een natuurlijk evolutieproces wordt geëlimineerd; dat voorts de
gevolgen van in de geneeskunde gebruikte stralen 1o onvermijdelijk zijn i.v.m.
de genezing van bepaalde ziekten en 2o beperkt blijven tot een klein aantal
mensen, - in tegenstelling tot de fall out-gevaren, die ieder mens bedreigen; dat
dus juist die fall out het gevaarlijkst blijkt te zijn.
Onbelangrijke details, mijnheer Seegers? Als alle angstbezwerende
regeringswoordvoerders en -scribenten blijkt ook de heer S. te geloven in ‘toelaatbare
stralingsdoses’, waarbinnen de mensheid veilig zou zijn. Ik haal andermaal het eerder
genoemde Amerikaanse rapport aan, dat hierover zegt:
‘Iedere dosis straling, hoe gering ook, kan schadelijke mutaties veroorzaken.
Er bestaat in dit verband geen minimum-dosis, die overschreden zou moeten
worden om schadelijke mutaties tengevolge te hebben’ en ‘Men heeft wel eens
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gedacht, dat er een maatstaf zou zijn (van bv. zo en zoveel per week) volgens
welke iemand bestraling kan ondergaan met een redelijke veiligheid ten aanzien
van bepaalde categorieën van onmiddellijke schade voor zijn eigen persoon.
Maar de gedachte aan een veiligheidsmaatstaf voor bestraling is eenvoudig
zinloos, als men zich bezighoudt met de genetische schade aan toekomstige
generaties’.
(Ter illustratie: Van de ongeveer twee miljard kinderen, die de thans levende
mensen zullen voortbrengen, zullen er 80.000 met ernstige geestelijke of lichamelijke
mismakingen van erfelijke oorzaak ter wereld komen, - aldus de vooraanstaande
geneticus Dr. J. Crow in het Amerikaanse Congres. Zijn collega, de Nobelprijswinnaar
Dr. N.J. Muller, verklaarde tezelfdertijd, dat het aantal door radioactiviteit aangetaste
kinderen van de komende generaties in de honderdduizenden tot miljoenen zal lopen.)
Drs. Seegers, Inspecteur van de Nederlandse Volksgezondheid, laat een weliswaar
vermanend doch heel wat hoopvoller geluid horen...:
‘Iedereen zal er naar moeten streven zover mogelijk onder de maximale dosis te
blijven (- alsof we dat zelf in de hand hebben! -), aangezien algemeen wordt
aangenomen, dat iedere bestraling, hoe klein ook, de waarschijnlijkheid van een
mutatie der genen vermeerdert.’
Hij geeft voorts als z.i. belangrijk te kennen, ‘dat verspreiding van radioactieve
stoffen vanuit de genoemde bronnen zo goed mogelijk wordt tegengegaan’.
Een uitstekende gedachte. Hoe doen we dat?
- We verminderen het medische gebruik van X-stralen.- Dat zal slechts op zeer kleine schaal kunnen gebeuren, want zij zijn nu eenmaal
onmisbaar voor een effektieve behandeling van zekere ziekten. - Geen nood, we voorkomen blootstelling aan straling bij het vreedzaam toepassen
van atoomenergie. - Ook daar komen we niet onderuit, want de toekomstige uitputting van de
ouderwetse ernergiebronnen dwingt ons de atoomenergie koste wat het kost te
exploiteren. - Dan streven we naar stopzetting van de proeven met atoomwapens, waarmee
bovendien het allergrootste gevaar opgeheven zal zijn. - Inderdaad het enige praktische redmiddel. Een redmiddel, dat ieder verstandig
en integer mens zal voorstaan. Ieder verstandig, integer mens... maar niet de heer S., die er ook op dit punt
een eigen mening op na houdt. Ik citeer het slot van zijn voorlezing:
‘De conclusie van deze voordracht zou ik als volgt willen samenvatten: - op
het ogenblik zijn de gevaren nog niet verontrustend (sic!); - het is nodig tijdelijk
(?) aanvullingen te geven op de wettelijke maatregelen die thans beschikbaar
zijn, teneinde deze zaken in zal voortdurend contrôle moeten zijn verantwoorde
banen te leiden; - er op de uitvoering van deze maatregelen, opdat zich in de
toekomst geen ernstige gevaren zullen kunnen voordoen (sic!) en een ongestoorde
ontwikkeling van de vooruitgang, die door deze stoffen zal kunnen worden
bevorderd, mogelijk zal zijn.’
Dit, geachte lezer, is dan de oplossing van het nijpendste wereldprobleem die
de heer Seegers ons aan de hand doet, en waaraan hij een derde van zijn
voordracht besteedt.
Geen woord over het stopzetten van kernproeven. Maar dat zal u wel niet
meer verbazen...
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Terwijl overal ter wereld gewetensvolle geleerden hun waarschuwende stem
verheffen, tracht de Nederlandse regeringsvoorlichter Drs. Seegers ons
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zand in de ogen te strooien. Terwijl de mens de toekomst met angst en beven
tegemoet ziet en zijn vrees met elke kernproef toeneemt, durft de heer Seegers
absurde vergelijkingen te maken, waarvoor iedere schooljongen zich zou
schamen:
‘Soms worden er uitlatingen gehoord die de stopzetting van alles (- grove
generalisatie! -) wat met kunstmatige radioactiviteit te maken heeft, eisen. Het zou
even dwaas zijn het verkeer te willen verbieden omdat er zoveel verkeersongevallen
gebeuren, of het roken te verbieden omdat er mensen zijn die daarvan schadelijke
gevolgen ondervinden.’
In plaats van met de volle waarheid voor de dag te komen en de werkelijke
toestand onder ogen te zien, zodat wij beter weten waar we aan toe zijn,
probeerde u ons met vaag- en onjuistheden in slaap te sussen. Omdat
wetenschappelijke noch menselijke maar kennelijk politieke belangen voorop
stonden, misbruikte u uw autoriteit als wetenschappelijk ambtenaar om een
lekenpubliek te misleiden.
Ik kan dat niet anders dan misdadig en gewetenloos noemen, mijnheer Seegers.
hans sleutelaar
ps
Nog steeds gebeurt het, dat men zich niet bepaalt tot het bestrijden van het
communisme, maar dat wat men bestrijden wil communisme noemt, - zoals Rudy
Kousbroek reeds in september '54 in Podium ongeveer opmerkte. Het gevaar is niet
denkbeeldig, dat men ook een reactie als deze op die manier zal trachten te
brandmerken. Daarom heeft het zin te verklaren dat dit stuk niet is geschreven vanuit
welk politiek postulaat dan ook. Ik hou er alleen een uitgesproken opinie over
radioactiviteit op na.
En ik ben niet van plan die in de toekomst onder stoelen of banken te steken.

gard-sivik blijft met zijn tijd meegaan!
Met de onmiskenbaar enthousiasme kop ‘Ze kan ook al praten!’ kondigt het dagblad
‘Het Vrije Volk’ van vrijdag 6 september 1957 een bericht aan van haar londense
korrespondent dat handelt over een elektronisch brein dat verder gevorderd is dan
de hersenen van een klein kind. De machine die door het blad het vrouwelijk geslocht
krijgt toebedeeld, is in staat eenvoudige vormen, zoals driehoeken en vierhoeken te
herkennen. Zij (onze Koenen-Endepols-Heeroma zegt dat brein onzijdig is en robot
mannelijk, maar mag men nog geloof hechten aan diktionnaires?) herkent zes letters
en kan zelfs iets zeggen. Volgens de konstrukteur, ene dr. W.K. Taylor, is er geen
reden eraan te twijfelen, dat de nieuwe machine, waar hij vier jaar aan gewerkt heeft,
het peil van een volwassen mens bereiken kan. Een grotere machine kan volgens dr.
Taylor het gehele alfabet leren, alsmede woorden en zinnen. Later zal zij ook armen
kunnen krijgen en ze leren gebruiken. Voordat het nieuwe brein echter voor moeilijke
taken geplaatst wordt, zal het volgens de konstrukteur evenals een mens eerst
behoorlijk moeten leren lezen en spreken.
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De redaktie van Gard-Sivik heeft met 8 stemmen voor en 1 tegen besloten, om, als
het blad dan nog niet verdrongen, verboden of ter ziele is, haar voor te stellen zitting
te nemen in de redaktie. Het voorstel sproot voort uit deze overweging: Gard-Sivik
mag nooit het verwijt te horen krijgen dat het niet met zijn tijd meegaat. Om
represaillemaatregelen van de H.H.(?) robotten en konstrukteurs te voorkomen, heeft
de redaktie het wenselijk geacht de naam van de tegenstemmende redakteur niet te
vermelden. Een van zijn (wij moeten toegeven niet geheel ongegronde) bezwaren
luidt: het ogenschijnlijk zeer loffelijke voorstel heeft wellicht geen enkele zin. Wie
zegt namelijk dat zij (nog steeds wordt bedoeld op het brein) de nederlandse taal
machtig zal zijn? De overige redaktieleden hebben er een vast vertrouwen in dat het
antwoord op deze vraag niet lang op zich zal laten wachten. Zij twijfelen niet aan de
werklust en vindingrijkheid van mensen als voornoemde dr. W.K. Taylor.
c.b.v.

Gard Sivik. Jaargang 3

62

KRUPP-ier: ‘Merci pour les employés!’
In 1945 stond Alfried Felix Alwyn Krupp von Bohlen und Halbach voor zijn rechters,
beschuldigd van plundering van industrieën in door Duitsland bezette gebieden en
het gebruikmaken van slavenarbeid. Eis: twaalf jaar gevang.
Een dozijn jaren later: Amerika heeft A. Krupp (wederom de rijkste rijkaard wan
Europa) een visum voor de V.S. verleend. De eerste keer in haar geschiedenis voor
een ex-oorlogsmisdadiger. A. Krupp is op het toppunt van zijn roem en rijkdom. Hij
vervaardigt: lokomotieven, schepen, trucks, vliegtuigen, machines van uiteenlopende
aard, gigantische baggermolens en zelfs kunstgebitten. Geen geweren, geen wapens.
‘Ik hoop dat dat niet meer nodig is!’ zei A. Krupp toen in 1951 de deuren van het
gevang achter hem dichtvielen. En kortgeleden voegde de president-direkteur van
het koncern er aan toe: ‘Waarom zouden we. We zitten tot over onze oren in de orders
voor produkten voor vredesdoeleinden. Trouwens: welke oorlog wordt er nu nog
met wapens uitgevochten?’ Speidel, Schroeder, Preusker, Oberlander, ge komt steeds
sterker te staan!
c.b.v.

Is poëzie niet meer waard dan een regerings-aalmoes?
Jammer van mijn kans op een zorgeloos jaartje in Spanje. Ik had er mij al zo op
verheugd. Spijtig, dat de Minister wan O.K. & W. (of wie zich achter diens brede
rug verschuilt) zo nodig weer eens een grapje moest uithalen. Want anders dan als
een muffe grap kan ik zijn samenstelling van de jury voor de poëzie-reisbeurs en
-toelagen 1958 niet beschouwen. Om de 28.314 der 28.317 inzenders hun snoepreisje
te ontzeggen, koos onze grapjas Max Nord, Harriët Laurey en Jan Wit. Laten we de
geachte juryleden eens wat nader bekijken om te zien waarop nun vermeende
competentie, hun superieure kijk op de hedendaagse poëzie wel berust.
Over de heer Max Nord heb ik nooit anders dan op geamuseerde toon horen
spreken. Eerst toen ik iets van zijn poëzie gelezen had, begreep ik pas goed waaraan
deze komiek zijn succes te danken heeft. Een min of meer serieuze bewijsvoering
waarom juist Max Nord de laatste is die zijn mond over moderne poëzie mag
opendoen, zou te veel eer zijn voor een administrateur en journalist van zijn klasse.
Wie dit niet voldoende is geef ik de raad zich een kwartiertje - niet langer! - in de
poëzie en de kritische geschriften wan de heer Nord te verdiepen.
Alleen al op grond wan haar wat beperkte maar waarachtige poëzie zou ik mij met
de verkiezing van Harriët Laurey kunnen verzoenen. Zij weet ongetwijfeld wat poëzie
is. Kan zij echter in contact komen met een poëzie, die alleen al qua structuur zo
totaal verschilt van de hare? Kan zij, die - getuige haar gedichten - door de traditie
is gevormd, de ‘poëzie sinds '50’ innerlijk ervaren? Het lijkt mij volslagen onmogelijk.
Zij bevindt zich, om met Rodenko te spreken, ‘aan gene zijde van het vlies’; - haar
werk vormt daarvoor het duidelijkste bewijs. Dat doet vanzelfsprekend niets af aan
de waarde van haar verzen, doch het maakt haar wel onbevoegd om over een groot
(zo niet het grootste) deel der inzendingen te oordelen. Maar laten we even aannemen,
dat zij zich bepaalt tot de produkten der meer op de traditie georiënteerde inzenders.
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Wie is dan in deze jury de aangewezen beoordelaar van het werk uit de andere hoek?
Dat kan niemand anders zijn dan ons laatste jurylid: de domineedichter Jan Wit.
Wie is het niet met mij eens wanneer ik zeg dat de kwalificatie ‘minor poet’ nog
te veel van het goede is voor deze brave man? De openhartige ontdekking in zijn
eerste bundel ‘Rites de Passage’ een ding kan ik mij niet verhelen: geen droom wordt op papier gezet. Het
woord wordt op zijn best gewet, omdat de stilte gaat vervelen.
- een ontdekking, die ieder ander voorgoed tot zwijgen zou hebben gebracht,
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heeft hij sinds '50 met een bewonderenswaardige ijver trachten te vergeten. Zijn
bundels, boordevol kruimels van de Forum-tafel, volgen elkaar op met de regelmaat
van hollandse herfsten. Een druilerige vertoning.
Nee, ook de aanwezigheid van Jan Wit maakt wan deze jury niet meer dan een
betreurenswaardige misgreep, een laf ministeriëel grapje. Om dit soort gijntjes kan
ik niet begrijpend en instemmend grimlachen. Daarvoor heb ik mijzelf, mijn vrijheid
en de poëzie te lief. Ik pas.
De samenstelling wan deze jury is een frappant voorbeeld van de stomme brutaliteit,
waarmee in Nederland met de poëzie wordt gesold. Maar ook van de lauwheid van
hen, die zich dit laten aanleunen. Zij maakten in eerste instantie dit gesol mogelijk,
zij houden jury's als deze in stand. Is de poëzie hen dan niet meer waard dan een
regerings-aalmoes?
h.s.
ps
Hoe kon ik zo naïef zijn! Hoe kon ik één ogenblik denken dat we de voortreffelijke
keuze van de Minister uitsluitend te danken hebben aan zijn groot literair
onderscheidingsvermogen. Een welingelichte lezer hielp mij voorgoed uit de droom:
de geprezen keurraad heeft louter en alleen iets te maken met dat bolwerk der
burgerlijkheid, waarom het buitenland ons zo benijdt, - ons wereldberoemde
zuilensysteem! Gaat U maar na: Max Nord, - waardig strijder voor de Partij van de
Arbeid; Harriët Laurey, - afgezante van de Paus; Jan Wit, - streng handhaver wan
de rechten der overige huizen Gods. Allen met dezelfde opdracht: ‘Wee je gebeente,
als er niet iemand-van-ons met een prijsje gaat strijken.’
Om alle overbodige maskerade te vermijden stel ik de Minister voor de inzendingen
in het vervolg te doen richten aan de heren Drees, Romme en Tilanus.
Het zal beslist nóg amusantere verrassingen opleveren.
h.s.

Open antwoord aan de dichter-essayist Ad den Besten
Beste Ad den Besten,
Uw ongedateerde ‘Kennisgeving en Uitnodiging’ is behouden in mijn brievenbus
en handen gevallen. Gelukkig! Want dit brokje uitgeversproza stelt mij in de
gelegenheid enkele zaken te berde te brengen, die al eerder aandacht verdienden.
Maar sta mij toe eerst even de argeloze lezer in te lichten over de inhoud wan Uw
rondschrijven.
Ik citeer: ‘Het ligt in de bedoeling van de Uitgevers-Maatschappij Holland te
Amsterdam, in het voorjaar 1958 een bloemlezing te laten verschijnen uit het werk
van jonge talentvolle dichters, die tot nu toe geen bekendheid verwierven tenzij door
een enkele tijdschriftpublikatie. Deze bloemlezing zal verschijnen als een bijzondere
aflevering van de Windroos en zal, avenals deze serie zelf, onder redaktie staan wan
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de dichter-essayist Ad den Besten, wiens belangstelling voor het werk van jonge
debuterende dichters bekend mag worden verondersteld.’ Het drukwerk deelt voorts
mee dat er voor het beste gedicht fl. 50.-, het goede fl. 25.-, het middelmatige fl. 10.-,
en de zèèr middelmatige (of slechte?) drie ‘troostprijzen’ ad fl. 5.- beschikbaar zijn.
‘In aanmerking komen allen die: a) op 1 januari 1958 niet ouder zijn dan 35 jaar; b)
nog geen officiële bundel poëzie publiceerden.’ De brief sluit met nadere gegevens
omtrent wijze wan inzenden, enz.
Uw op het eerste gezicht zo lovenswaardige plan lijkt mij bij nadere beschouwing
een - op z'n zachst gezegd - bedenkelijke onderneming, die niet anders dan een uiterst
onwelriekend resultaat kan hebben.
Ik vraag mij af wat U met de uitgave van deze bloemlezing beoogt. Wilt U een
deel van Uw in de loop der jaren opgespaarde Windroos-kopij een bestemming geven,
om de in U zo'n mateloos vertrouwen stellende jongeren niet al te zeer teleur te
stellen? Wenst U andermaal blijk te geven wan Uw sym-
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pathieke ‘belangstelling voor het werk van jonge, debuterende dichters’? Of is het
heus alleen maar Uw bedoeling om de ‘jonge, talentvolle dichters, die tot nu toe geen
bekendheid verwierven’ wat meer publiciteit te verschaffen? Laat ik zo vriendelijk
zijn om niet direct het slechtste van een uitgever te denken en het houden op mijn
laatste veronderstelling.
Gezien de bepaling dat de inzendingen uit ten hoogste vijf gedichten mogen bestaan
en een bloemlezing van minder dan 40 verzen wel erg mager is, vertrouwt U dus op
medewerking van minstens 8 jonge, talentvolle dichters, wier werk het bloemlezen
waard is en een ontologie van gehalte garandeert. Ik vind dat vertrouwen niet bepaald
pleiten voor Uw visie op wat er in de smeltkroes van de poëzie gaande is Een ieder,
die regelmatig de literaire tijdschriften leest, zal zich met mij afvragen waar U die 8
jonge talentvolle dichters, niet ouder dan 35 jaar en nog niet gebukt gaande onder
de last van een officiële dan wel onofficiële bundel, vandaan wilt slepen. Uit de
Achterhoek? Uit Uw hoge hoed? God weet het. Het zal wel een bont gezelschapje
worden.
Andere terloopse vraag: hoe kan een lezer door ten hoogste 5 gedichten in vredesnaam
een behoorlijke indruk krijgen van de dichterlijke potenties wan een nieuw talent?
Meent U soms dat de poëzielezer anno 1957 daarvoor een nieuw zintuigje heeft
ontwikkeld, wellicht gestimuleerd door slogans als ‘Attent op jong talent!’?
‘Bloemlezen uit 5 ongepubliceerde gedichten van een beginnend, onrijp dichter is
een soort van absurde contradictio in terminis, waarmee niemand gediend is.
Voor wie zichzelf au sérieux neemt - en ik neem mijzelf au sérieux, dat begreep U
natuurlijk allang - is het bovenstaande reden genoeg om aan Uw uitnodiging
schouderophalend voorbij te gaan.
Ten overvloede is er echter nog Uw droevige illusie, dat U verstand van poëzie zou
hebben; niet van de poëzie van Poot of Vader Cats, nee, van moderne poëzie, in al
haar verschijningsvormen. Onbegrijpelijk, dat er nog steeds mensen zijn die helpen
deze illusie in stand te houden. Maar ja, daarvoor zitten we dan ook in het Culturele
Nederland. Onbegrijpelijk zei ik, want De Windroos is toch een uitnemende
seismograaf voor Uw erbarmelijke vergissingen. De goede bundels zijn in deze
overjarige reeks zo zeldzaam, dat hun uitgave wel op toeval moèt berusten.
Om dat van De Windroos goed te maken is er Uw ‘inleiding tot de poëzie van de
na-oorlogse dichtergeneratie’ Stroomgebied, die U van Uw essayistische kant laat
zien. Ook geen verkwikkend gezicht.
In Stroomgebied vallen op: Uw wankele schrijftrant en vooral de verzameling
vaagheden, die U aan de experimentelen wijdde. Meesterstukjes van diplomatie zijn
de opstelletjes over hen, die in '54 de jonge talentvolle dichters waren, waarvoor U
zo'n warme belangstelling bezit. De begeleidende bloemlezing geeft met oa 12 pag
Van der Graft, II pag Vroman, II pag Lucebert en 8 pag Andreus wel een bijzonder
goed beeld van de poëtische krachtsverhoudingen.
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Dan denk ik opeens aan een ander feit in Uw voordeel: de uitgave van het brilliante
boek van Paul van Caspel ‘Experimenten op Experimentelen’.
Wat zegt U? Moet ik daar maar liever over zwijgen? Goed dan; ik ben de kwaadste
niet.
Het pad van een dichter-essayist met warme belangstelling voor jonge talentvolle
dichters gaat niet over bloemlezingen. Probeer je 'es iets voor die jongens te doen,
dan krijg je stront voor dank. Ik voel met U mee. Trek het U maar niet al te zeer aan.
h.s.
ps
Overigens hoop ik van harte dat Uw bloemlezing het licht ziet. Dan kan iedereen
zich tenminste van mijn gelijk overtuigen.
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een stem in kannen en kruiken
Onder de indruk van een artikel van Tone Brulin over de Théâtre de la cruauté van
Artaud, dat ik terugvond in één van de nummers van Tijd en Mens, waarin ik in mijn
verloren tijd snuffel (à la recherche du temps perdu), kreeg ik enige invallen over
avantgardistisch toneel, waarvan de bruikbaarheid weliswaar nog moet bewezen
worden, maar die me nieuw en toneelmatig genoeg lijken om de aandacht van de
lezer er voor te vragen.
Hierbij ging ik uit van de gedachte dat het toneel de toeschouwer werkelijk moet
interesseren op zodanige wijze dat hij er deel aan neemt.
Bijvoorbeeld: het gordijn gaat op. Er is niets te zien op het toneel. Er gebeurt niets.
Minutenlang zo. Tot het publiek zijn geduld verliest. Aan het jouwen gaat. Zijn geld
terug eist. Dan is er werkelijk iets gebeurd. Iets waarvoor de toeschouwer zich
werkelijk interesseert.
Dat is goed toneel. Alhoewel er op het toneel letterlijk niets gebeurd is.
Op het ogenblik dat de woelige stemming in de zaal een hoogtepunt bereikt en
niemand er nog aan twijfelt of hij is op een ergerlijke wijze gefopt: eindelijk iemand
die op het toneel komt. Hij vraagt stilte (gebiedend zoals een heer).
Hij verontschuldigd zich niet. Hij vraagt het publiek nog een half uur geduld.
Om te tijd te doden zal rondgegaan worden met schalen ten voordele van een liefdadig
werk: b.v. de blinden. Let wel, op het ogenblik dat de stemming van de toeschouwer
grondig bedorven is, doet men beroep op zijn goed hart om in zijn zak te schieten,
nogmaals, na nog geen waar voor zijn geld bekomen te hebben, maar dan voor een
zaak waarvan hij het verheven doel niet betwisten kan. Ten minste, niet in het
openbaar. Men gaat zo met de schaal rond dat ieder goed kan zien wat gegeven wordt.
De omhaler roept trouwens luidop: deze heer - of deze dame heeft twintig frank, of
heeft slechts twee frank of heeft helemaal niets over voor onze blinden. Stel u de
emoties in de zaal voor! Welk spel der hartstochten! Hoe zich in alle harten een
corneilliaans drama van de eer en de plicht afspeelt. Dat, beste lezers, is goed toneel.
Er zijn natuurlijk nog andere middelen.
Een speler rammelt een andere op de schandelijkste wijze af: zonder woorden, zonder
reden, zonder inleiding. Hij stampt hem tegen de kloten, goed zichtbaar, zodat er
geen twijfel bestaat over de gemeenheid van de stamp, werpt de andere op
verraderlijke wijze op de grond en draait zijn voet rond op het smoelwerk van de
geslagene. Hij stampt en trappelt zoveel hij kan op zijn slachtoffer, bij voorkeur op
diens gezicht, in het bizonder de ogen, en in zijn onderbuik.
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Wat anders: de held van het stuk grijpt de heldin van het stuk bij de borsten en knijpt
ze een volle minuut lang zodat iedereen het goed zien kan en jaloers wordt. Geen
onverschilligheid meer in de zaal.
Ofwel, maar hier zijn godsdienstige bezwaren tegen, een kristusbeeld waarop
ostentatief met de bedoeling de edelste gevoelens van de toeschouwer te kwetsen
een scheet gelaten wordt.
Is bij het begin van de vertoning het gordijn opgegaan, dan laat men het bij het einde
niet neer, zodat niemand weet of het schouwspel gedaan is, of er nog iets komt of
niets meer, en groepjes ten slotte van lieverlee het teater beginnen te verlaten omdat
er blijkbaar niets meer komt, enz. tot zelfs de koppigste toeschouwer totaal
ontgoocheld de zaal verlaat.
Ziedaar dan hoe ik het nieuwe toneel zie: een geheel van voorwaarden scheppen
waardoor het publiek buiten zichzelf gebracht wordt en zij het dan vooreerst op zeer
primitieve wijze tot de autenticiteit.
De autenticiteit is echter wat onze tijd het dringendst nodig heeft. Zonder haar kan
niet eens aan een embryoon van kuituur gedacht. Kuituur: een woord dat zou moeten
vergeten worden opdat het in werkelijkheid zou bestaan.
r.g.
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dorka
Open kijkluik op de moderne schilderkunst
... Il y a dans l'avenir un art, et il doit être si beau, et si jeune, que vrai si
actuellement nous y laissons notre jeunesse à nous, nous ne pouvons qu'y
gagner en sérénité.
(Vincent Van Gogh à son frère Théo)
Het ogenblik is zeker nog niet gunstig om, na een lang meestal chaotisch
(experimenteel) stadium in het werk van verschillende groepen hedendaagse schilders
het evenwicht te vinden, dat zich uit zou kunnen drukken in een klare theoretische
formulering. En toch kunnen enkele feiten reeds met een zekere afstand waargenomen
worden.
Eerst en vooral lijkt het me overbodig er nogmaals de nadruk op te leggen dat de
naturalistische of zuiver figuratieve schilderkunst in haar bedoeling om buiten ons
bestaande voorwerpen nauwkeurig en vooral op een akademische of veel beproefde
manier na te bootsen bij de toeschouwer geen verrassing of emotieve schok meer
kan opwekken en dat deze kunststroom ook helemaal ontoereikend is geworden voor
een kunstenaar die zich als levend mens in deze tijd wil uitdrukken. Deze vorm, die
voor een groot deel door de heersende klasse geschapen en beschermd werd, om
haar macht te loven en te verstevigen, wordt alleen nog maar beoefend door virtuozen
of voorstanders van de oude slogan ‘l'art pour l'art’ en het is evident dat hier in geen
opzicht de mogelijkheid bestaan kan om vanuit een nieuwe visie op de natuur en de
mens tot een gezonde vernieuwing te komen.
Sinds enkele maanden is het me duidelijk geworden dat de op en neergaande golving
in de evolutie van de kunst van een akademisch klassicisme tot een daarop reagerend
verjongend romantisme (maar dat na een tijd weer uitliep in een star en niet meer
bewegend formalisme) in deze eeuw in een stadium is gekomen, waarop de verschillen
zich niet duidelijk meer aftekenen.
Vroeger (Rubens, Rembrandt, El Greco,...) verplaatste één periode in die golving
zich nauwelijks tijdens de ganse loopbaan van een kunstenaar, maar als het werk van
Picasso bijv., van 1900 tot nu, even uit dit oogpunt bekeken wordt, valt de ongehoorde
versnelling in de periodieke gedaanteveranderingen van de kunst bepaald op.
Sinds 1900 moest het akademisch klassicisme van toen, reagerend in zekere zin
op Van Gogh, Gaugin, Cézanne, plaats maken voor het expressionisme, daarna volgde
het nulpunt aat de ‘koude abstraktie’ was, (Mondriaan en wat volgde, een nauwkeurig
afpassen van lijnen en vlak uitgestreken kleurvlakken, horizontaal of vertikaal in
opbouw, of met driehoeken, cirkels, meetkundig getekende spitsen, alles door elkaar),
en het surrealisme, beiden in de middelen absoluut nog geworteld in de klassieke
tradities (veel meer dan van Gogh of het expressionisme), en ten slotte na de oorlog
kwam dan de ‘warme’ niet-figuratieve kunst, soms simplistisch ‘tachisme’ genoemd,
met reeds een nieuw gevoel voor de materie en de beweging, maar dat ook vlug bij
vele schilders doodliep in een nieuw soort formalisme (een herhaald en dankbaar
aanwenden van hetzelfde trukje).
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Rond 1947 werden verschillende jonge kunstenaars zich bewust van de mogelijkheid
voor een vrije uitdrukking, die lag in totaal nieuwe, experimentele houding tegenover
de materie. Deze schilders voelden na het negatieve dat de oorlog met zich had
gebracht, een positieve oplossing in een organisch en in hen levend kontakt met de
primitieve krachten van het volk en van de natuur. Zoals de experimentele dichters
van toen inzagen dat voor een nieuwe houding tegenover het leven en de wereld
nieuwe middelen nodig waren, (het woord en het ritme in hun oorspronkelijke kracht
en vrij aangewend, d.i. zonder keurslijf van vakjes strofen en rijmen) voelden deze
schilders dat de esthetische wetten van de klassieke
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kunst hen van geen nut meer konden zijn en voluit wilden ze al de middelen van een
nieuw aanwenden van de materie uitbuiten. De oude surrealistische beelden, noch
de problematische, steriele abstrakte opzoekingen (vast aan louter objectieve waarden
en dus los van de mens tot in de bedoeling toe) konden voor hen geen waarde meer
hebben. Ze interesseerden zich voor de spontane frisheid van de kindertekeningen,
de magische kracht in de primitieve kunsten, de mytische beelden uit de volkskunst
waar deze nog authentiek is gebleven (in de Skandinaafse landen bijv.), ze gingen
de bewegingen na in de groei van de planten, de wortels, in het voortschuiven van
de wolken, het vloeien van het water, het stollen van de lava, het kronkelen van de
zandvlakte onder de wind in ae woestijn en hun artistiek leven werd een groot en
boeiend avontuur om in het levend zoeken naar de grootste mogelijkheid in de nieuwe
middelen, die ze ontdekt hadden aan dat kontakt een uitdrukking te geven, een vrije
uitdrukking, want nergens werden de oude plastische wetten en regels nog een muur
tegen hun handen. In de verwezenlijking lieten ze hun onderbewustzijn zijn vrije
gang gaan, en toch, juist door de spontane uiting van hun kontakt als mens met de
dingen en feiten rond zich, bleef hun werk, de demonische monsterkoppen van Jorn,
de vragende kinderen of toespringende dieren van Appel, de zandvlakten, verlaten
en beangstigend soms, van Corneille, de ‘maskertjes ongehoorzaamheid’ of de akelige
tovervogels van Constant, de visionnaire landschappen van Alechinsky vol wortels
en aarde, of vol rode glanzen van vuur, en deze van Wyckaert, grootse bewegingen
van water en wolken, en de grijnzende opstandige doodskoppen van Ting, heel dicht
bij het volk, bij de natuur en bij een positieve houding als mens in deze tijd.
Uit technisch oogpunt hadden deze schilders ook nieuwe bekommernissen. Niet
alleen de materie die hun als schilders ter beschikking stond werd anders aangewend
dan vroeger, maar in de opbouw van hun werk kon dikwijls het zoeken nagegaan
worden naar een dynamisch evenwicht i.p.v. het oude klassieke symetrische of
diagonale evenwicht, dat nu nog in het werk van jonge hedendaagse schilders zo
dikwijls wordt teruggevonden. Vanuit hun nieuw aanvoelen van de mens en de
materie en vanuit hun bewondering voor bijvoorbeeld Van Gogh, Ensor of Nolde,
vertrokken deze schilders in een onbekend en van verrassingen rijk gebied.
Wat het einde van dit avontuur zou kunnen zijn kan niemand voorspellen maar
niettemin meen ik eerlijk dat het werk van deze schilders bepaald één van de
voornaamste feiten is van de goede schilderkunst uit deze tijd.

Tentoonstellingen in vogelvlucht genoteerd:
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jorn

Het is niet verwonderend in de expositie ‘La Tapisserie Française à travers les
Ages’, die te Dyon gehouden werd, tapijtwerk van Asger Jorn en Pierre Wemaëre
te vinden. Het zoeken naar een vrij gebruik van een grote gamma
uitdrukkingsmiddelen is voor
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deze twee kunstenaars inderdaad gekend. Hun recente verwezenlijkingen werden in
het katalogus van de expositie als volgt gesitueerd:
... ‘Le 19e siècle n'a presque rien réalisé que des pastiches. En revanche le 20e
siècle nous apporte une renaissance de cet art qui semblait sombrer dans
l'anéantissement. Jules Cheret est encore considéré à ce jour comme un précurseur,
ses suiveurs, notamment Jean Lurcat ayant essayé de réconcilier l'artisan et l'amateur
en simplifiant la technique pour retrouver une facture plus naturelle et redonner à
l'art de la tapisserie sa propre place.
Jorn et Wemaëre vont encore plus loin dans cette même voie en demandant au
lissier de transposer librement en laine les aspects de la création artistique, pour qu'il
ait, dans la réalisation finale, une part égale à celle dont jouissait l'auteur du carton.
C'est un retour aux sources, aux temps heureux où les artisans étaient encore amoureux
de leur travail et devenaient, par là même, des artistes.’

...En aangekondigd:
in Maart 1958 zal het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel een 50-tal schilderijen
van Maurice Wyckaert exposeren.
in 1958 zal in het Stedelijk Museum van Amsterdam een tentoonstelling ‘Cobra,
10 jaar’ geopend worden. Ze zal werk tonen, uit de afaelopen tien jaar, van de
volgende oud-Cobra-leden: Jorn, Pedersen, Thomessen (Denemarken), Alechinsky,
Claus, Reinhout D'Haese (België) en Appel, Corneille, Tajiri (Nederland). Het zal
interessant zijn te kunnen nagaan in hoeverre elke van deze kunstenaars de
‘experimentele geest’ van Cobra (dat teqen elk formalisme gekant was) trouw bleef
in zijn evolutie, ofwel verviel in een nieuw formalisme (dat van een neoprimitivisme,
bijvoorbeeld).
Opus 58, een nieuw tijdschrift waarvan het eerste nummer einde 1957 verschijnt,
zal wellicht vele lezers kunnen verrassen. Inderdaad zal het uitsluitend handelen over
de plastische kunsten (schilder- en beeldhouwkunst, architectuur, film, enz.) in België.
Zo zijn voor de eerste nummers rijk geïllustreerde artikels over Reinhout en Roel
D'Haese, Wyckaert, Alechinsky, Vandercam, de architekt Brodski, e.a. in
voorbereiding. Verder zal men in elk nummer een uitgebreide reeks notities vinden
over de aktiviteiten (exposities, reizen, verwezenlijkingen, e.d.m.) van Belgische
kunstenaars in het buitenland en van buitenlandse kunstenaars in België. Dit tijdschrift,
dat aan een werkelijke leemte beantwoordt, staat onder de kompetente leiding van
Philippe d'Arschot. Het opent rijke mogelijkheden en laat het allerbeste verwachten.
w.k.
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appel

Poëzieprijs voor Jan Hanlo
Naar Jan Hanlo ging de poëzieprijs 1957 van de gemeente Amsterdam, en wel voor
zijn gedicht ‘niet ongelijk’, verschenen in nr 5 van gard-sivik. Gelukwensen,
onversaagde medewerker!
Aan eventueel geinteresseerde lezers moeten wij tot onze spijt laten weten dat
bedoeld gard-siviknummer niet meer voorradig is.

Mededeling
Paul Snoek nam met ingang van dit nummer ontslag uit de redaktie van gard-sivik.
red.
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coda continuo rudi van vlaenderen
monoloog in dialoogvorm
Dit stuk speelt - waar zou het kunnen spelen - in een oud vervallen kasteel uit de
vorige eeuw. Naast het kasteel ligt het stort, waar alle dagen de vuilniskarren uit de
stad de buit kwijtspelen en waar binnen enkele jaren misschien flatgebouwen zullen
staan. Nu staat er niets. Of bijna niets.
Het is nu zo dat het kasteel door het stort bedreigd wordt. Op het toneel liggen al
een paar hopen asse, kartonnen dozen en konserveblikken of afval van groenten en
planten. Er zijn ook een paar zeldzame kostbaarheden, zoals een damestasje, een
bolhoed, een schoen...
Maar toch speelt het stuk niet cp het stort, maar wel in een kasteel. Een paar grote
hoge vensters, waaraan nog overgordijnen hangen. Een dubbele deur. Een bibliotheek.
Een pronkkast. Enkele tafeltjes en stoelen. Zetels. Voetbankjes. Een fonograaf. Een
luster. Kandelaars. Soms lijkt het wel een antiquariaat.
Dat is slechts een indruk. Het speelt in een kasteel naast het stort. Achteraan,
doorheen de hoge vensters, ziet men een blauwe hemel. Men kan zich afvragen welke
personen zullen meespelen. Er komen meer mensen bij te pas dan men vermoeden
kan.
Natuurlijk een vuilnisman. Dat ligt voor de hand. Hij draagt met trots zijn uniform.
Dan is er ook de voddenraper, die alle dagen langs komt om te zien of er iets
bruikbaars werd weggegooid. Gewoonlijk heeft hij al zijn ronde in de stad gedaan,
waar hij de vuilemmers heeft onderzocht. Hij draagt een grauwe zak, waarin papier,
hout en kolen steken.
Twee jongens komen er spelen. Ze voetballen met blikken dozen; ze graven een
put; ze gooien met stenen. Ze hebben veel plezier.
Maar ik zei reeds dat het stuk in een kasteel speelt.
Er is de huisknecht, die bijna een stuk meubel is geworden. De plechtigheid in
persoon.
Er is ook de oude baron, die in de zetels komt plaats nemen. Hij komt 's morgens
naar beneden en gaat 's avonds naar boven. Als de zon schijnt, dan zit hij op het
terras, als het regent komt hij schuilen in de kamer.
Een gek slentert er rond. Hij is evenwel van de familie; misschien een bastaard.
Hij is er zeer gelukkig.
Dan heb je ook nog de barones, een oud lief dametje met een wandelstokje. Spijtig
dat ze de slaap niet kan vatten en dat ze te veel praat.
Ten slotte is er ook nog mijnheer Jérome, de neef. Hij werd er nu eenmaal geboren
en hij zal er sterven ook. Hij bezit een paar hinderlijke ondeugden. Wij zullen ons
voorlopig hier bij houden.
(Als het doek opgaat, belicht een schijnwerper de fonograaf. In de fond zien wij de dag
opkomen.

Daar komt de baron. Hij gaat zeer langzaam. Het duurt een hele tijd eer hij zijn zetel op het
terras heeft bereikt. Daarom moet mijnheer Jérome niet langer wachten om op te komen
uit de tegenovergestelde richting.)
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JEROME:

Morgen.
(De oude antwoordt niet, hij bekijkt de andere zelfs niet.)

(Jérome neemt met waardigheid een blikken doos op en gooit ze weer op de grond. Dan snuit hij
zijn neus in het kleine zakdoekje dat in zijn klein jaszakje zit.)

(De gek sluipt te voorschijn. Hij loert
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naar alle kanten en verdwijnt in de richting van het stort.

De oude baron geeuwt.

Laten we aannemen dat dit de wacht is voor de barones. Zij trippelt de kamer in.

Jérome heeft ondertussen een bolhoed gevonden.)

JEROME:

Een bolhoed.
(De barones neemt de bolhoed over, bekijkt hem en geeft het ding dan terug.)

JEROME:

Goed geslapen, tante?
(met een glimlach: hij weet dat ze aan slaaploosheid lijdt).

BARONES:

Neen.
(Jérome wrijft de bolhoed schoon en past hem. De gek lacht onbedaarlijk in de coulissen. Als
Jérome de bolheid afneemt, houdt het lachen op. De barones kijkt in de richting van het stort.)

BARONES:

De halve gare.
(De gek is nu zichtbaar)

GEK:

Het gaat regenen.
(De oude staat moeizaam recht en komt schuilen in de kamer)

JEROME:

Regenen? Er zijn geen wolken!!
BARONES:

Laat hem praten, cousin.
GEK:

Het gaat regenen. Kijk!
(Hij wijst naar de hemel en blijft zo staan)
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(De barones wil de bolhoed nemen)

JEROME:

Hij is van mij.
GEK:

Kijk! Kijk!
(Hij wijst alsof hij een vallende regendroppel ziet. Als hij naar de grond staart, ziet hij de blikken
doos en raapt die op.)

BARONES:

Hij is niet veel waard.
JEROME:

Daar hebt ge geen verstand van. Voor een begrafenis is hij nog heel goed.
(Jérome wil de bolhoed niet afgeven. De gek zet de blikken doos op zijn hoofd en begint onbedaarlijk
te lachen. Dezelfde lach van daarnet.)

JEROME:

Schei uit met lachen!
(De gek lacht niet meer. Hij neemt de doos van zijn hoofd en schopt ze weg.)

(Twee jongens lopen de scène op en beginnen met die doos te voetballen)

BARONES:

Ga elders spelen. Er is plaats genoeg buiten. Ga elders spelen. Pas op voor de
meubelen. Ga elders spelen. Loop niet tegen de deur. Ga elders spelen.
(De oude geeuwt.)

JEROME:

Schei uit met geeuwen, gij.
(Jérome geeuwt.)

De gek leunt tegen de deurpost.

De jongens houden op met voetballen en gaan met modder spelen.)

BARONES:

Ga buiten zitten, het regent niet meer.
GEK:
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Het heeft niet geregend, het gaat regenen.
(De baron kijkt weifelend van de gek naar de barones. Wie moet hij geloven?)

BARONES:

Ga maar weer in de zon zitten en geeuw niet meer.
(Jérome geeuwt)

JEROME:

Als hier nog iemand geeuwt of van geeuwen spreekt, daag ik hem uit tot een
tweegevecht.
(De gek loopt weg.)

GEK:

Moord. Hulp. Brand. Moord. Hulp. Brand.
(Zijn geroep sterft uit)

(De twee jongens spelen nog steeds met modder en de oude zit weer op het terras.)

BARONES:

Ge moet u niet kwaad maken, cousin. Hij misdoet niets.
JEROME:

Altijd dat geeuwen. Ik ga er nog gek van worden. Hij zegt niets. Hij doet niets. Hij
geeuwt af en toe. Het is alles. Dat hij zijn bakkes dicht houdt.
BARONES:

Ts. ts, ts, ts. Let op uw woorden cousin. Bakkes! Laat hem hier zitten. Ik ben er toch
nog om je gezelschap te houden.
JEROME:

Ik wacht hier op de vuilnisman.
(De oude baron geeuwt luidruchtig. De gek slentert het toneel op.)

GEK:

Het gaat regenen.
(De oude staat op en komt schuilen.)

GEK:

Kijk, een wolk, en twee wolken, en drie wolken, en vier wolken, en vijf wolken, en
zes wolken, en zeven wolken...
JEROME:

En duizend wolken!
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GEK:

Waar?
(De barones lacht even.

De jongens nemen de stoel op het terras en verbergen hem.)

GEK:

Waar zijn die duizend wolken?
JEROME:

In uw broekzakken zeker.
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(De gek tast in zijn broekzakken, keert ze binnenste buiten. Schudt eraan, vindt niets.)

GEK:

Waar? Waar? Waar?
JONGEN:

Zo-ot!
(De gek blijft onbeweeglijk staan. De oude baron geeuwt.)

BARONES:

Ga buiten op het terras zitten. Het regent niet meer.
(De oude gaat naar buiten, wil gaan zitten, en ziet dat de jongens zijn stoel hebben verborgen.)

BARONES:

Waar is die zetel?
JEROME:

Dat hij een andere neemt.
(De gek duwt de zakken weer in zijn broek. De barones belt. De huisknecht verschijnt.)

BARONES:

Jozef, breng aan mijnheer de baron een zetel.
(De huisknecht gaat de oude een andere zetel geven. De oude schudt van nee.)

BARONES:

Maar die zetel is even goed. Zelfs beter.
(De oude schudt weer nee.)

BARONES:

Blijf dan staan.
(De vuilnisman komt op. De huisknecht verdwijnt met plechtige pas.)

JEROME:

Eindelijk.
VUILNISMAN:

Eindelijk?
JEROME:

Ja, eindelijk. Ik wacht hier al uren.
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BARONES:

Hij overdrijft een beetje.
GEK:

De zon schijnt.
(Hij streelt met zijn vingers de stralen.)

VUILNISMAN:

Ik kom wanneer ik wil.
JEROME:

En ik zeg dat ik al uren wacht.
GEK:

De zon schijnt. Er zijn geen wolken.
BARONES:

Laat U niet beetnemen.
JEROME:

Vraag ik U wat?
VUILNISMAN:

Wees gerust ik koop niets.
(Hij rolt een sigaret.)

GEK:

Geen wolken, geen regen.
(De oude geeuwt. Hij staat nog altijd recht.)

BARONES:

Waar hebben ze vandaag gestort?
VULNISMAN:

Langs ginder.
JEROME:

Komen ze langs hier?
VUILNISMAN:

Langs ginder.
JEROME:

Gaat gij langs ginder?
(Vroeg hij het aan de vuilnisman of aan de barones?)

BARONES:
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Ik blijf thuis. En jij toch ook, cousin?
JEROME:

Waarom vraagt ge dan waar ze gestort hebben?
GEK:

Een blauwe hemel.
VUILNISMAN:

Schoon weer vandaag.
(De oude geeuwt. De jongens spelen. De vuilnisman rookt.)

BARONES:

Ja, als er geen wolken opzetten.
JEROME:

Mag ik het stompje, als ge gedaan hebt met roken?
VUILNISMAN:

Waarom vraagt ge me dat? Ik heb al gezegd dat ik ze zelf bespaar.
GEK:

Schoon weer!
JEROME:

Hebt ge nieuws?
VUILNISMAN:

Niets.
GEK:

Het zal gaan waaien.
JEROME:

Ik heb hier een bolhoed gevonden.
(Hij toont het ding.)

VUILNISMAN:

Hij is kapot.
JEROME:

Ik kan hem misschien maken.
BARONES:

En dan verkopen zeker?
JEROME:

Vraag ik U wat?
VUILNISMAN:

Hij is niets meer waard.
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(De oude geeuwt.)

JEROME:

Nom de dieu! Is het daar bijna gedaan met dat geeuwen.
BARONES:

Wie zijn dat dar?
(Iedereen is vol aandacht, uitgenomen de oude baron. Jérome laat onachtzaam de bolhoed vallen.
De jongens houden op met spelen en lopen af in de richting van het stort om te zien wat er gebeurt.)

BARONES:

Stokken.
JEROME:

Latten.
VUILNISMAN:

Dat zijn er van de stadsdienst.
JEROME:

Wat komen ze hier doen.
VUILNISMAN:

Meten.
BARONES:

Wat meten?
VUILNISMAN:

Ja, van alles.
(Stilte)

Straten en zo.
(De oude geeuwt. Hij staat nog steeds op het terras.)

BARONES:

Straten?
VUILNISMAN:

Ja, straten en boulevards.
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JEROME:

Gaan ze hier een straat trekken. Er staan toch geen huizen.
VUILNISMAN:

En dan?
JEROME:

Hoezo: en dan?
VUILNISMAN:

Kust ze.
(Zonder nog iets re zeggen stapt hij het af.)

JEROME:

Geef mij eerst wat vuur!
(De oude geeuwt.)

JEROME:

Omdat ik niet versta wat hij zeggen wil en wat die daar doen, maakt hij zich kwaad,
en nu heb ik geen vuur.
GEK:

Het gaat regenen.
BARONES:

Het gaat niet regenen.
(De oude weet niet wie geloven.)

BARONES:

Blijf staan. Het gaat niet regenen.
(De oude geeuwt.

De gek neemt een paar bakstenen en bouwt een torentje.)

JEROME:

Ik heb geen lucifers. Nu kan ik niet eens mijn sigaar roken. Ik ben gewoon iedere
ochtend voor het aperitief mijn sigaar te roken. Mijn dag is naar de vaantjes.
BARONES:

Misschien heeft de halve gare lucifers?
JEROME:

Misschien.
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BARONES:

Wil ik het hem vragen?
JEROME:

Het is niet nodig.
BARONES:

Waarom niet?
JEROME:

Omdat ik geen sigaren heb.
BARONES:

Geen sigaren?
JEROME:

Neen.
BARONES:

Misschien heeft bonpapa sigaren? Wil ik het hem vragen.
JEROME:

Het is niet nodig. Ik heb toch geen lucifers.
(De gek haalt een sigaar uit zijn vestzakje, steekt ze aan en bouwt dan verder. Jérome heeft het
gezien en ontsteekt in woede.)

JEROME:

Nom de dieu.
(Hij schopt het torentje bakstenen omver. De gek begint te schreien.)

BARONES:

Kom, niet schreien. We zullen die toren vlug herbouwen. Kom. Kijk.
(De gek schreit niet meer en kijkt toe hoe de barones de toren herbouwt.)

BARONES:

Je moet leren voorzichtig zijn. Kijk uit waar je loopt en let op wat je zegt, cousin.
JEROME:

Ze zijn ginder nog bezig met meten.
BARONES:

Zo. De toren is weer gebouwd. Zijt ge nu tevreden?
(De gek knikt en gooit plots zelf de toren omver. De barones zwijgt.)

GEK:

Een vogel.
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(Hij wijst naar de lucht.)

(De huisknecht komt binnen met een schenkbord. Glazen en port.)

HUISKNECHT:

Het is twaalf uur. Tijd voor het aperitief.
(Hij blijft in houding staan.)

GEK:

Twee vogels. Drie vogels.
JEROME:

Ze steken al die rood-witte stokken in de grond.
GEK:

Vijf vogels, tien vogels...
(Hij kijkt naar Jérome.)

GEK:

Twintig vogels. Duizend vogels. Duizend vogels.
(Hij maakt zich kwaad.)

GEK:

Duizend vogels. Duizend vogels.
(De barones komt bij de huisknecht.)

BARONES:

Was er bezoek vandaag, Jozef?
HUISKNECHT:

Neen, mevrouw de barones.
BARONES:

Zijn er brieven, Jozef?
HUISKNECHT:

Neen, mevrouw de barones.
JEROME:

Nog een paal. Altijd maar meten.
GEK:

Duizend vogels.
(Hij mompelt het nu en gaat wrokkig blikken dozen verzamelen. De oude geeuwt.)

Gard Sivik. Jaargang 3

BARONES:

Wanneer lunchen we, Jozef?
HUISKNECHT:

Na het aperitief, mevrouw de barones.
JEROME:

Dat zou ik ook willen doen. Meten met rood-witte palen. Hier en daar duwt men er
een in de grond, dan kijkt men door een kleine verrekijker, en dan meet men en dan
duwt men er weer een in de grond.
GEK:

Duizend palen.
JEROME:

Ja, duizend palen.
GEK:

Waar?
JEROME:

Tot het mij zal vervelen.
(De gek neemt zes blikken dozen, zet ze in een cirkel en telt ze luidop. De barones begint te lachen.
Jérome schopt aan ‘twintig’ de dozen uiteen.)
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JEROME:

Duizend.
(De gek ziet een bloempje en plukt het.)

GEK:

Mooi.
(Jérome komt bij de huisknecht, neemt de fles port en zuipt ze leeg.)

BARONES:

Een bloem. Moesten we hier een tuintje aanleggen met veel bloemen.
JEROME:

Duizend bloemen.
GEK:

Neen, één bloem. Een mooie bloem.
(De oude geeuwt. Hij staat nog steeds onbeweeglijk op het terras. De huisknecht verdwijnt.

Jérome laat zich vallen in een zetel en slaapt in.

De huisknecht komt terug met een belletje.)

HUISKNECHT:

De tafel is gedekt in de eetzaal.
(De barones gaat weg. De oude volgt. De huisknecht trekt zich terug.

Nu komen de twee jongens aanlopen. Ze hebben een van die rood-witte palen gestolen.

Ze planten die paal midden op het toneel. De gek gaat er heen en streelt de paal.)

GEK:

Een paal. Eén mooie paal.
(Hij steekt het bloempje boven op de paal en knielt er voor. De vuilnisman komt op.)

VUILNISMAN:

Wilt ge die paal eens vlug terug geven, dieven.
GEK:

Ze hebben ginder duizend palen. Laat ons die ene.
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VUILNISMAN:

Dat is van de stad en stelen moogt ge niet.
(Hij trekt de paal uit de grond en stapter mee buiten.)

GEK:

Mijn bloem. Mijn bloem.
(De gek loopt hem achterna gevolgd door de jongens.

De barones en de oude verschijnen.)

BARONES:

Word wakker, cousin, je hebt vandaag weer eens niets gegeten. Het is schandelijk.
Sta op. Laat bonpapa wat slapen en praat wat met mij.
(De oude staat aan de zetel waar Jérome ligt te slapen.)

BARONES:

Hij zal toch gelijk hebben cousin, ze trekken een straat. Eerst een straat en dan huizen.
Van die grote hoge, cousin. Dan komen daar rijke mensen wonen met een auto en
een badkamer.
Word wakker, cousin. Word wakker.
(Jérome staat recht en gaat in een andere zetel zitten. De oude achtervolgt hem.)

JEROME:

Waar moeten wij dan heen? Als ze van het stort een stad maken, dan komen ze hier
storten.
BARONES:

Wij zijn bijna het stort, cousin.
JEROME:

Waar moeten wij dan heen?
BARONES:

Ze mogen van heel de wereld een stad maken met grote hoge huizen, ergens moeten
ze toch de vuilnis storten.
(Jérome staat op en gaat naar een andere zetel. De oude achtervolgt hem.)

JEROME:

Waarom moet hij nu altijd de zetel hebben waarin ik ga zitten. 's Morgens geeuwt
hij, 's namiddags wil hij al de zetels voor zich.
BARONES:

Laat hem doen, cousin.
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(De voddenraper komt op.)

VODDENRAPER:

Goede namiddag allemaal. Nog iets gevonden?
BARONES:

We hebben een bolhoed gevonden. Maar hij is niets waard. We zullen hem aan de
kapstok hangen.
VODDENRAPER:

Wanneer wilt ge nu die fonograaf verkopen?
JEROME:

Grammofoon.
BARONES:

Nog niet, hij kan nog altijd spelen.
VODDENRAPER:

Als ge zult wachten tot hij niet meer kan spelen, dan moet ik hem niet meer hebben.
JEROME:

We zullen hem dan aan de kapstok hangen.
VODDENRAPER:

Tegenwoordig is er niet veel meer te vinden in de vuilnisbakken.
BARONES:

Zelfs geen eten meer?
VODDENRAPER:

Zelfs dat niet meer.
BARONES:

Hebt ge gezien dat ze hier straten gaan trekken.
VODDENRAPER:

Straten of een kanaal. Het staat nog niet vast.
(Jérome verandert weer van stoel; de oude achtervolgt hem.)

BARONES:

Een kanaal?
VODDENRAPER:

Ja, een kanaal!
BARONES:

Met water.
VODDENRAPER:

En met boten.

Gard Sivik. Jaargang 3

BARONES:

Merkwaardig. Hebt ge dat
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gehoord, cousin. Misschien krijgen we hier wel een haven. Dan kunnen wij de masten
tellen.
VODDENRAPER:

Dus die fonograaf is niet te koop?
JEROME:

Grammofoon.
(Hij staat recht. Ongeveer alle stoelen en zetels heeft hij geprobeerd en de oude achtervolgt hem
nog.)

(De huisknecht komt binnen.)

HUISKNECHT:

Waar zal ik de thee opdienen mevrouw de barones? Op het terras of hier?
BARONES:

Waar zullen wij de thee gebruiken, cousin?
(Jérome zoekt een zetel of een stoel. De oude volgt hem overal.)

JEROME:

Nom de dieu.
(Hij verlaat de scène woedend.)

BARONES:

Cousin! Cousin! Nu is hij weer verdwenen. Wanneer komt hij terug. Het is hier altijd
hetzelfde. Waarom jagen jullie hem altijd weg. Ofwel zijn het de kinderen, ofwel is
het de gek, ofwel bonpa, maar altijd is er iets. Wanneer komt hij nu terug. Het zal
weer een stuk in de nacht zijn. Hij zal weer dronken de trap opklauteren en iedereen
wakker maken. Ik vraag mij af wat hij uitvoert. Waar hij heen gaat? Ik hoop toch dat
hij geen maîtresse heeft. Want dan zijn we verloren. Dan blijf ik hier ook niet langer.
Dan kunnen ze het hier vol storten met asse en blikken, dozen en bolhoeden en
schoenen...
HUISKNECHT:

Waar zal ik de thee opdienen, mevrouw de barones?
BARONES:

Nergens, drink hem zelf uit, ik wil geen thee meer zien. Weg.
(De huisknecht verlaat bedaard de scène.)

BARONES:
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Ga op het terras zitten jij. Waarom moest je hem ook wegjagen. ledere morgen zit
je daar te geeuwen en na de middag kan je niet verdragen dat hij in een zetel zit. Je
moet altijd de zijne hebben. Ga op het terras zitten.
(De oude beweegt niet.)

BARONES:

God ja, ze hebben je zetel verstopt. Ik vraag me af waar. Ga dan maar naar boven.
Of ga ook maar wandelen. Wat heb ik aan jou!
(De oude gaat langzaam zitten in een van de zetels.)

VODDENRAPER:

Nou, dan ga ik maar, als die fonograaf toch niet te koop is.
BARONES:

Waarom zou je weggaan, mijn beste. Blijf. Dat er toch iemand blijve om mee te
praten. Blijf, laat me niet alleen. Ik heb alles geprobeerd om hem hier te houden. Ik
heb de jongens gevraagd om elders te gaan spelen. Ik heb bonpa op het terras trachten
te houden zodat hij niemand kon hinderen. Ik heb geprobeerd de halve gare zoet te
houden. Alles heb ik geprobeerd! Ik had gehoopt dat de vuilnisman hier zou blijven,
neen, er moest weer ruzie komen.
En hij zegt niets. Je kunt gewoonweg niet met hem praten. Hij spreekt met woorden,
niet met zinnen.
Blijf hier, jij. Ik wil met iemand praten. Iemand moet mij iets vertellen. Vertellen,
om het even wat, over straten, over de haven, over palen, of over boten.
Maar vertellen. Wat gebeurt er in de stad?
VODDENRAPER:

Niets.
BARONES:

Heb je veel gevonden?
(De voddenraper opent de zak.)

VODDENRAPER:

Neen.
BARONES:

Heb je op het stort gezocht?
VODDENRAPER:

Ja.
BARONES:

Waar hebben ze gestort vandaag?
VODDENRAPER:

Ginder.
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BARONES:

Naderen ze weer of gaan ze verder op?
VODDENRAPER:

Ze naderen, geloof ik.
BARONES:

Dan zullen ze vlug weer hier zijn.
VODDENRAPER:

Ze schuiven langzaam op.
BARONES:

Wil je die bolhoed?
VODDENRAPER:

Bolhoeden worden niet meer gedragen.
BARONES:

En voor eer begrafenis?
VODDENRAPER:

Daar lopen ze bloothoofds.
BARONES:

We zullen hem maar aan de kapstok hangen.
VODDENRAPER:

Laat hem liggen als versiering.
BARONES:

Mischien wil je die lege portofles.
VODDENRAPER:

Een fles?
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BARONES:

Ja. Zal ik Jozef roepen?
VODDENRAPER:

Neen, met flessen kan ik niets doen.
BARONES:

Neen?
VODDENRAPER:

Die fonograaf.
BARONES:

Neen, die hebben wij nodig.
VODDENRAPER:

Hij speelt nooit.
BARONES:

's Avonds wel.
VODDENRAPER:

En die grote hoorn is hij daarbij nodig?
BARONES:

Ja!
(Ze schreeuwt het uit.)

(Er is een stilte. De barones praatte om te praten, maar de voddenraper had het welbewust op die
fonograaf gemunt.)

BARONES:

Ook met jou valt niet te praten. Steeds komt er ruzie. Laten we zwijgen maar blijf
hier. Ga daar zitten.
(De voddenman gehoorzaamt. Hij rommelt eerst wat in zijn zak. Dan blijft hij rustig zitten.)

(Van zodra de oude heeft gezien dat de voddenraper in een zetel zat, is hij recht gestaan en wacht
nu naast de man.)

VODDENRAPER:

Wat wil hij van mij?
BARONES:

Hij? Sta maar recht. En laat hem zitten.
(De voddenraper laat de oude zitten. De huisknecht komt op.)
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HUISKNECHT:

Wenst mevrouw reeds het souper te gebruiken?
BARONES:

Neen, Jozef.
HUISKNECHT:

Ik zal laten dekken rond negen uur.
BARONES:

Zijn er geen brieven, Jozef?
HUISKNECHT:

Neen, mevrouw de barones.
BARONES:

Er zijn geen bezoekers gekomen, Jozef?
HUISKNECHT:

Neen, mevrouw de barones.
BARONES:

Wanneer denk je je jaarlijks verlof te nemen, Jozef.
HUISKNECHT:

Op een zondag, mevrouw de barones.
BARONES:

Laten we hopen dat het dan zomer is, Jozef.
HUISKNECHT:

Dan is het toch maar voor een halve dag, mevrouw de barones.
BARONES:

Je bent heel wijs, Jozef, waarom heb jij het nooit verder gebracht in het leven dan
huisknecht.
HUISKNECHT:

Men is toch steeds de knecht van iemand of van iets, mevrouw. Waarom er dan ook
niet openlijk voor uit komen.
BARONES:

Je bent ontzettend wijs, Jozef, ik zou meer met jou moeten praten, dan zou de tijd
gezelliger voorbij gaan.
HUISKNECHT:

Gezelligheid is een kwestie van stilte, mevrouw de barones.
(En hij verdwijnt en sluit de deur.)

BARONES:

Waaraan denk je.
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VODDENRAPER:

Ik denk dat ik naar huis ga.
BARONES:

De avond valt reeds.
VODDENRAPER:

De jongens zijn naar huis geroepen. Kijk, ook de mannen van de stad hebben reeds
oppgekraamd.
(De gek slentert op met zijn bloem.)

VODDENRAPER:

Ik zal dan maar naar huis gaan, want anders maken we toch ruzie.
(De oude staat moeizaam recht, verlaat de kamer langzaam.)

BARONES:

Bonpa gaat slapen. Ik zal Jozef vragen hem het souper op zijn kamer te laten brengen.
VODDENRAPER:

Mijn vrouw zal het souper al klaar hebben.
BARONES:

Wat doe jij vanavond?
VODDENRAPER:

Slapen.
BARONES:

Slapen.
GEK:

Slapen.
(Hij vindt de bolhoed.)

VODDENRAPER:

Goede nacht en misschien tot morgen.
BARONES:

Hoe heet je?
VODDENRAPER:

Waarom?
BARONES:

Zo maar.
VODDENRAPER:

Gentiel.
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BARONES:

Goede nacht, Gentiel, droom zacht.
VODDENRAPER:

Goede nacht... mevrouw... de barones.
(Hij neemt zijn hoed af. De gek steekt de bloem op de bolhoed. Hij zet de bolhoed op. De voddenraper
is reeds weg. Men ziet nog juist zijn zak tussen de coulissen verdwijnen.)

BARONES:

Heb je soms Jérome ontmoet?
GEK:

Het is avond. Bijna nacht.
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BARONES:

Bijna.
(Zij gaat naar de fonograaf, draait de veer op, en laat een plaat spelen. Het is een mooie melodie,
wat te melancholisch om goed te zijn.)

GEK:

Sterren... een ster... twee... drie, vier, vijf, zes, zeven... duizend sterren... duizend...
duizend...
(Hij valt precies in slaap op de grond tegen een zetel aanleunend. De nacht valt. De zon gaat onder.)

BARONES:

Zou je niet naar bed gaan?
(Langzaam staat de gek op. Hij glimlacht tegen haar. Hij ziet er echt komisch uit met die bolhoed
en die bloem.)

BARONES:

Goede nacht en tot morgen.
GEK:

Duizend.
(Dan verdwijnt hij plotseling.

Langzaam wordt alles donker. De maan komt op.

Er blijft alleen licht branden op de fonograaf. De plaat is nu wel uitgespeeld. De barones staat
naast de fonograaf. Zij spreekt nu in de lange hoorn.)

BARONES:

Dag lieveling. Iedereen is slapen. Zelfs Jozef, geloof ik. Vroeger kwam hij mij steeds
melden als hij naar boven ging. Nu niet meer. Ik zal hem er attent op maken. Het
zijn kleinigheden. Maar juist die kleinigheden tellen in het leven. Vandaag hebben
ze hier niet gestort, maar ze zullen straten trekken of een haven graven en dan zullen
wij van hier uit hoge huizen zien of hoge masten. Het zal iets nieuw zijn. Maar dan
zullen ze misschien hier komen storten en dan moeten wij verhuizen. Wij beiden.
De anderen laat ik misschien wel achter. En waarom niet. Overal zijn er vuilnismannen
en voddenrapers, overal zijn er kinderen en oude mensen, zijn er huisknechten en
familieleden en overal is er een gek. Men kan er moeilijk aan ontsnappen. Slaap wel
lieveling en tot morgen avond.
(Ze legt de plaat weer op en luistert er naar.
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Maar doorheen de muziek klinkt plotseling de dronken stem van Jérome.)

JEROME:

Tara-ra - tara-ra tara-ra
De een of de andere dag
La-la-la lala-la lala-la
Tariera - tariera - tata
Wij zouden die sieren met bloemen
Zwin - zwin - zwa - zwa - zwie... pam-pam-pam
Wij zouden - wij zouden - wij zouden
Wij allen die komen van ver.
Tara-ra
Tara-ra
Zwam-zwam.
(Er is weer een stilte. Mijnheer Jérome moet ergens achter de deur in slaap zijn gevallen. De
barones staart voor zich uit. Zo blijft het. De maan gaat onder.

Er verloopt een halve minuut. Dan gaat de barones achteruit en verdwijnt in de duisternis.

Het toneelbeeld is juist zoals bij het begin... en inderdaad nu zien wij in de fond de dag opkomen.
Maar vooraleer de oude baron zijn intrede kan doen, zakt het doek.)

Mei 1957
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de muur vanzelfsprekendheid
susanne lecointre
1
nooit komt hieraan een einde:
het geluid dat door de wereld stuift,
de ogen besneeuwt
en de bewegingen van het lichaam telt.
nauwelijks ontdooit de mens.
het hart, het winterhart in hem
staat stil, het draait om
in het lijf van de kou.
bij het heet vuur
van zijn aangrijpend betoog
ontdooit de mens niet.
hij gaat bitter gekleed
in het dun vel van onzekerheid
hij loopt dood in zijn huid van angst.

2
zien wij nog? wie kent dan
meer dan deze denkelijke dood?
de mens herbergt de mens.
vecht, schreeuwt
om wat eenvoudig voedsel
voor de onhandelbare plant van zijn bestaan.
kwaadaardig en uit treurigheid
laat hij het dodelijke dier
van list begaan, en weet geen raad
klaagt geen nood meer, hij leeft zwijgend,
bekend met zijn gewantrouwd beeld
- een vreemde vlag in de ruimte en hulpeloos.
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3
liefde brak onder mijn handen.
het was in de tijd dat wij
ons hart trots en hoog lieten spreken
jouw waarheid droeg ik
een zonnig sieraad, op mijn schouder.
maar nu, ik kan niet meer denken,
jij kleurde wel ijverig
een klein heelal vol warmte
maar je handen bleven altijd leeg,
de meest zomerse schelpen
gaf jij een bewolkte naam.
nam ik teveel? en hoe bestaat men
met minder dan soms toch
het aanraken van sterren
de vriendschap van goden
en een helder gesprek met het water?

4
alleen de diereen staan nog
in het wijs teken,
alle zand noemen zij aarde
overal bouwen zij hun huis.
ik weet wat het is
tenslotte weerloos te treden
in de bloedloze kringloop waarin
de pijn onhoudbaar
en haat telkens herbegint.
ik zou dit gedicht ook kunnen noemen
een poging naar onvertaalbare angst.
maar eens gaat men toch
zèlf deuren maken in de
ondoordringbare muur vanzelfsprekendheid,
elke deur een wijsheid,
waarachter men kan wonen.
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portret
armando
dat kan niet dat kan niet schreeuwt ze
schreeuwt ze
haar witte tanden lekkend in de hete winter
zij blaast haar lichaam hoegenaamd niet bloot
ze hoestend nog en is hoog
het is jong om te gaan nog in groot pak
met rumoer te paard in karrewagen
zonder hoed zonder jas
een horig bultenaar
op haar nekje (jubelt ze: gebroken gebroken)
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gesprek
achter de zon. bezoekers strompelen.
eerst één nagel. een vrouw.
‘er is teveel, er is teveel!’
op haar rug het bloed bekijken. hem bezitten.
‘dit is ons eigendom’.
wij zijn een zweepje.
‘laat gaan, laat gaan!’ nu twee nagels.
straffen. water boven, wij beneden.
de la-chende la-chende pijn.
zij gilt in alle huizen, in alle steden.
vervolgens alle nagels.
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ik beveel
ik beveel
pak mij smijt mij in het lijk van dit diertje (lange poten).
mijn bek in de etter en darmen (zo zacht was het).
linkervoet uitglijdend, op de plaats van de staart staren.
grote dikke man achter fluwelen tafel (snijden! snijden!).
ik beveel
een dier, groot zwart modderig.
met de armen uiteen, rode vlam voorstellend, vallen.
branden als droog hout. het dier schreeuwt! Schreewt!
ruziezoekende moeders. laarzen.
ik beveel
liefje, gillend Gillend!
het nuchter uitspreken van een naam. ik schrik. zij?
meedoen, slachten.
een wond aan de heupen.
rode tanden aan de schort.
een kleine kloof op de schedel.
jij hier liefste? ja want IK BEN DE HEERSER.
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egyptisch in drie bedrijven
paul snoek
1
Toen de farao zijn nog zo rode, jonge sfinx
een zwijgende nier had overgeplant,
(hij liet er geen gras over groeien)
stak zij haar tong uit, maar jezus, lelijk was dat
als een beitel vol lelijke bijen.
Van het danig lachen, lachen 2
beten alle aanwezige slaven blauwe stukken
uit zijn pyramide.

2
Dat was fataler dan een sprinkhaan en een sprinkhaan
en een sprinkhaan...
Halt.
Hier ging de stenen baadster op een smetteloze handdoek
liggen wachten
op een levende neger van plaaster.
Hij kwam en zag en zacht
en uit zijn zwarte spieren steeg een luisterspel,
een liefelijke zeppelin van liefde.
Zij zag en kwam en zacht
smolt hij in vrede als bijbelse boter in vrede.

3
Zij kookte met haar nieuwe nier.
Zij kookte als het sap in giftige meloenen.
Zij kookt haar eten zelf, mijne heren.
Ze at, had ook een spiegeltje en riep:
(toen het doek al eeuwen en eeuwen vervallen was)
‘Uw snavel winkelier,
echte slagers eten kanker met de blote hand’.
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pedro batiz hannibal en zijn geliefde
Hoor: de vogels slapen nu in holle stenen.
Onder biechtende bomen hangen kooien gesmolten revolvers.
O, wat schitteren die zwarte, ongevlochten ogen
als van jou,
mijn kleine revolutie.

de vuren en de lichten uitgedoofd
Een lichtblauwe wang van de avond vol rimpels
als van een matrone.
Hoe groen en moe zijn de bloemen der husaren,
die mooi en rood tussen gepeisde armen slapen.
Hun wapen dat zij in de klaagmuur sloegen, glimt,
terwijl het masker op hun ribben pijn doet
en morgen nog meer pijn zal doen.
Straks trekt de maan haar zwarte zijden kousen aan
en eet het hart van overmorgen reeds
als een praline op.
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tarzan zweeft
O zo sidderend van ruimtevrees, zo zweven
geologen aan gele lianen
door onze dunbesneeuwde tunnels voorbij.
Als een wirwar van geweren
als het meervoud van 1 weerlicht op zondag
en nog sneller dan de snelste der padden
zweeft tarzan in een zweeftoestel van rustig fabrikaat
en wuift, als was het kinderspel, een handje naar beneden.
Doch hoger dan de huizen van hun zusters filosofen
bezingen geologen dozijnen pianoos uit elkaar
en kanibalen mogen zelfs met kleine beetjes proeven
van de uitgelezen koningin,
die in alle waardigheid haar verse vriendschapsbanden.
nauwer naar haar centrum toehaalt.
Maar tarzan wuift vanuit zijn snuivend zweefvliegtuig
en laat het frühstücken begaan.
Strategen slikken hun fletse uurwerken in
en ook de koning maakt muziek met zijn tanden. (Tango).
In de bomen slaat een groen ballet zijn tenten op,
apen presenteren het wapen
en een brandblusapparaat verliest zijn jongste telg
in togo.
Arme geologen.
Hoor hoe aan hun witte schroeven reine negerinnen loeien,
in hun morgenslaap het meesterschap verliezend
over hun nog frisse, hardgekookte zuignap:
De tijd is daar om ons te melken, dierbaar Belgenland.
De tovenaars scheuren hun togaas aan rimram.
De arme geologen hebben zich niet een ontpopt.
Maar tarzan zweeft en zegt met snelheid:
Ik zweef, gij zweeft, ik heb de hielen van een zwever.
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scharlaken is de wonde van de huurling
hugues c. pernath
Het zijn andere woorden die ik, niet hoorbaar
Na de nederlaag, bij de koude slaap van iemand leg.
Ik denk barbaars, zoals jarige koningen in de haat
Aan je bloed dat nader kwam met romeinse leugen
En draag bitter om de mond het slib vandaag,
Het vreselijk zonlicht van je hoofdletters.
De gipsaarde herinner ik me, de breuksporen
Van een gewonde rat, en voel kaak mijn woord
De zware veerschakel van een wantrouwig gebed.
Ben ik het niet gevaarlijk jachttuig, met aders
Onkruid in mijn buikvol hopen, onbeweeglijk
Of geworden, verkocht in bleke ogen.
Zal heel ver met het kransschuim van de kreeft
De soms zachte tong der werkelijkheid dwalen,
Op wat aanwezig na het beeld, de vorm neemt
Van nieuwe geslachten waarvan verdienste werd
Wat steden in elke eed tot buigzame bloemen maakte.
Met winters en donkere zomers, de schaamte het wachten
Nadien, de onbewaakte terreur die ouderdom schiep
En reeds met de witmens waarachtig in ijzig alfabet leeft.
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le peintre maudit
simon vinkenoog
à A.
Wat ontdekt hij? Hij leeft niet meer.
Wat ziet hij? Zwart is de slaap.
Hij druppelt wellust in een graf,
hij verwisselt van bril met een doodshoofd.
Achterover valt hij, rust op de plaats,
doet uitvindingen ongedaan,
loopt onbeweeglijk achteruit,
vindt niet meer, zoekt niet meer:
Wit is de dood,
horen en zien vergaan.

okt. '57
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osmose
[I]
Een brief van duizend woorden schrijven
losse ledematen in een jutezak genaaid
een vechtpartij
die handen vol bloed aan de daken wrijft
vluchten duizend mijlen
in de netmaag van een trein
door het galzuur van een landschap
door de poriën van darm en ingewanden
reizend: ruggelings vertederd
in het smalle graf van heiligzijn
weet je nog? met de klanken op gespannen voet
acrobaat was ik en leraar turnen
mededeelzaam
in de tafels een maal een
en twintig
en attendant ton retour
j'ai suivi ton apparence
paren met de huiver
in de spieren van de haven
in het trillen van
in de misthoorn van verzadigd
onherbergzaam stranden
in de achteloze brief van 1000 woorden

sept. '52
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[II]
Wachten op groot en hevig worden
aangelengd het lichaam
dat langaan als een heuvel ligt gespreid
en aan het wachten herken ik het ik
springend en rubbertappend in de bomen
van heden het heden en morgen de zon
die water het water en damp
tot bloesem slijt
steden die op palen staan steden
met levende ingewanden
steden die op ijzerwater lopen
steden ik stad steden ik ruim u uit
ik steel uw gedachten
ik vang uw boodschap
steden ik brand en met stenen
gooi ik mij
steden ik ga in het wonder
van de weerzin onder

mei '52
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[III]
Het vuur dat in het luchtleeg stikt
en wappert met de laatste
schrijnende vlagen geluk
hetzelfde vuur dat in het bloed van ijzer
moleculen stilte bouwde
en stierf in de polsslag van omhelzen
(en alleengebleven
koud als houten regen
in de boom van honger wordt
gespijkerd als afweer tegen
verbannen en bezetenzijn
inhoud ziel en lichaamzijn)
baart een zon die kleur mengt
met muziek en in het witte vlak
de vingers van Corneille achterhaalt
een zon van vuur die op de vleugels
van de doodslaapvlieg
een alfabet van hitte tekent

sept. '52
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kleine disparate kosmogonie
gust gils
1
In het begin der tijden waren er nog geen huizen, was de aarde geheel bedekt met
gladde makadambestrating; een mooie en glanzende planeet om te bekijken, vanuit
de ruimte. Het autorijden was toen nog niet onderhevig aan verkeersreglementen,
maar volledig vrij, en werd bedreven zonder praktiese bijbedoelingen, om het
autorijden zelf; als kunstvorm. Men had de sierlijke wijze moeten gadeslaan, waarop
twee autoos elkaar benaderden, omsirkelden, en weer uit elkaar fladderden: echte
prachtstaaltjes van ongerepte, spontane choreografie! Om een klein denkbeeld te
geven van het verschil tussen toen en nu: de kerken - die onderaards gehouden werden,
kwestie de perfekte sferoïedevorm van de planeet niet te schenden - waren uitgerust
met grote klaksons van verschillende toonhoogte in plaats van klokken. Dat gaf een
bizonder plechtig effekt wanneer savonds de vespers getoet werden. En dan spreek
ik niet eens van de beiaardkonserten.
Helaas was de oorspronkelijke bestrating niet duurzaam, of werd zij onvoldoende
onderhouden. De steeds diepere putten maakten het rijden gevaarlijk; het werden
ware ravijnen, waarin de wrakstukken van te pletter gestorte wagens zich ophoopten.
Oorsprong van onze ijzerertsen. Uiteindelijk bleven tussen de kuilen slechts
hoogopstaande randen van het vroegere wegdek over: onze bergketens. En toen is
het beginnen regenen. Het water stroomde naar de diepste putten en bleef daarin
staan: zo kwamen er de oseanen. De vochtige gebieden tussen bergen en kusten
beschimmelden tot wouden en andere plantengroei. Het huidige mensdom stamt van
een parasiet, op die broeierige vegetasie tot leven gekomen. Met de oorspronkelijke
automobilistenbevolking van onze planeet heeft de mens van vandaag niets, niets
gemeen.

2
Deze aarde is moeilijk en onherbergzaam geweest voor de mensen die haar bewonen.
Zij zijn er hun intrek komen nemen als in een volslagen leeg en kaal appartement.
Elk klein beetje komfort hebben zij met hand en tand op de onvrijgevige natuur
moeten veroveren.
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Dan zijn er andere planeten! Om als voorbeeld slechts te nemen deze in het
sterrenbeeld De Waaghals, waarvan de oppervlakte gans bedekt is - van nature uit met schenkborden, op elk waarvan men theepot, melk, suiker, kom en lepeltje en
alle andere benodigdheden aantreft. Hoe ver men ook verdwaalt in die wereld, steeds
is men zeker, zich om het even waar doodvermoeid te kunnen neerlaten voor het
genieten van een kop heerlijke, verkwikkende tee.
Er zijn ook planeten, die uit niets dan zwaartekracht bestaan, en geen materie.
Voorwerpen - zoals lege konserveblikken, meteoren, glasscherven, sigarenstompjes
- die door zulk een bol van louter zwaartekracht worden aangetrokken, vallen door
tot het middelpunt daarvan, waar zij blijven rondtollen. Als in een onzichtbare
draaikolk.
Deze materieloze planeten kunnen echte wervelstormen van zwaartekracht
ontketenen, die alle hemellichamen in de omtrek in de war brengen; namelijk wanneer
het ongelukkig toeval wil, dat twee ervan met elkaar in botsing komen.
Op planeet Zoveel is het wandelen taboe. Want daar heerst hoegenaamd géén
zwaartekracht. Het kleinste zetje, een wat krachtig genomen stap zijn voldoende om
de onvoorzichtige wandelaar als een weggeblazen pluimpje de ruimte in te doen
vliegen.
Het geluid wordt, op nog een andere wereld, enkel voortgeplant door de
middelpuntvliedende kracht. Maar de omwenteling van de planeet om haar as is zo
traag, en de middelpuntvliedende kracht bijgevolg zo gering, dat het in een niet te
grote kamer een half uur duurt, eer iemand anders hoort wat ge gezegd hebt. Heeft
hij u niet van de eerste maal verstaan, dan zijn er twee uur met het antwoord gemoeid.
Hardhorigen zijn daar een sosiale plaag. Er bestaat maar één middel om een vlugger
kontakt tot stand te brengen: zijn eigen middelpuntvliedende kracht ontwikkelen en
zich daartoe, bij het spreken, snel op één hiel ronddraaien. Balletdansers nemen er
op gebied van de gesproken taal een bevoorrechte pozisie in.

3
Kometen zijn geen langs natuurlijke weg ontstane hemellichamen. Zij werden
geschapen en in hun banen gezet door een talloze eeuwen geleden uitgestorven
superieur ras, en waren bedoeld voor de funksie van heelalpostbode.
Aan de hedendaagse mens, er in die zin gebruik van te maken.
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4
Het bestaan van de vakuumbron laat sommige geleerden vermoeden, dat de aarde
ooit een wereld zonder dampkring is geweest, van welk stadium deze bron dan een
overblijfsel; deze bron waaruit regelmatig bellen opborrelen van een zo perfekt
luchtledig, dat geen vakuumpomp bekwaam is het te verwezenlijken. De bellen
eigenlijk zijn zij niet zichtbaar, maar veroorzaken toch een waar te nemen trilling in
de lucht rondom de bronopening - stijgen snel omhoog, maar nooit meer dan enkele
tientallen meter. Dan begeven zij plots voor de brutale overdruk van de buitenlucht,
en verdwijnen onder het voortbrengen van evenzoveel knallen, die elk op zichzelf
nauwelijks zachter klinken dan een geweerschot maar, door hun groot aantal, in
elkaar vloeien tot het doorlopend, ietwat hortend, feestelijk salvo van een partij
vuurwerk bij avond.

5
Elke dag, om vijf minuten vóór halfvier stipt, kan men een kanon horen afschieten
in het gebergte. De bedoeling van deze eerbiedwaardige gewoonte is echter niet zoals soms wordt verondersteld - te verkondigen dat het weeral zo laat is. Wie geeft
er wat om, te weten dat het vijf vóór halfvier is?
Nee, dat kanonschot dient om de echo te proberen. Want het gebergte is al zeer
oud, en het mekanisme van de echo is zo ingewikkeld - beluister maar eens de
ontelbare weerkaatsingen die het geluid moet ondergaan, geen enkele kloof, geen
enkele rotswand mag daarbij vergeten worden! - dat een dagelijks nazicht geen
overbodige voorzorg betekent. Immers, wat heeft de ondervinding geleerd, een
ondervinding die terugreikt tot de meest grijze oudheid, en ook nu nog haar ernstig
woordje meepraat? Dat een echo niet met zich spotten laat, zeker geen bergecho, en
een verwaarloosde bergecho minst van al. De gevolgen van een onklaar geraakte
echo kunnen variëren van een teloorgegane auditieve toeristiese aantrekkelijkheid
tot en met valleien, die met lawienes worden bedacht.

6
Een schat van keien lag aan de middellandse zee, bestemd om, zoals elke verborgen
schat, de armen der aarde eens en voorgoed uit hun nood te helpen.
Door een misverstand - niet enig in zijn soort - blijft hij echter ongebruikt, en
eeuwen nadat de kei als betaalmiddel heeft afge-
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daan, ligt de subtropiese kust nog steeds vol keien. Dan komt er een doelloze
lanterfanter van een voorbijganger, en knoopt alle keien met een lang dun touw aan
elkaar; aan het uiteinde van het lange snoer bindt hij, de verkeerskode indachtig, een
vuurrode kei. Nog later vindt iemand deze rode kei. Minder dan ooit vermoedt hij
de ware toedracht. Hij bindt de sliert keien aan de staart van zijn vliegmasjiene, en
wil per se weten hoe hoog hij moet opstijgen eer de keien niet meer over de grond
slepen. Hij is nooit weer neergedaald.
Maar uiteindelijk neemt een vrek uit het binnenland zijn kans waar, krijgt één kei
te pakken en haalt, door het op een groot spoel te winden, alles naar zich toe. Zo
verdwijnt spoorloos, op een pracht van een zomerdag, de keienschat aan de
middellandse zee. Duizenden verdwaasde verlofgangers blijven staren op de barre
rotskust die blootgekomen is, en waarop een door de wind opgejaagde branding met
vernieuwde woede toeslaat.
Wat is eigenlijk een kei? Een polshorloge, lang geleden in zee gevallen en daar, door
de voortdurende afzetting van mineralen en zouten, zwaar en afgerond van vorm
geworden. Het raderwerk is tot een kompakte massa in elkaar gekorrodeerd; aan de
oppervlakte van sommige keien, wanneer zij nog glanzend zijn van het zeewater,
ziet men de sporen van wieltjes of spiraalveren.
De keien, op hun beurt, zullen aan elkaar kitten tot klippen, de klippen tot
gebergten; zo wordt, stuk voor stuk, de aarde opnieuw samengesteld uit de
bestanddelen, die er vele eeuwen tevoren aan ontfutseld werden.
Op de natuur vallen enkel schijnoverwinningen te behalen.
Vanzelfsprekend gaat het voorgaande alleen op voor zeekeien. Het is niet gemakshalve
of enkel uit ordelievende overwegingen. dat het onderscheid wordt gemaakt tussen
zoutwater - en zoetwaterkeien: deze laatste zijn van een totaal verschillende, nog
niet vaststaande, maar in elk geval van lang vóór het polshorloge daterende oorsprong.
De prehistorikus Jaap Janssen wil er de eerste probeersels in zien van de
steentijdperkmens, vóór die erin slaagde de vuursteen, pijler van onze beschaving,
uit te vinden.
Als straks de zee plots leeg blijkt, dan is de brandingman - hij die de branding van
de zee verklaart en toelicht - eraan voor zijn moeite; en voor ons blijft alleen over
het droge weerkaatsen, van kust tot kust, van het geratel van de wind in de keien.
Omstandigheden slijten, maar de branding, de nooitbegrepen branding zullen wij
missen.
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7
Het heeft generasies geduurd, eer de ogen van de oermens aan het felle licht van de
zon gewend waren. Tot zolang liep hij de ganse dag met ogen toe, zich richtend naar
het meer of min intense schijnsel dat door zijn gesloten oogleden drong.
Dat op die wijze zijn ontwikkeling er ook maar een bleef op de tast, hoeft geen
betoog.

8
De aarde draait om de zon, en tegelijkertijd om haar eigen as; maar ook elk van de
werelddelen draait op zichzelf, en daarin dan weer wentelen de slechts schijnbaar
vaste kernen van steden, met een hogere snelheid naarmate zijzelf kleiner zijn. Nóg
sneller draaien wijzelf, in die steden, om onze lengteas, en in ons, tenslotte, tollen
met duizelingwekkende vaart de rode en anderskleurige bloedlichaampjes. Onderwijl
evolueert in grote spiralen (men spreekt inderdaad van ‘spiraalnevel’) ons
sterrenstelsel doorheen de ruimte, en poogt ergens een zonderling, in rode inkt, de
uiterst ingewikkelde banen te tekenen, die de bloedlichaampjes beschrijven. Lichtjaren
blijft hij ten achter.
Hebt u al opgemerkt hoe onze autoos, zelfs op de meest soliede autostrade, rijden
als op drijfzand? Vooral is dit voelbaar op het einde van een vermoeiende dag van
rijden, rijden. Want ook een auto, tesamen met zijn inzittenden, houdt nooit op als
een tol te draaien, en terzelfdertijd draait de aarde voortdurend onder hem weg.
Hoe hoger boven de zeespiegel men komt, hoe hoger de natuurlijke draaisnelheid
van de mensen. Bergbewoners kunnen zich niet keren van angst, worden misselijk
wanneer zij door het laagland moeten, waar zij niet aan hun gebruikelijk aantal
omwentelingen per minuut komen.
Ook ikzelf draai onophoudelijk in het rond, in het ijle; zo snel dat ik mijn niet zo
massieve bestanddelen onmogelijk bij elkaar kan houden, dat ik mijzelf voortzet in
stukken die zich spiraalvormig om mij heenleggen, maar op hun beurt begeven voor
de steeds snellere omwentelingen, zodat uit hen weer nieuwe spiraalvormige
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delen ontstaan, enzovoort - maar in de buitenste, steeds ijlere wendingen van de
spiraal voel ik mijzelf niet meer, voel ik niet langer dat ik om mijzelf, dat ik om een
geheel leeggehaald sentrum heendraai.
De enige uitzondering op het algemene draaiverschijnsel vormen de hotelkamers
met twee bedden, begrijpelijk: twee zo overtuigd rechthoekige vormen, samengebracht
in één kleine, ook al rechthoekige ruimte, zijn zelfs een natuurwet te machtig.
Zulke hotelkamers tarten elk begrip van ruimte of tijd; in zulke hotelkamers heerst
pas het echte vakuum, het vakuum in de overdrachtelijke, dus werkelijke betekenis
van het woord.
De nimmer opgeloste kontroverse tussen de middelpuntvliedende en de
middelpuntzoekende kracht houdt alles bij elkaar. Wij zijn wel verplicht dit als een
voordeel te beschouwen. Maar over het onverklaarbare en onbestaanbare verschijnsel
dat zwaartekracht heet, zwijg ik liever. Nooit zal het er bij mij ingaan, dat de
middelpuntvliedende kracht zich tot zulk lamentabel, tot zulk vernederend kompromis
heeft laten overhalen.

9
Een konsekwent doorgedreven sistematiese zon, d.w.z. een zon die beantwoordt aan
alle dogmas van de sistematiek, de wetenschap die zoals bekend bakjes en vakjes
aan de hand doet om alles in te leggen, en daar ook alles inlegt, de wetenschap bij
uitstek om alles op rijtjes en stapeltjes te schikken... zulke zon zou perfekt vierkant
zijn, en niet eivormig of rond - om voor de hand liggende redenen: ronde zonnen
kan men niet sistematies stapelen zonder dat er veel ruimte verloren gaat - een
vierkante zon dus, omgeven door even vierkante planeten, die vierkante of
rechthoekige banen volgen.
Het is nog niet zo lang geleden, dat de eerste konsekwent doorgedreven sistematiese
zon ontdekt werd. Zodat het zeker voorbarig is, nu reeds vergelijkingen te maken
tussen deze nieuwe zon en een gewone, in het nadeel van deze laatste. Laten wij niet
te vlug vergeten, welke uitstekende diensten zij ons in het verleden bewezen hebben,
de doodgewone ronde zonnen, en bedenken dat zij, in hun soort, ook konsekwent
doorgedreven zijn: konsekwent onsistematies.
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10
Een massa voorwerpen zal op onze aarde afgestuurd worden, om de deugdelijkheid
van (o.m.) haar zwaartekracht te beproeven. Er zullen er bij zijn in lood, en in
massalood, of zware steensoorten; andere zullen zeer licht zijn, nog andere bestaan
uit ons onbekende stoffen. Ook levende organismen zijn erbij, lange slierten van een
soort algen die geen zee- maar natuurlijk ruimteplanten zijn; zwermen veelkleurige
en fantastiese dieren, en zelfs menselijke wezens, verkenners ongetwijfeld, die men
soms even zien kan boven een drukke winkelstraat, op het laagste punt van hun
duikvlucht. Zij verdwijnen vlug weer in de hoogte, te vlug, want eer ooit de
luchtartillerie gealarmeerd is en in werking, is de ganse patroelje van meteoren, lood,
massalood, onbekende stoffen, planten, dieren en ruimtemensen reeds mijlenver
buiten de aardse dampkring, op haar hiperboliese weg naar een volgende spiraalnevel.
Terwijl op aarde de offisiële logenstraffingen en berichten over massahisterie hun
gang gaan.

11
De mens zal van kleur veranderen met de jaargetijden. Blauw in de herfst, zwart in
de zomer, paars in de lente, rood in de winter. Dan zal hij niet meer van zijn omgeving
te onderscheiden zijn, en ook de voorheen duidelijke overgang tussen de ene mens
en de andere zal men niet meer kunnen merken. Op dat ogenblik is de mens er in
geslaagd, te hebben opgehouden met bestaan. Alleen de seizoenen in hun kleurige
opeenvolging zullen blijven.
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de voedselrapers
werner verstraeten
Mijn arm tegen de morgen stotend, en soms druk roepend naar iets, heb ik hem ergens
ontmoet.
Hij droeg gouden schoenen en een zilveren mond. Hij haperde wat aan de muur
en zakte telkens in elkander. Hij hoestte ook. Hij bloedde uit zijn tenen en zijn ene
oog klappertandde telkens als hij iets interessants zag. Een vrouw of zo, een meisje
dat van hem schrok en borstjeszwiepend weg liep. Hij volgde de oude dames die
voedsel verloren langs de straat. Maar hij kon nooit tegen de honden op. (Katten
waren er niet).
In de vlugge ochtenduren beklom hij traag de straten, terwijl de honden sliepen
en reeds de oude dames kuchten in hun slaap.
Hij wachtte hen af en sloop dan achter hun pezige hielen aan.
Maar ook het voedselverlies bij de oude dames hoeft gewekt; en dat gaat heel
langzaam. Wanneer zij dan enkele brokstukjes verliezen, rijzen de honden reeds op.
Door het strak turen is dan ook zijn één oog wankelmoedig geworden, zodat het soms
niet meer meewil. De dames ontglippen dan aan zijn gezichtsveld en er bestaat dan
ook gevaar dat de honden zich tegen hem keren. Het is nog nooit gebeurd, maar het
kan altijd voorvallen.
Een ding is dan altijd hinderend: nl. dat de voorbijgangers over hem struikelen en
vage profetieën uitkramen: dat hij elpen kinderen zal maken; de enen zeggen 18 de
anderen 27. Dat kan hij onmogelijk de baas. Hij kan niet: 27 elpen kinderen staande
houden op 1 rijtje om te worden gefotografeerd, terwijl hij uiterst rechts moet zitten
en zij uiterst links (wil de foto slagen, zodat er geen zwarte, zielige vlekken opkomen
bij het ontwikkelen).
Maar wellicht zijn de honden de grote fout van alles. Trouwens zij verhinderen
hem voedsel te rapen en de vage profetieën te ontlopen Er komt ook nog bij dat de
ene voedselraper achter de andere aanloopt tegen dat het avond wordt. Omdat zij
allemaal niet goed meer zien en elkanders magere poten voor de stokken der oude
dames houden. Zij turen elkander graatmager. Voedsel wordt er zo hoegenaamd niet
gevonden. Soms wel eens een beentje van een, maar dat is zeer hard te verwerken.
Meestal vinden zij echter toch ergens een hond die gedood werd door een der oude
dames die het al te bar vond een hond tussen haar benen te voelen en er een doodsloeg
met haar stok. Maar ook aan zo een hond hebben de voedselrapers maar weinig te
peuzelen. Heel dikwijls gebeurt het zelfs dat - op
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oordeelsdagen - de binnengesmulde voedselbrokjes van oude dames zich, bij het
openrijten van de hondenbuik, weer gaan samen voegen en een totaal nieuwe, totaal
verscheidene, oude vrouw vormen. Die laat hun dan het hondenvel en loopt dan vlug,
met haar teer, gerimpeld hondenlijf ergens bij een oude vriend die het meest van de
door hem ooit eens betaste voedseldeeltjes herkent, en hij mag dan de oude vrouw
kleden.
Wanneer zulke dames nu de volgende morgen terug in de straat belanden, zien de
hongeraars geen verschil tussen een gewone voedselhoudster en een die weer uit
voedsel werd hervormd. Nochtans zou een voedselraper liever sterven, dan het voedsel
van zulk een dame-met-een-hondenlijf te verorberen. Zo komt het ook, dat bijna elke
voedselraper zijn hoofd kwijt is en er dus een geweldige verwarring heerst in de
gemoederen. Doordat de meeste hongeraars elkander voor oude dames houden en
naar elkanders benen happen, bloeden de meesten onder hen uit hun boventenen,
want de lengte van hun lichaam is langer dan hun kracht (dat kunt gij u wel
voorstellen) en zo belanden zij bij het uitwerpen met hun nagels en tanden op de
tenen van hun naastbestaanden inplaats van te haperen aan de benen. Trouwens zij
gaan niet naast elkander, maar allen voor- of achter elkander aan.
Nadat de voedselrapers ZO een dag hebben doorgebracht, en enkele honden of
soms enkel maar hondenvellen hebben verslonden, keren zij allen op hun stappen
terug.
Het is DAN, dat piepjonge meisjes een lange koord spannen; anderen de koord
onder de kin der hongeraars haken; en op klokslag 12, middernacht, HO roepen; de
koord aanspannen; nog eens HOE HOE roepen; om, met een kort, maar krachtig en
meisjesachtig rukje, alle voedselrapers achterover te slaan. Enkele ogenblikken maar.
En dan (men hoort hen duidelijk inademen) geeft de krachtigste voedselraper een
slag met zijn hoofd (dat natuurlijk opensplijt) en alle voedselrapers zeggen in koor:
wij hebben honger. Waarna zij de tekengever gezamenlijk verorberen.
ZO blijven ook de voedselrapers nog in leven.
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het hoofd in de bus
frits van den berghe opgedragen
In een der nauwste en vuilste zijstraten van de stad staat een groot, grauw herenhuis.
Ernaast, wat verderop, een evenoud herenhuis, maar properwitgeschilderd; met
glimmende ruiten en gordijnen; met blinkend koperwerk. Het grauwe huis staat
vervallen en blijkbaar onbewoond. Er zijn geen gordijnen meer dan enkele vuile,
gescheurde lappen. Sommige vensters zijn met bruin papier afgeschermd. Achter
het glas is het enkel donker en leeg. Het lijkt een doodskop. Het koperen handvat
van de bel ziet zwart en groen en rinkelt in de herfstwind. De deur is van oude eik,
maar vermolmd en gescheurd. De koperen brievenbus is haar klep kwijt. Erboven is
een kijkgat met geroeste tralies, maar voor het deurtje is een plankje genageld. De
tralies zijn van kostelijk, zwaar en mooi smeedwerk. Rondom het huis zijn het, buiten
het propere herenhuis, allemaal vuile, stinkende koten. Met scheefgezakte deuren,
met gaten en scheuren in de muren, met doorlopende pannen, met balen voor de
ramen, met duistere, ongure, geheime kroegen. Het is een buurt vol scheve, magere,
vloekende oude mannen en vrouwen. De straatstenen liggen vol speeksel en tabakssap.
Vol vuile dingen en gescheurde, gerotte doeken en vodden. Er zijn ook middeleeuwse
kelders die vol water staan en waarin veel ratten leven. Maar voor u is enkel de gang
die uitloopt op de veranda van belang. Het is een muffe donkere gang. Breed en hoog
als in een herenhuis. De plaaster valt echter overal in scheuren, tegen het plafond;
tegen de muren.
Langs de wanden hangen eigenaardige, lugubere schilderijen en tekeningen. Er
heeft in dit donker, gapend huis ooit eens een groot kunstenaar gewoond. Hij is nog
niet zolang dood. Hij is zeer geëerd, maar nog steeds niet zoals hij het verdiende.
Ook al worden hem nu reeds bloemen naar de ogen gezwaaid en verkrijgen zijn
familieleden overal toegang.
Maar de tekeningen langs de lelijke muren zitten vol stof en ongedierte. Zij stellen
de meest onmogelijke dingen voor-: grijsaards die door rupsen worden doorboord;
balken en geraamten die ogen hebben en monden; een wit droompaard dat denderend
door bossen van wezens schiet; enz. Het moet een groot kunstenaar geweest
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zijn, die zulke dingen schiep. Maar nu is hij dood. De tekeningen zijn enkel de resten
van wat men niet verkocht kreeg van hem. Er hangen ook dingen bij van vrienden
van hem. Maar die zijn minder afschuwelijk.
Doch ook deze tekeningen hebben geen belang voor u.
Er zijn vensters met bruin papier dichtgemaakt. Daarachter ligt een donkerte die
men moet vrezen. Het schijnt of alles dood is in het huis van de grote kunstenaar.
De gang is vermolmd en de bel rinkelt voortdurend omdat er wind aan kan. Er ligt
een geheel verwoeste tuin achteraan. Een tuin met konijnenpijpen, wild hoog gras
en een oude, romantiese, witte rustbank. Maar de boom erboven werd verdonderd
tijdens een onweer; ge kunt het zien vanuit de veranda. En ge hebt maar één van de
dubbele glazen deuren te openen en ge staat in de verschrikkelijke gang. Boven in
de hoeken glimmen spinnen, verscholen achter dikke, oeroude webben. Gij kunt nu
alles zien en alles lijfelijk ondergaan: de tekeningen, de akelige stilte, de grijnzende
dingen in deze gang.
In de gang staat niets. Hij is totaal leeg. Gij gaat niet lopen, omdat er een weinig
licht valt door de glazen veranda-deur.
Gij vermoedt rechts van u een gapende, loerende holte. Het is een oude, eikenhouten
trap die u naar boven kan brengen. Maar het is beneden reeds erg genoeg. Boven
liggen duizend ogen. Hier is het tenminste donker.
Voorbij die holte begint het salon. De kunstenaar ontving er zijn vrienden in.
Vroeger zijn arme, later zijn rijke, hem lovende dikzakken. Ondertussen ook andere
wezens waarin hij hoopte te kunnen schuilgaan: meisjes bij wie hij HET meende te
kunnen ontvluchten, bewonderende, grijpende vriendinnen.
Gij staat aan de verandadeur en voelt eveneens het grijnzende, uit-zuigende wezen
overal om u heen. Misschien staat het kaarsrecht in de donkere holte. Met flikkerende,
hatende ogen. Misschien drijft het u straks naar de brievenbus. Gij weet dat er grote
huldigingen hebben plaatsgevonden in het salon voorbij de donkere holte. Maar niets
kon de flikkering en de bloeddorstigheid van het wezen op de trap doen ophouden.
Een loerend oog schuift nog altijd langs de muur heen en weer, met een bezetenheid
zulke wezens eigen. Soms histeries-knipperend tegen de huldigers, soms als een
koud, verbeten vlak voor het gezicht van de gehuldigde die stomdronken in de grote
zetel zit en die zich vóór alles wilde bedrinken. Daaraan verstaat gij u niet.
Maar gij staat zelf in de histeriese gang. De avond is gevallen, weet gij dat? Gij
wilt de verandadeur openen omdat gij iemand vermoedt in de holte. Maor gij durft
ze niet in te gaan omdat gij ook daarin de schemering merkt met iets rozigs om de
ogen.
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Gij staat nochtans alleen in de donkere gang van de grote kunstenaar. Gij gaat dus
verder, omdat gij voor u een deur ziet en aan buiten denkt. In de deur ziet gij de, door
het straatlicht witgemaakte, busgleuf en erboven het gele, getraliede vlak van het
kijkgat. Maar vooral de busgleuf is beenderhelder als het lemmet van een hakmes.
Gij nadert de gapende hole. Gij zijt kalm en strapt traag en zelf-zeker, hopend op
de grote deur, vooruit.
Dan merkt gij plots in de brede, verlichte busgleuf twee ijzige, starende ogen,
omwald met blauwe lagen vlees. Gnj ziet een wit, onzijdig hoofd dat u hebben wil,
enkel en alleen u. Het glanst in de brievenbus. Gij ziet het, zoals de grote kunstenaar
het alle uren zag, en zoals het er nog steeds is en vervaarlijk door de gleuf kijkt,
doods stram en koud. Het zwijgt.
Gij staat alleen in de donkere gang van de grote kunstenaar, zoals hij, met een
ijzeren, klappertandend gebit.
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onder 1 hoedje

de grote versuikering - televisiespel
[ledere gelijkenis met bestaande personen
en toestanden is angstaanjagend]

[Beeld van de 1e spreker]:
Een levend man zei in een dode taal:
‘Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral’,
dus is de moraal van het spel in kwestie:
MORAAL IS EEN TEKEN VAN INDIGESTIE.
Want wat doen mensen die te veel vreten?
Wie verzadigd is gaat zoetigheid eten:
moraalsuiker, halfzachte zedelijkheidsfondant.
Hebt U al stroop gesmeerd aan de goede kant?
Zitten Uw ogen wel deugdelijk dicht?
Staan Uw wensdromen soms niet te veel in het licht?
Bent U wel goed in de Suikerleer?
Erkent U de onfeilbaarheid van Zoetermeer?

[Koor van taaitaai-vrijers]:
‘Zoetermeer, waar de Kristalmacht schittert
van Grote Banketbakker, de Profeet,
die gezegd heeft: ‘wie niet mijn suiker eet,
heeft mij verbitterd...’

[1e spreker];
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Kunt U nog spreken, hebt U nog een stem?
Of is ook Uw tong al bestreken met jam?
[Steekt zijn tong uit naar een paar voorbijgangers,
die nu in het beeld komen, gevolgd door een grote menigte]

[Eén der voorbijgangers, op de 1e spreker toelopend]:
Wat is aan jouw tong voor bijzonders te zien?
Ben jij een twijfelaar misschien?

[Opdringen van de menigte. Stemmen]:
Mensen, grijpt hem, of hij gaat aan de haal!
Wat is dat voor een opruiende taal?
Mensen, grijpt hem, of hij slaat op de loop!
Gooi deze ketter in de kokende stroop!
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[Kalmerende stem uit de massa]:
Mensen,
bezwaart niet met heidense dood Uw geweten,
laat hem eerst nog de Heilige Stroopwafel eten.
Het recht moet volgens de wet geschieden:
haal suikerwater en laat een priester ontbieden!

[Een 50-tal mensen blijft als bewaking bij de gevangene achter. De anderen stellen
zich op in een processie, waarin spekulaaspoppen en taaitaaivrijsters plechtig worden
meegedragen.
Close-up van een priester, die bezig is met een taartschep de 1e steen voor een
nieuwe kerk te metselen.
Met deze priester aan het hoofd van de processie keert men terug om de gevangene
te halen en deze naar de Noodkerk over te brengen. Opname van het toedienen der
Heilige Sucramenten: de priester maakt over de gelovigen het S-teken, bidt hardop
een Patissier en prikt de veroordeelde aan de Gewijde Gebakvork.
Terwijl de onderdompeling in de kokende stroop plaatsvindt, knielen de gelovigen
voor een enorme zilveren suikerpot, versierd en volgehangen met talloze relikwieën
als suikerbeesten, paaseieren, marsepeinen varkens en suikertantes].

[Priester, de taartschep opheffend].
En daar zullen verzoutingen zijn
En peperingen der ogen!
Stof zijt gij
En tot zoetstof zult gij worden omgebogen!

[Orgelspel: Sugarmusic van Zwändel]:
[Boven de rand van de suikerpot verschijnt het 2-dimensionale gezicht van Taboe,
de beroemde, internationale moraalgoochelaar]

[Stem van Taboe]:
Wie suiker eet, groeien de ogen dicht.
Dat is zoet voor de angst,
maar slecht voor het licht,
want hoe zult U nu in het donker weten
naar welke modelijn de klap zal heten
die U versuikeren zal tot op het merg?
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[Stem uit de menigte]:
Hang die vent op! Dit is te erg!

[Allen]:
De strooppot! De strooppot! Dit is niet waar!

[Close-up van Taboe, op de toeschouwers wijzend]:
Ook in Uw huiskamer, luisteraar!
[Enorme explosie. Rookwolk in de vorm van een slagroomspuit]

[Schim van Taboe]:
U hoeft niet te vluchten,
Laat Uw geldkist maar staan.
Dit is maar een sprookje voor het slapengaan...

ellen warmond
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Memoires van een krankzinnigenverpleger
Amsterdam; Nieuwersluis; Trappetje op; 't gekkenhuis. (kinderrijmpje)
‘Het gezegde: kinderen en dwazen zeggen de waarheid, is van een diepe
betekenis’
Karl Jaspers.
Tenslotte ben ik dan in een echt krankzinnigengesticht terecht gekomen.
Tegenwoordig heet zoiets: psychiatrische inrichting. De verschillen tussen zo'n
gesticht voor geesteszieken en de ‘gezonde’ maatschappij zijn evenwel niet erg groot
geloof ik. Voor mij is het meest essentiële onderscheid wel dat ik hier met witte
kleding, het aureool van verpleger, rondloop. Ook zonder dat ik de eventueel
bijpassende palmtakken draag, word ik daarom door de patiënten beschouwd als een
soort hoger wezen, dat men volgen en gehoorzamen moet. In de ‘maatschappij’ (zoals
het hier genoemd wordt) was dat anders: daar zat ik meestal in een positie waarin ik
mensen die ik toch wel als minstens even gek als mijzelf beschouwde boven me had
staan. Ik moest hèn gehoorzamen, naar hùn pijpen dansen en zij beschouwden zichzelf
daarbij als hogere wezens omdat ze meer geld, meer kennis, meer kennissen of weet
ik wat toevallig meer hadden dan ik. En ik ben nog steeds niet zo wijs om me daar
niets van aan te trekken en op dezelfde wijze te reageren tegenover de gekken die
menen boven mij te staan, en mij dit laten voelen, als tegenover degenen die denken
dat ze onder mij staan. Ik ben geneigd te geloven dat we tenslotte allemaal in wezen
wel gelijk zijn... en hebben ook.
Op de een of andere manier schijn ik de laatste jaren echter gedoemd geweest te
zijn in het soort buitenstaanderspositie te leven, waar het verplegerschap een voorbeeld
van is. Of het een erfelijk bepaalde of een aangeleerde eigenschap is weet ik niet,
maar ik schijn er de neiging toe te hebben in veel opzichten anders te zijn of te doen
dan mijn meeste evennaasten. Behalve een ietwat rossige baard die ik reeds een jaar
of zeven meedraag, is het vooral ook wel het noodlot, of wat het zijn moge, geweest
dat me daarbij geholpen heeft.
Zo heb ik bijvoorbeeld een tijdlang in een van de vele zogenaamde
onderontwikkelde gebieden in een dorp gewoond, waar ik wel een zeer vreemde
eend in de bijt was. Ik was daar heengestuurd om aan ‘fundamental education’ te
doen, dat wil zeggen: de in eeuwenoude apathie en armoede levende dorpelingen op
te wekken tot en te helpen bij het zelf aanbrengen van eenvoudige verbeteringen in
hun lot waar het betreft bestrijding wan ziekten, betere voeding, meer communicatie
met de buitenwereld, alles zaken die deze mensen graag willen, maar waartoe zij
zelf het initiatief niet meer kunnen opbrengen. Dit zit er eenvoudig niet meer bij
sinds zij door Europese kolonisten en hun nageslacht tot een staat van zoiets als
horige gebracht zijn. Voordat ik met deze mensen in aanraking kwam, had ik me
zelden of nooit in de gelegenheid gevoeld, en was ik eigenlijk ook niet zo geneigd
iets voor anderen te doen dat niet direct ook in mijn eigen belang was. Ik had aan
mezelf al meer dan genoeg. Daar ginds werd dit zomaar anders. Op de een of andere
manier ging ik het me sterk aantrekken dat die mensen, intussen mijn vrienden en
buren geworden, in omstandigheden leefden die zoveel slechter waren dan die waaraan
ik gewend was en die mij dus redelijk voorkwamen. Ik was toen eigenlijk al niet
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helemaal buitenstaander meer: Nog nooit in mijn leven heb ik zo hard en met zoveel
plezier gewerkt als daar met die half-Indianen.
Het is begrijpelijk dat ik daar ook enigszins de positie van hoger wezen bekleedde,
al liep ik er niet in witte kleding maar meestal halfnaakt bij. Als blanke, uit een ver
land, jezelf bruin laten branden, en samen met negritos (zwartjes, zoals ze zichzelf
noemden) te wonen en te werken: dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Een blanke
die uit een stad komt is daar op zichzelf al iets hogers, maar behoort dan ook op een
paard, groot pistool opzij, door het dorp te komen, zijn weg zoekend naar de hacienda
van de grote landheer. Dat ik
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met dit laatste soort ‘hogere wezens’, door wie mijn buren uiteraard als wilden
beschouwd werden, tenslotte wat wrijvingen kreeg, was te begrijpen. Ik werd naar
hun smaak te vriendschappelijk met ‘dat volkje’. Zij moeten zich in hun eer aangetast
gevoeld hebben daardoor. Vreemde waanideeën hebben deze mensen, maar zij zijn
helaas degenen die in zulke landen aan de touwtjes trekken.
Eenmaal terug in Holland zag ik me al gauw de kans toegeworpen elders weer,
nu in India, een nogal gunstige buitenstaanderspositie te verwerven. Ik kreeg een
beurs om er de theorie en practijk van ‘fundamental education’ te gaan bestuderen.
Ik wilde me namelijk voor een tijdje gaan wijden aan dit soort werk dat me goed
bevallen was en dat bovendien nogal strookte met dat geloof in de gelijkheid (om
van vrijheid en broederschap maar te zwijgen).
Tussen haakjes: Thuis in Amsterdam placht ik nihilist of relativist of iets
daaromtrent te zijn, maar op een studeerkamer of een café-terrasje gaat dat
gemakkelijker. Het geeft dan iets superieurs om nergens aan mee te doen dan aan
het critiseren van alles en nog wat van achter een borreltje of een zwarte koffie. Dan
voel je je immers ook een beetje boven of buiten de dingen staan? Er zit natuurlijk
wel een zure druivensmaokje aan dit doorzien en neerzien op, maar dat zal wel aan
mij gelegen hebben. In elk geval wilde ik het nu wel eens anders proberen en het
experiment dat mij zo goed bevallen was voortzetten in India en elders. Het zou
echter niet doorgaan.
Welke macht (van hoger of lager is uiteraard geen sprake) er in het spel was weet
ik niet, maar inplaats van in Aligarh-University kwam ik terecht in Ossendrecht.
Spreek het eens langzaam, en met nadruk uit: O s - s e n - drecht. Zo voelde ik het
ook. Vlak voor ik zou afvliegen werd er ergens aan de touwtjes getrokken en ik raakte
in de strik. Het was een kaart, gestuurd door het enige ministerie dat niet hoeft te
bezuinigen en dat nog steeds geleid wordt door een kleine kale, christelijke mijnheer
die omstreeks 1943 nog de ‘emigratie’ van Nederlandse boeren naar de pas voor de
Kultur gewonnen Oekraïne organiseerde, die mij een staf in het wiel stak: Opkomst
voor militaire dienst. Dit Damocles's zwaard hing mij al jarenlang boven het hoofd,
maar uitstel wegens studie of daarmee verband houdende werkzaamheden in het
buitenland had het draadje niet doen breken. Nu was het raak: op die en die datum
per eerste gelegenheid na zever, uur naar de plaats van opkomst, de zoveelste Batterij
Lichte Luchtdoelartillerie te Ossendrecht. Pogingen om vrijstelling of verder uitstel
te bemachtigen waren vruchteloos: mijn termijn was om, en officieel viel ik niet
onder de emigratiebepalingen al zou ik dan voor lange tijd naar het buitenland gaan.
Je zou zo zeggen: als het waar is dat al dat wapengekletter en straaljagergeruis er
werkelijk is om het vaderland tegen het communistische gevaar te verdedigen, dan
moet men het zeker ook in dat kader appreciëren als iemand in achtergebleven
gebieden wil gaan werken. Per slot groeit daar het communisme het hardst, en terecht,
zolang men er op de gebruikelijke voet voortgaat en er hoofdzakelijk handelsagenten
en dergelijke mensen heenstuurt om er te halen en te verdienen (juist terwijl ik in
die buurt was, werd er een groot verkooppand wan Philips in een van de hoofdsteden
geopend). Ik begrijp die logica niet: daarginds laat men de zaken min of meer bij het
oude (dus uiteindelijk het communisme winnen) en Philips c.s. verdienen, en hier
beweert men dat we ons tegen het communisme moeten wapenen en daar kunnen
Philips c.s. ook weer op verdienen Ik ben zeker te naïef om dit te vatten.
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Bepaalde geesteszieken hier in de inrichting, die zich in hun isolement nog met
politiek bezighouden, beweren dat alle hoge heren, dus ook Philips, Krupp, Staf en
Chroetsjof vrijmetselaren zijn en uiteindelijk elkaar de bal toe werpen, zoals dat in
de Moritat van de Dreigroschenoper bezongen is. Je zou het soms gaan geloven.
Voorlopig houd ik nog de hypothese aan van de wederzijds (van het ijzeren gordijn)
bestaande, al of niet bewust aangekweekte vervolgingswaan, waar bepaalde
groeperingen profijt van trekken: Niet ver van onze inrichting staan de inderdaad
bijna
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angstwekkend in omvang groeiende complexen van voornoemde Philips. Overigens
was me het feit dat, volgens beide bovengenoemde hypothesen onze regeerders
misschien onder de ernstige geesteszieken gerekend moeten worden maar een zeer
schrale troost bij het opgeven van India voor Ossendrecht. Daar moest en zou ik naar
toe, ook al had ik tenslotte een beroep op de dienstweigeringswet gedaan om te
kennen te geven dat ik niet ‘unter einen Hut’ mee zou spelen. Een speciale
motorordonnans kwam mij de avond voor de fatale datum nog melden dat mij ook
het uitstel van opkomst dat men gewoonlijk verleent aan mensen die een beroep op
de dienstweigeringswet hebben gedaan ‘totdat op hun verzoek in hoogste instantie
zal zijn beslist’, niet gegeven werd.
Er werd aan de touwtjes getrokken en ik zag mijzelf in de legerplaats aankomen, in
de buurt van de Belgische grens, als laagste in rang: recruut. Nee, toch niet helemaal
zo. Ergens bleef ik me voelen als een ethnoloog, wiens vliegtuig op reis naar zijn
verre doel verongelukte en die per parachute onder een vreemde primitieve stam
terechtkwam, toch eigenlijk wel op zijn bestemming. Mijn baard en het burgerpakje
dat ik onder bescherming van de grondwet en de dienstweigeringswet bleef dragen,
bezorgden mij weer de buitenstaanders-positie.
Onlangs las ik in een van de boeken van Anthonie van Kampen het volgende: ‘Ik
stond daar bij die speren en eerst langzaam drong het afschuwelijke van 't tafereel
tot mij door. Was het mogelijk dat dit plaatsvond in een Nederlands gebiedsdeel, in
dit jaar? Nu ja, ik had gehoord dat er op Nieuw-Guinea wel eens gesneld werd. Maar
dit was anders.
Dit waren bewijzen van systematische moord. Dit was massale moord, gepleegd in
georganiseerde vorm. Dit was zo onwerkelijk, zo fantastisch van primitiviteit, dat ik
het niet direct kon verwerken’. Ik moet bekennen niet genoeg buitenstaander geweest
te zijn, wetenschappelijk beschouwer van een ethnologisch feit, om niet even hetzelfde
gevoeld te hebben. Voor speren moet dan staan: geweren, en voor Nieuw-Guinea:
Ossendrecht. Soms voelde ik dan ook wel de neiging daar als zendeling of missionaris
op te treden, zoals Anth. v. Kampen schrijft: ‘Men moet werkelijk tot deze mensen
ingaan. Men moet tussen en bij hen zijn. Men moet proberen hun wereld, die zo vaak
onderwereld is te benaderen om daarna pas die onderwereld te kunnen gaan bestrijden.
Dit lijkt eenvoudig, maar het is een haast onmenselijke opgaaf’. Dat vond ik ook:
een onmenselijke opgaaf, en daarom was de verleiding niet groot in dit zelfs door
een van de aanwezige militaire zielzorgers als onderontwikkeld gequalificeerde
gebied aan ‘fundamental education’ te gaan doen. Ik had er trouwens toch al genoeg
moeite om mijn buitenstaanders-positie die ik hier onder geen beding wilde prijsgeven,
zoveel mogelijk te handhaven. De opperhoofden van dit volkje waren in hoge mate
opdringerig. Zeer veel erger en op een veel onsympathiekere wijze dan ik eens bij
een bezoek aan een commnuistisch land ondervond, trachtten deze gastheren me van
hun philosophie te doordringen, en me over te halen me bij hun groep aan te sluiten.
Dit was geen gewone propaganda meer die je aan je sandaal kon lappen. Allerlei van
die hoofdlieden van verschillende rang namen maar het recht me te bedreigen en te
ondervragen op een vaak vervelende betweterige wijze.
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Gelukkig zakte dit wat af toen men merkte dat het geen, of eigenlijk een averechts
effect had. Ik leerde hoelanger hoe beter hun eenvoudige en tamelijk rechtlijnige
denktrant, zo uit een of ander willekeurig volksblad overgenomen, kennen en kon
enkelen van hen toen zelfs wel met enige twijfel aan de geldigheid hiervan besmetten.
Maar zoals gezegd: bekering was niet mijn streven. Ik was al blij dat men mij met
rust ging laten. Overigens bleken toen velen wel aardige mensen te zijn, somdigen
met vrouw en kinderen ergens in de buurt wonend bij een volkstuintje met
aardappelen, worteltjes en boontjes. Een en ander was voor hen ook maar
broodwinning, zoals dat heet. Toch vond ik mijn verblijf onder hen niet aangenaam,
en zeker niet alleen omdat ik zo wantrouwend bejegend werd door de opperhoofden.
Het leven van de gewone
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man daar vond ik nogal deprimerend, erger nog dan dat van de campesinos in El
Salvador. Zoals me al vaker overkomen was, vond ik het ook nu weer onbegrijpelijk
hoe mensen voor zichzelf of voor elkaar zulke leefwijzen kunnen kiezen en in stand
houden. Maar je staat dan domweg voor de feiten.
Bij dit volkje in Ossendrecht scheen, evenals in El Salvador de onderdanigheid of
de ondergeschiktheid de hoeksteen van het systeem te zijn (hetgeen letterlijk vermeld
staat in het Handboek voor de militair, dat ik ter inzage kreeg). Er was ook een vrij
scherpe klasse-indeling. Voor insiders waren de specifieke kenmerken der klassen
goed opvallend: kleine gouden streepjes of sterretjes op verschillende plaatsen op
de overigens nogal uniforme, grauw-bruine kleding gedragen. Het laagste volk liep
er meestal in sjofele, vuile, groene werkpakken rond. Vanuit het raam van de kamer
die mij toegewezen was (officiëel was ik in licht arrest) zeg ik ze vaak voorbijlopen
als een kudde schapen met een schreeuwende herder, nee, beter: als ossen met een
drijver (vandaar misschien die weerzinwekkende plaatsnaam). De exemplaren,...
eh... individuen, waren echter veel meer gelijkgeschakeld in hun bewegingen dan
kudde dieren. Je schijnt zelfs mensen te kunnen dresseren. Er zat echter te weinig
muziek in die opvoeringen om met krijgs- of religieuze dansen vergeleken te kunnen
worden, zoals ik die elders wel eens gezien had. Vergeefs vroeg ik me af wat, als
het dan niet voor een krijgsdans was, wel de functie kon zijn van deze dressuur. In
oorlogen gebruikt men tegenwoordig toch atoomkanonnen en radar, voorzover mij
bekend. Misschien was het paraderen met geweertjes een soort bezweringsrite daar
tegen? Het is soms moeilijk je in zo'n vreemde mentaliteit in te leven. Maar de zuinige
Hollanders schijnen voor dit showwerk graag hun belasting te betalen: geeft het hen
misschien een gevoel van veiligheid?
Met het gewone volk, dat deze rituele handelingen uitvoerde, kon ik mij mengen
tijdens de collectieve maaltijden: 1000 man tegelijk in een grote hal. Het voedsel
was er goed, maar ik prefereerde toch een karig Salvadoreens maal op een krukje
voor een hut boven dit aan-de-lopende-band-vreten uit ijzeren bakjes onder het kabaal
van 1000 meeëters en de schoonmakers die je, nog voor je pannetje leeg was al weer
kwamen wegjagen omdat er een volgende ploeg van de 4000 inboorlingen op een
zitplaatsje stond te wachten. Tijdens en na deze maaltijden en ook 's avonds in een
andere grote hal die ze cantine noemden, kon ik een aantal van hen interviewen en
vernam dan meestal dat ze er ‘bàlen van scheten’ en dat ze me eigenlijk wel benijdden
met m'n Amsterdamse klofje. Ja, ‘burger’, ik had nooit gedacht dat dit een
bevoorrechte en benijdenswaardige positie kon zijn. Wat is alles toch betrekkelijk.
Was het niet in de Franse revolutie van 1789, dat de ‘burger’ zo'n vooraanstaande
plaats kreeg? Hoewel de gezagsverhoudingen in Ossendrecht ook wel wat feodaal
leken, ontstond er door mijn aanwezigheid maar zeer weinig revolutionaire beweging.
Zo gebeurde het eens dat een wat al te duidelijk verlegen sergeantje door een recruut
uitgescholden werd, toen hij zich voegde bij een drom van een man of twintig die
om mij heen kwam gedrongen terwijl ik aan een paar lui stond te vertellen hoe ik
het aanlegde om nog steeds in burger rond te lopen. Dit incident deed me inzien dat
mijn aanwezigheid in Ossendrecht niet lang kon duren. Ik had langzamerhand
trouwens toch wel genoeg van het leven in dit trieste kamp van een stuk of tien grote
uit beton en glas opgetrokken gebouwen (net kippenrennen, je kon alles zien van
buiten af), rondom een soort ijsbaan van asfalt, waarop 's morgens de 4000
Ossendrechters op de gebruikelijke houterige wijze een ceremonie volvoerden met
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als middelpunt een driekleurig doek aan een hoge paal gebonden. Nog eerder dan ik
verwachtte moest ik er vandaan, echter niet terug naar Amsterdam, zoals ik gehoopt
had, maar naar een elders in de jungle van Nederland wonend volkje, dat verwant
was aan de Ossendrechters, naar het Depôt voor Discipline te Nieuwersluis. De
veldpredikant kwam het me speciaal op tactvolle wijze aanzeggen, als gold het de
dood van een dierbare. De vol-
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gende dag ging ik, onder geleide, bij zonsopgang de poort uit. Ik had weer een aantal
pagina's met beelden uit de grote album ‘THE FAMILY OF MAN’ omgeslagen.
Had ik wel omgeslagen? Is het niet juister te zeggen: was ik gedwongen cm te
slaan? Zo lag de situatie toch eigenlijk. Ik was gevankelijk weggevoerd.
Vertegenwoordigers van een voor mij moeilijk te begrijpen soort fanatieke religie
hadden mij in een van hun... laten we zeggen: kloosters - of was het toch een
concentratiekamp - opgesloten omdat ik hun zonderlinge denk- en leeftrant niet wilde
aannemen. Pas als ik deze weigering aanvaardbaar kon maken, zou ik weer vrij
komen. Ik was vastgezet, als een ‘insect in plastic’, met als toekomstmogelijkheden:
3 jaar gevangenschap of ‘erkenning van gewetensbezwaren’, wat betekende:
vervangende burgerdienst, b.v. als krankzinnigenverpleger. Ik verkoos de
(betrekkelijke) vrijheid.
Er zat voor mij nu niets anders op dan de Joden een Jood en de Grieken een Griek
te zijn en mijn buitenstaanderschap waar het zulke instellingen als het leger betreft,
theoretisch te rechtvaardigen in een vorm die voor mijn ‘rechters’ begrijpelijk en
aanvaardbaar zou zijn. Ik voelde mij hierbij wel enigszins een huichelaar, zoals ik
dat ook wel eens heb tegenover bepaalde patiënten in onze inrichting als ik
quasi-serieus op hun waanideeën inga of bij hun hallucinaties meespeel. Het
veroorzaakt echter een wederzijds bevredigende relatie als ik me zo op de mensen
instel en bovendien: je kunt nooit weten wat er toch nog zit in die voor mij onvatbare
werelden van waan (en/of geloof), die met zoveel naïef vuur door een enkeling maar
soms toch ook door millioenen gekoesterd worden.
Ik ging dus proberen mijn bezwaren tegen doodschieten, vaderlandverdedigen en
degelijke in het harnas van de Nederlandse grammatica en pacifistische terminologie
te stoppen. De avond voor mijn vertrek uit Ossendrecht had ik een en ander op de
bataljons-typewriter vast haastig klaargemaakt. In Niewersluis kon ik er mij verder
op bezinnen en de zaak nog wat uitwerken en verbeteren. Enkele weken had ik de
tijd om mij er in de avonduren aan te wijden. Ik vond het nogal moeilijk om over
dingen als het geweten, waar we eigenlijk zo weinig over weten, iets te schrijven.
Mijn omgeving stond zeer sceptisch tegenover mijn meningen. Men vond dat ik
eigenlijk geen principes hebben kon, zoals een Jehova's getuige of een lid van de
Gemeenschap van Christenen of een Dooperse die heeft. Mijn ongeloof, beter gezegd
onkerkelijkheid, maakte mijn zaak in de ogen van mijn bewakers zeer dubieus.
Gewetensbezwaren tegen militaire dienst, tegen het doden van je medemensen ‘zelfs
indien de overheid dit beveelt’, zomaar op algemeen menselijke gronden...? Enfin,
je zou zeggen ze moesten er Anthonie van Kampen eens beter op nalezen, die hebben
ze toch niet voor niets in hun kampbibliotheek. Overigens waren mijn bewakers
onder hun pantser van soldateske barsheid vriendelijke, rondborstige mensen, een
beetje in de trant van die Russische officieren waarmee ik eens in een trein had zitten
kaarten. In wezen schijnen de mensen over de hele wereld toch wel veel gemeen te
hebben. Onbegrijpelijk dat ze elkaar zoveel leed berokkenen om verschillen in dogma,
ideologie, huidskleur, grootte van de neus e.d., die toch tot de
oppervlakteverschijnselen behoren van het gewone mens-zijn. Maar ja, iemand met
‘ideeën’, of moet ik zeggen: waanideeën, is zeer moeilijk te bewegen om van de
zijne verschillende realiteiten te erkennen, dat leert de ervaring in onze psychiatrische
inrichting wel.
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Het moet gezegd worden dat men tegenover mij en mijn drie lotgenoten, ex-soldaten
die gedurende hun verblijf in militaire dienst tot gewetensbezwaren gekomen waren,
vriendelijk was, juister gezegd: correct. Want het bleef alles binnen de perken van
de reglementen en voorschriften waaronder militairen in licht arrest zich bevinden.
Dit waren nauwe en aanvankelijk ook nogal benauwende perken: het tussen betonnen
palen gespannen gaas met prikkeldraad erover heen, dat het kamp omringde; het
leven naar de klok: 6 u. opstaan,
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meteen uit bed komen, model je wolletje opmaken, zo laat dit en zo laat dat tot
s'avonds 10 u. het licht op de kamer, die we met z'n vieren bewoonden uit moest
zijn; het verplichte werk: hulpje van de tuinbaas van het kamp. Verder waren er zulke
onaangename kleinigheden als: niet meer dan eenmaal per week een gecensureerd
briefje van 14,5 bij 21 cm schrijven en dito antwoordbriefje ontvangen. Ook dit
ongemak was echter betrekkelijk. Wij waren namelijk de bevoorrechten van het
Depot voor Discipline vergeleken met de gestrafte militairen die er zaten. Terwijl
wij overdag bewegingsvrijheid op het terrein hadden, zaten zij in hun cellen van
ongeveer 2 bij 2,5 m, waarin zich een bed en een krukje bevonden. Op dit bed mochten
zij overdag niet liggen op straffe van weet ik wat voor disciplinaire maatregelen (een
uur lang voor de cel staan b.v.). Zij die deze maatregelen namen of uitvoerden, de
bewakers, die officieel onderofficieren van politie heetten, waren normale mensen.
De meeste van hen beheersten het algemeen onbeschaafd Nederlands uitstekend. De
gestraften werden meermalen per dag door hen uit hun cellen gecommandeerd en
gingen dan een nummertje weggeven van hetzelfde soort dressuurwerk, waar ik in
Ossendrecht met zulke gemengde gevoelens naar gekeken had. Vaak verdwenen zij
daarna in leslokalen om zich omtrent de anatomie van het geweer en dergelijke te
laten onderrichten.
In het algemeen werden wij zorgvuldig van de gestrafte militairen gescheiden
gehouden. Op spreken met hen stond straf. We mochten in dit troebele water hen
eens met de bacillen van het antimilitairisme besmetten. De maaltijden, die deugdelijk
waren, kregen wij in een apart kamertje in een van de barakken. Op tijden dat dit als
biechtstoel door de weleerwaarde aalmoezenier gebruikt werd, moesten we aan een
ver uiteinde van een van de grote tafels waaraan de gestraften zaten, eten. Het voedsel
werd daar, geheel in tegenstelling tot de Ossendrechtse gebruiken, met mes en vork
van stenen bordjes genuttigd, onder een doodse stilte (spreken tijdens maaltijden was
streng verboden) en in een tempo dat bepaald werd door de hunkering van meestal
verslaafde rokers naar een van de drie sigaretjes per dag die zij na iedere maaltijd
kregen.
Nu ik toch aan het opsommen ben, moet ik volledigheidshalve een categorie gestraften
vermelden die er nog slechter aan toe zijn dan de militairen in het depôt: de
dienstweigeraars wier gewetensbezwaren reeds gewogen en te licht bevonden waren.
Zij komen tijdelijk, maar soms toch vier of vijf weken lang, ook in zo'n cel te zitten.
Maar in plaats van op de toch wel plezierige exercities in de buitenlucht, de
wandelmarsen langs de Vecht en de instructieuurtjes, zijn zij overdag op tweemaal
een halfuurtje luchten aangewezen, en verder alleen op het krukje en de betonnen
vloer en muren van de cel, waar een van hen dan ook na enkele weken zijn vuisten
op kapotsloeg. Deze man, wiens gewetensbezwaren later ‘alsnog erkend’ werden,
is nog een poosje collega geweest in onze inrichting, maar hij kon het hier, mede
door de psychische beschadigingen opgelopen in Nieuwersluis, niet uithouden. Zulke
niet erkende gewetensbezwaarden worden gewoonlijk spoedig naar de gevangenis
in Den Haag overgeplaatst, waar zij dan komen te zitten tussen mensen die men in
de kranten misdadigers noemt. Zij ondergaan deze overplaatsing als een soort
bevrijding. Opmerkelijk is dat deze ongelukkigen in hun cel als enige lectuur de
christelijke bijbel krijgen, waarin meen ik iets staat van: ‘hetgeen ge de minste van
Mijn broeders aangedaan hebt, dat hebt ge Mij aangedaan’. Het ziet er dus niet best
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uit voor de grootinquisiteurtjes van Nieuwersluis, die voor het grootste deel de
rooms-katholieke of orthodox-protestantse tak van de christelijke godsdienst zeiden
aan te hangen.
Het is begrijpelijk dat onder deze hersenspoelingsituaties er wel eens zulke
niet-erkende gewetensbezwaarden door de knieën gingen en tot de ontdekking
kwamen dat zij toch maar liever in militaire dienst wilden gaan dan dit leven onder
het militaire strafrecht -
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zei ik straf-rècht? - voort te zetten. Het is de bedenktijd die men in Nieuwersluis
doorbrengt. Trouwens, iedere gestrafte militair die in het Depôt voor Discipline
aankomt, moet eerst een week of tien dagen in deze zelfde penibele omstandigheden,
de z.g. Observatie-klasse, doorbrengen. Hierna zijn × maanden tucht- en strafklasse
uiteraard draaglijk. Wie vroeg daar omtrent dit alles: In een Nederlands gebiedsdeel,
anno 1957? Toch zijn het mènsen die dit voor elkander georganiseerd hebben.
Ik moet bekennen dat ik me alles nog erger had voorgesteld, mede onder invloed
van de wijze waarop de officieren en de veldpredikant in Ossendrecht me inlichtten.
Er werd echter niet geslagen, en niet met een bajonet in de rug geëxerceerd, er waren
geen uitkijkposten met mitrailleurs en practisch geen afmattende strafoefeningen.
Als je je aan de gestelde regels hield waren de bewakers zelfs vriendelijk, al liepen
er altijd figuren tussen door die het moeilijk konden laten je een ‘grote bek’ te geven
als ze dat nodig vonden. Het waren echter geen Kriegsverbrecherstypen, maar brave
huisvaders die hun kostje en een vroeg pensioen verdienden door hier nog een jaar
of wat mee te draaien. De ‘sergeant-majoors’ die J.B. Charles op zijn spoor terug
tegenkwam, waren er in Nieuwersluis practisch niet. Er zaten onder hen veel
exillegalen en oud OVW-ers die voor de oorlog monteur of bloemenhandelaar geweest
waren maar door hun meewerken aan de bevrijding van Nederland en (v.h.) ‘ons
Indië’ toch al zoveel dienstjaren gemaakt hadden. Enkele enigszins pueriele figuren
daargelaten, waren zij dan ook niet erg ‘fanatiek’, zoals soldaten dat noemen. En
oorlogszuchtig zeker niet, behalve misschien in de dagen van de Hongaarse opstand,
toen een aantal stoer begon te doen en (dat zeiden zij tenminste) ‘meteen erop’ wilden:
levend villen en natzijken, die Russen. Eigenlijk vond ik het merendeel een beetje
meelijwekkend door de angst waarin zij voortdurend leefden. Niet zozeer voor de
communisten of een andere grote macht, maar gewoon voor de eigen commandant,
voor alles wat een streepje of balkje meer heeft en je op de vingers kan tikken als je
maar even in strijd bent met de voorschriften of oogluikend toelaat dat een van je
ondergeschikten dat is. Aangezien zij nog steeds leven onder een eigen strafrecht uit
ik meen 1800-zoveel, hebben zij veel plichten en heel weinig rechten. Ze kunnen
bijna zonder meer ontslagen worden als een of andere oppercommandant het in zijn
hoofd krijgt. Het was dan ook minder uit kwaadaardigheid, dan uit deze angst dat
men vaak toch wel irriterend precies was bij het handhaven van de regels, wat soms
wel tot zulke incidenten leidde waarbij boekjes over antivivisectie door de censor
die er o.a. voor moest zorgen dat wij geen antimilitairistische lectuur in handen
kregen, ingenomen werden. (We mochten overigens vrijwel alles lezen). Je kunt je
dan afvragen waarom de mensen zich toch zo door hun zelf gecreëerde systemen
laten beheersen. Zij die een lange ervaring als bankemployee of fabrieksarbeider
hebben, willen wel eens beweren dat die angst in hun milieu ook heerst.
In deze bij 1984, of was het 1884, passende sfeer was ik gedwongen voor
onbepaalde tijd te leven en te werken aan mijn erkenning, die mijn terugkeer tot de
realiteit van 1957 zou betekenen. Tijdens het bladharken of spitten, aanvankelijk op
het kazerneterrein, later ook in de belendende tuintjes wan de kapiteins of sergeants,
had ik ruimschoots de tijd mijn gedachten te vormen. Zou een broeder hovenier in
een klooster dat ook zo doen? Mijn leefwijze had er wel iets van.
Bij gebrek aan een op een of andere bijbel gefundeerde steun voor mijn opvatting,
moest ik mijn argumenten tegen het oorlogvoeren uit de practijk halen. Ik knoopte
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aan bij het feit dat ik een hekel heb aan ruzie maken en van nature niet erg aggressief
ben, en stelde de theorie op dat doodschieten vaak een averechts effect heeft als het
er op aan komt iets positiefs te bereiken, en dus onzinnig, zo niet krankzinnig is. Ik
kon een en ander o.a. staven met mijn ervaringen in El Sal-
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vador, waar ik met een beetje vriendelijkheid en meeleven en het daardoor gewonnen
vertrouwen meer wan de campesinos gedaan kreeg dan de plaatselijke
regeringsfunctionarissen met hun kapsones en pistolen ooit bereikt hadden. Ook bij
de inboorlingen wan Nieuwersluis zou deze ‘techniek’ succes blijken te hebben. Op
de normale onbeschoftheden die ik in het begin van mijn verblijf van een aantal
bewakers te verduren kreeg, reageerde ik met zoiets als ‘ahimsa’, héér-blijven. Het
effect hiervan was verbluffend. Binnen korte tijd was bijna iedereen tegenover mij
even voorkomend en met mijn lot begaan, als ik dat van meet aan tegenover hen
geweest was. Waarom zou ik anders zijn tegenover hen dan bij voorbeeld tegenover
de patiënten hier, waaronder zich beruchte misdadigers bevinden? Sommige sergeants
vertelden me wel eens wan hun daden in Indonesia, hoe zij, tot woede gebracht als
ze ergens een kameraad met afgehakt hoofd en uitgestoken ogen gevonden hadden,
de mannen uit een naburig dorp tot bekennen trachtten te brengen door hen schrijlings
op de hoge zijkant van de laadbak te laten zitten, als op een paard, zonder enig
houvast, en dan met de wagen hard over een hobbelweg of rakelings langs een rij
bomen te gaan rijden. Hollanders, Indonesiërs, Papoea's, Duitsers, Fransen, Algerijnen:
geen is zonder zonden. Jammer alleen dat ze toch met stenen gaan gooien, en erger.
Zo in het gesprek konden mijn bewakers er vaak toch wel inkomen dat ik aan hun
vorm van staatsdienst niet wenste mee te doen. Zij waren eigenlijk, behalve voor het
pensioen, ook alleen maar militair omdat zij geloofden dat afschrikken van aanvallers
door de tanden te laten zien de beste garantie voor vrede is. Sommigen geloofden
ook daar niet in. Weer anderen hadden het echter vol vuur over ‘de vrijheid’ die ze
verdedigen moesten. Vrijheid, wat is dat eigenlijk? Hebben de meeste Hollanders
wel zoveel vrijheid om te verdedigen? Ik krijg de indruk dat de overgrote meerderheid
onder een of ander juk leeft, bij voorbeeld die sergeants. Men zou dan kunnen zeggen
dat zij de vrijheid hebben zoiets zelf te kiezen. Maar is dat meestal wel zo? De
psychiater die mij onderzoeken moest (een onderdeel van mijn procedure) werd,
geheel tegen de regels van zijn vak in, een beetje kwaad toen ik, om deze
gemeenplaats te weerleggen, beweerde dat zijn volksdeel, R.K., haar jeugd tot
conformiteit dwingt door bedreiging met de eeuwige verdoemenis, hetgeen een
ernstiger vorm van geestelijke dictatuur, en dus inbreuk op ‘de vrijheid’ is, dan bij
voorbeeld een bedreiging met een strafkamp in Siberië ooit zijn kan. Het laatste zou,
om in de gedachtegangen wan genoemd volksdeel te blijven, toch hoogstens maar
levenslang zijn. Eeuwig, stel je eens voor.
Ondanks, of dank zij dit soort beweringen heeft deze deskundige intussen geen
termen aanwezig gevonden om mij af te keuren voor het dienstdoen in het leger. Wel
begrijpelijk: als je je bij de Indianen kunt aanpassen, kun je het waarschijnlijk ook
wel bij de voor de wet en ook politiek nog onmondige Hollandertjes die opgeleid
worden om de gevaarlijke karweitjes op te knappen die voortvloeien uit de avonturen
waar de volwassenen, zij die wel het stemrecht hebben, zich bij tijd en wijle in storten.
Naast zo'n onderzoek naar de diepere achtergronden van je dienstweigering door
de psychiater, wordt er ook nog een ingesteld naar je verleden. Tot sociaal ambtenaar
gepromoveerde onderofficieren gaan daaromtrent je familie, vrienden, vroegere
collega's, onderwijzers en wat dies meer zij, ondervragen. Als de resultaten hiervan
in overeenstemming blijken te zijn met de beweringen waarmee je je keus verdedigt,
is je zaak rond. Men heeft het bij mijn geval goed gedaan, dat moet gezegd worden.
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De befaamde commissie, bestaande uit vooraanstaande juristen, dominees en
dergelijke, waarvoor ik mij tenslotte, na zeven maanden in hechtenis gezeten te
hebben, moest verantwoorden, maakte het mij niet moeilijk meer. Dat gevoel had ik
tenminste. Behalve dat een van deze, overigens beminnelijke
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heren me in het nauw dacht te drijven door me plotseling te vragen hoe lang ik wel
in Moskou geweest was (ik heb er een paar jaar geleden een dag of wat doorgebracht),
stelde men mij geen onzinnige vragen, ook niet omtrent het geweten en allerlei
denkbeeldige gewetensconflict-situaties, waarin je b.v. het verkrachten van je moeder
of je meisje alleen maar voorkomen kunt door een pistool dat je toevallig bij je hebt
leeg te schieten op de aanrander.
Een dag of tien na het verhoor kwam in Nieuwersluis, uiteraard tot ieders inderdaad
dus wel stomme verbazing, het bericht dat mijn gewetensbezwaren erkend waren.
De bewakers wensten mij hartelijk geluk; zo waren zij wel.
Een dag later stond ik op straat en kon ik weer zonder gewapend geleide in een bus
stappen en zelf een kaartje nemen naar Amsterdam. Het vaderland liet me echter nog
niet los. Ik moest nog een kleine twee jaar de dienstplicht in een burgelijke tak van
staatsdienst vervullen. Bij mijn invrijheidstelling kreeg ik een papier waarop stond
wat erkende gewetensbezwaarden wel en niet mochten doen. Het bevatte tegelijk de
uitnodiging reeds drie dagen later in Den Haag te verschijnen op het ministerie van
oorlog om over een geschikte werkkring voor mij te beraadslagen. Toen ik er kwam
was echter al uitgemaakt dat ik krankzinnigenverpleger zou worden. Een ongetwijfeld
belangrijk ambtenaar, achter een groot bureau, bladerde wat in mijn dossier: Alle
gegevens wezen er op dat ik nog wel eens bij de anthroposofen zou terecht komen,
en ook dat ik voor verpleger van psychiatrische patiënten wel de geschikte man was,
‘gezien mijn vooropleiding, ervaringen enz.’ (Hun twee andere mogelijkheden van
tewerkstelling waren: sloten graven in Drente, en girostrookjes verwerken bij de
daarvoor bestemde rijkdienst in Den Haag, deelde hij me mee). Of ik wat voor het
verplegerschap voelde? ‘Ja’, zei de harlekijn toen mijnheer glimlachend aan het
touwtje trok. Mijn suggestie dat ik mij, ook voor het vaderland, toch misschien nog
wel nuttiger zou kunnen maken als ik weer in onderontwikkelde gebieden zou gaan
werken, zoals dienstweigeraars uit U.S.A. of Engeland dat wel doen, werd als absurd
van de hand gewezen. Hoe zouden zij, die nu voor mijn welzijn verantwoordelijk
waren, daar een oogje op mij kunnen houden? Men was blijkbaar nog steeds zeer
bezorgd over mij. De sous-chef moest mij meteen maar even het reisgeld geven voor
twee buskaartjes en een treinkaartje van het ministerie tot voor de deur van het
gekkenhuis, pardon, rijks-psychiatrische inrichting. Tweemaal werd mij uitgelegd
waar ik welke bus moest nemen en ook het bedrag van het reisgeld, waar ik nog even
in zoveelvoud voor moest tekenen, klopte tot op de cent. Het moet allemaal
verantwoord worden, ziet u.
‘Deze ideale ambtenaar, die wij plegen te beschouwen als een normale variant van
het genus: Mens, staat op de drempel van het pathologische’ zegt Dr R. Vedder in
zijn ‘Inleiding tot de Psychiatrie’, in het hoofdstuk over de stoornissen in de motoriek
en het handelen. Ik voelde me toch wel een beetje genomen dat ik me door dragers
van dit ziektebeeld moest laten gezeggen. Waarschijnlijk omdat dit in onze inrichting
waar ik diezelfde middag arriveerde, min of meer tegengesteld was, voelde ik me
daar direct thuis.
Wel was er bij het binnenkomen ook weer een ambtenaar, hetzelfde type mens, alleen
door Brabantse aard wat afgerond, die me een zoveelste reglement overhandigde. Ik
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had me echter al lang aangewend me bij vreemde stammen of groeperingen meteen
maar aan de bestaande zeden en gewoonten aan te passen. De meeste mensen schijnen
zulke leefregels nu eenmaal nodig te hebben. Wie er helemaal niet buiten kan en het
allemaal erg serieus neemt, wordt ambtenaar, en wie er helemaal niet aan kan of wil
meedoen, komt in onze inrichting, zonder wit jasje natuurlijk. Tussen deze mensen
werk ik nu: een in de loop van 40 jaar uit heel Nederland bijeengeharkte groep:
drankzuchtigen, ex-SS-ers, lijders aan lues veneris in een tijd dat daar nog weinig
tegen gedaan kon worden, kin-
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derverkrachters, gewone dieven en lijders aan allerlei andere hersen-, zenuw- of
zielsziekten. Mijn decorum, het witte jasje, verliest binnen een dag haar gesteven
smetteloosheid aan vetvlekken, stofvegen, urinespetten en dergelijke. Ik doe hetzelfde
werk dat vele patiënten (onder het moto: arbeidstherapie) ook verrichten: w.c.'s
schoonmaken, gangen of zalen schrobben, bedden opmaken. Het belangrijkste, en
dat doen we geloof ik ook samen, is wel: ervoor zorgen dat alles loopt en dat iedereen
er rustig zichzelf kan zijn zonder anderen al te zeer te hinderen. Wat dit laatste betreft
schijnt onze kleine samenleving zich wel gunstig van de ‘gezonde’ maatschappij te
onderscheiden. Men mag hier dan elkaar of soms zelfs openlijk zichzelf voor gek
verslijten, ieder wordt toch wel geäccepteerd zoals hij is. Buiten de inrichting schijnt
dat anders te zijn.
Ik denk aan de leden van een van de stammen die Anthonie van Kampen beschrijft.
Zij noemen zich de Asmatters, de ‘ware mensen’, en menen op grond van die
qualificatie het recht te hebben de koppen te snellen van alle minder ‘ware’ soorten
mensen.
De wereld zit vol van dergelijke van eigen gelijk en meerwaardigheid overtuigde
primitieven: Ossendrecht, Moskou, Arkansas, Johannesburg, Rome, Mexico, Algiers
en ga zo maar door. Daar sta je dan tussen met je vuile witte jasje.
Vrede bewaren op het paviljoen wil nog wel lukken: ieder individu op eigen wijze
benaderen, ‘maximaal benaderen met behoud van distantie’ (Prof. Rümke, ‘Psychiatrie
I’), buitenstaander blijven en toch meedoen, werken, gijn maken. Als het gevaarlijk
mocht worden is er altijd nog de sleutel voor de noodbel aan m'n ring.
Hoe sta ik echter in de maatschappij? Ik was en bleef ook daar buitenstaander, vol
verbazing over de wonderlijke manieren die mijn medemensen zoeken om hun leven
te leiden of te lijden. Vaak ging die verwondering over in verontwaardiging of zelfs
afgrijzen. Maar steeds weer zag ik mijzelf tot de ontdekking komen dat degenen die
daar de aanleiding toe waren of die mij of mijn naasten het leven moeilijk maakten,
mensen zijn. Mensen die het op hun manier meestal ook goed bedoelen. Hoe moet
ik mijn taak tussen hen nu opvatten? Het witte jasje geeft me hier geen machts- of
aanzijnspositie meer en noodbellen worden er overal reeds zoveel geluid.
Rest mij dus het ‘maximaal benaderen met behoud van distantie’ en het doen wat
mijn hand vindt om te doen.
Gerrit Huizer

(af) luisteren en huiveren
Naast de giftige zwam der atoomontploffing (wat denkt u van Salinger's suggestie
‘Anyway, I'm of glad they've got the atomic bomb invented. If there's even another
war, I'm going to sit right the heil on top of it. I'll volunteer for it, I swear to God I
will’?) begint eon ander gezwel de laatste tijd onrustbarende vormen aan te nemen.
Een gezwel met ingebouwde mikrofoons, miniatuuropnameapparaten en
aanstekercamera's. De techniek van het sleutelgat is verouderd. Niet alleen de kalender
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wijst er op dat we elke dag dichter bij 1984 komen. Het is aan de orde van de dag
dat zakenlieden gesprekken met bezoekers registreren. En het hangt er maar van af
hoe de relatie tussen hen is of wordt, of zij van die opnamen misbruik maken. Men
kan met die bandopnamen naar willekeur omspringen. Koeperen, heropnemen,
stemmen onherkenbaar maken. Ook het aftappen van telefoongesprekken is een
geliefd middel om iemand te strikken. Dat ondervond, zo meldt de Nieuwe
Rotterdamse Courant, de 36-jarige ierse advokaat mr P.A. Marrinan, wiens betrekking
tot ‘een aantal beruchte misdadigers’ onderzocht werd.
Het woordelijk verslag van telefoongesprekken, die met toestemming van de vorige
minister van binnenlandse zaken en ten bate van de politie door de P.T.T. waren
afgeluisterd, werd tegen Marrinan gebruikt, hoewel de afgetapte telefoon niet aan
hem behoorde, maar aan een berucht misdadiger.
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De methode heeft veel verontwaardiging gewekt. Maar de tijd gaat snel. De infiltratie
gaat door. We wennen, versuffen, verlammen. Misschien is er ondertussen al een
opnameapparatuur gekonstrueerd die bewijskracht heeft. Wordt die in gebruik
genomen dan zal wat wij nu nog ‘menselijke vrijheid’ noemen helemaal een fiktie
zijn.
Het blad ‘Critic’ zegt dat er een wet moet komen op zulke geheime installaties,
anders - en hier wordt een uitspraak van de amerikaanse senaatskommissie aangehaald
- ‘human beings would be bound to dissolve to the jungle level of suspicion and
distrust’.
Het blad ‘Gard-Sivik’ zegt: We moeten ons sterk bewust zijn van deze en andere
zwellende gevaren en er op blijven reageren. We moeten hen die de schouders
ophalen en zeggen ‘Ach ja, 't is erg, maar wat doe je er aan?’ in het gezicht meppen
en wakker maken. Hun onverschilligheid is de vruchtbaarste voedingsbodem voor
de gezwellen.
c.b.v.

Voorlichting over leven en dood...
‘Wirkliche, weltweite, unbegrenzte Publizität ist Bedingung von Freiheit
und Frieden.’
Karl Jaspers
Uit een artikel in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 11 augustus j.l. citeren wij:
Rapport van commissie der V.N.
Stralingsgevaar noopt tot voorzichtigheid
Schattingen van gevolgen nog zeer onzeker
De radioactieve neerslag, die veroorzaakt wordt door de proeven met
kernwapens, vermeerdert de sterkte van de atoomstraling in de wereld, wat
nieuwe en ten dele nog onbekende gevaren voor de mensheid met zich meebrengt,
nu en in de toekomst. Alle pogingen, die op het ogenblik gedaan worden om de
gevolgen vast te stellen van de straling, waaraan de mensheid door verschillende
oorzaken is blootgesteld, kunnen echter alleen pogingen tot schatting zijn, met
een grote mate van onzekerheid.
Maar juist deze afwezigheid van betrouwbare gegevens, in het bijzonder wet
betreft de genetische gevolgen van de atoomstraling, maakt het nodig zeer
voorzichtig te handelen, omdat de betekenis van de schadelijke gevolgen der
straling in het verleden wellicht onderschat is.
Tot deze conclusie komt een speciale wetenschappelijke commissie van de
Verenigde Naties, die in 1955 van de Algemene Vergadering opdracht heeft
gekregen, het vraagstuk van de gevolgen der radioactieve straling te bestuderen.
Het rapport der commissie is gisteren voor publikatie vrijgegeven.
***
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De commissie is van mening, dat alle maatregelen, die erop gericht zijn, de
radioactieve straling tot een minimum terug te brengen, zullen bijdragen tot de
bescherming van de gezondheid. Zij verklaart verder, dat men enerzijds mensen niet
meer dan noodzakelijk bloot mag stellen aan straling bij de medische toepassing van
de kernenergie of bij ander vreedzaam gebruik en dat er anderzijds een einde gemaakt
moet worden aan de radioactieve besmetting, die veroorzaakt wordt door
kernwapenexplosies.
***
De commissie is tot de conclusie gekomen, dat zelfs de kleinste hoeveelheden straling
in staat zijn genetische en misschien ook lichamelijke schade aan te richten. Zowel
natuurlijke straling als straling die het gevolg is van radioactieve verspreiding
(fall-out) raken in grote of kleinere mate de gehele wereldbevolking, terwijl slechts
een klein deel van het mensdom straling ontvangt bij geneeskundige behandeling of
in de uitoefeniing van een beroep. De bestraling achter van welke groepen personen
ook voor en tijdens de vruchtbare leeftijd zal genetische uitwerking hebben op hele
bevolkingen voor zover de voortplantingsorganen worden blootgesteld, aldus de
commissie.
***
De commissie zegt, in haar rapport enerzijds de bewijzen aan te bieden, dat het
stralingspeil hoger is geworden
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en anderzijds uiting te geven aan haar onzekerheid inzake de aard en de omvang
van de uitwerkinw van straling op de mens, in het bijzonder wanneer deze
straling in geringe doses maar over een lange duur wordt opgenomen.
***
Zelfs een kleine stijging in de algemene radioactiviteit op aarde, hetzij als gevolg
van kernwapenproeven hetzij door andere oorzaken, zou wellicht merkbare schade
aan grote bevolkingsgroepen kunnen toebrengen voordat definitief zou kunnen
worden bewezen, dat radioactiviteit de oorzaak van de schade is, aldus de commissie.
***
Gezien het feit, dat de drempelwaarden voor het optreden van lichamelijke
beschadigingen als gevolg wan straling thans niet met juistheid bekend zijn, moet
er op dit ogenblik rekening mee worden gehouden dat de blootstelling van menselijke
bevolkingsgroepen aan hoger wordende hoeveelheden ioniserende straling aanzienlijke
en wijd verspreide lichamelijke schade kan veroorzaken, aldus het rapport.
Het Algemeen Dagblad van dezelfde dag meldt over hetzelfde onderwerp
daarentegen:
V.N. over radioactieve straling
Weinig kans op schadelijke gevolgen voor nageslacht
LONDEN (Reuter) - Engelse - en ook Amerikaanse - deskundigen hebben uit het
gisteren verschenen rapport van de Verenigde Naties over de uitwerking van
radioactieve stralingen de conclusie getrokken dat de kansen op schadelijke gevolgen
van die stralingen voor het nageslacht buitengewoon klein zijn.
Aan het rapport, dat werd opgesteld door de wetenschappelijke commissie wan
de Verenigde Naties, is enige jaren gewerkt. Het berust op wetenschappelijke
gegevens die werden verstrekt door enige tientallen regeringen en verscheidene
internationale organisaties.
De Engelse vertegenwoordiger in de commissie, dr. E.E. Pochin, gaf gisteren de
volgende verduidelijking van hetgeen in voor leken moeilijk te begrijpen termen in
het rapport staat over de gevolgen van een voortzetting van proeven met kernwapens:
Bij voortzetting van de proeven met waterstofbommen zullen de
bevolkingnsgroepen wier voornaamste voedsel rijst is - veel meer dan de helft van
de wereldbevolking - wellicht over honderd jaar blootstaan aan evenveel straling die
het gevolg is van die proeven als aan alle andere stralingen, natuurlijke en verwekte,
tesamen.
Dr Pochin zei dat het rapport bevredigend was omdat het geen aanleiding gaf tot
een wijziging van het tot nu toe ingenomen standpunt. Hij doelde op het standpunt
dat vergeleken met de natuurlijke stralingen en de stralingen die worden opgewekt
door roentgenapparaten en radioactieve isotopen de radioactieve neerslag van proeven
met kernwapens onbetekenend klein is.
De Amerikaanse commissie voor atoomenergie reageerde op gelijke wijze op het
rapport. Het zag het als een bevestiging van het in 1956 gepubliceerde rapport van
de Amerikaanse akademie van wetenschappen.
Het rapport komt ook overeen met het in 1956 verschenen rapport van de Engelse
medische raad en met de bevindingen van de Wereldgezondheids-organisatie.
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dorka
Liberer la peinture vaut mieux que Peindre la Liberté
Nota's rond het werk van Maurice Wyckaert
1. Het komt me voor dat de wereld van de hedendaagse plastische kunsten voor
de niet-gewaarschuwde maar toch belangstellende toeschouwer de indruk van een
verwarrende en soms groteske mengelmoes van stijlen en strekkingen kan oproepen.
Ziet men inderdaad niet dagelijks in de tentoonstellingszalen die de zgn.
avant-garde-kunst propageren een voortdurende en dikwijls komieke afwisseling
van abstrakt-geometrische, surrealistische, oud-expressionistische en tachistische
schilderkunst? In Parijs is momenteel vooral de laatstgenoemde richting in de mode,
maar dit bewijst weinig en het is moeilijk te aan-
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vaarden dat het groot aantal verschillende manieren die daarin opgemerkt kunnen
worden van experimenten met vlugdrogende, synthetische verf tot het formeel
nabootsen (met behulp van zand en andere ingreriënten aan de verf toegevoegd) van
oude muren en verweerde zandoppervlakten, één stijl en één belangrijke beweging
zou uitmaken die bekwaam is, kunsthistorisch gezien, de schilderkunst van deze tijd
een nieuwe wending te geven. Heel dikwijls heeft men hierbij de indruk dat de
pogingen niet verder gaan dan het stadium van experimenten om het experiment of
het dankbaar aanwenden van een goedkoop trukje, waarin vruchteloos kan worden
gezocht naar de uitdrukking van een persoonlijke en nieuwe visie op de wereld en
de mens.
Het eerder sombere beeld van deze artistieke malaise is gelukkig echter niet zonder
enkele bepaald opvallende, zelfs verrassende uitzichten.
De belangrijkheid van een nieuwe poëzie die na de laatste oorlog ontstond en zich
rond 1950 definitief naar buiten uit manifesteerde, met als voornaamste kenmerk de
noodzakelijkheid van nieuwe uitdrukkingsmiddelen (een herontdekken van de
woorden, de beelden, het ritme) voor een nieuwe inhoud, wordt hoe langer hoe minder
betwist. Niettegenstaande deze dikwijls ‘experimenteel’ genoemde poëzie de indruk
gaf met stevig gevestigde tradities af te rekenen, was ze toch geworteld in de
mogelijkheden die veel vroeger door belangrijke dichters gevonden werden. (1)

Haast gelijktijdig met het verschijnen won deze vernieuwende beweging in de poëzie,
ontstond er in de wereld van de plastische kunsten een analoge noodzakelijkheid:
verschillende schilders en beeldhouwers voelden aan dat de oude esthetische regels
en schilderkundige middelen ontoereikend waren gevonden voor de uitdrukking van
een nieuwe inhoud, en zo groeide er een klimaat van experimenteren in de evolutie
van elk dezer kunstenaars, voornamelijk in het zoeken naar een nieuw gebruik van
de kleur en de materie. Ook hier vertrokken de opzoekingen vanuit bepaalde feiten
uit het verleden. (2) De resultaten werden door velen onder ons met belangstelling
gevolgd en in deze nieuwe kunst - men kan ze de onvolledige benaming geven van
een vrij en experimenteel, semi- figuratief expressionisme (3) - kan men werkelijk
de uitdrukking herkennen, in vele facetten maar direkt en volledig, van de visie van
de mens in onze verontrustende wereld. Het dient echter opgemerkt te worden dat
de kunstenaars die in dit verband gelijklopende formeel-artis-
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tieke opvattingen hebben, niet een eenheidsbeweging vormen en hun werk niet vanuit
éénzelfde theoretische basis opbouwen. Het komt me voor dat dit alleen een waarborg
kan zijn voor de authenticiteit van hun werk. In de beperkte maar nooit afgesloten
reeks namen van de schilders Wemäere, Dubuffet, Jorn, Pollock, Pedersen, Appel,
Galizzio, Ting, Baj, Matta,... kan men dus alleen maar een rij van elkaar losstaande
individualiteiten zien die elkaar eerder op een hogerstaand plan ontmoeten dan dit
van de vele artistieke clans. Tot deze reeks individualiteiten behoort ook de Vlaamse
schilder Maurice Wyckaert.
2. Hoe kan men het altijd verschuivende werk van een schilder duiden, in woorden
vangen, hoe kan men de kleuren, de vormen, de beweeglijkheid van een doek in taal
verdichten? Het nuttige van zulke beschrijving is ten andere niet zo maar dadelijk te
bewijzen. (4) Belangrijker is het voor mijn gevoel rond de verwezenlijkingen van
een kunstenaar enkele standpunten op te bouwen, die, vlugger en nauwkeuriger dan
om het even welke beschrijving, de kunstenaar kunnen situeren in de artistieke
evolutie wan zijn tijd.

Maurice Wyckaert is een experimenteel, omdat hij er naar zoekt de volledige gamma
van de schilderkun-
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dige middelen in zijn werk te gebruiken. En vrij, omdat het hem nog gebeurt,
niettegenstaande de mode alleen niet-figuratieve en twee-dimensionale voorstellingen
toelaat, dat hij fantastische landschappen schildert waarin hij een nieuwe
meta-physische ruimte en een ander geheim spel van het licht ontdekt, dan deze van
Turner af Ensor.
Zoals in de natuur elke vorm staat tot zijn noodwendigheid, zijn doel, past Wyckaert
in elk werk de vorm aan bij dat wat hij wil uitdrukken. Hij gebruikt zelden de
volledige gamma van de kleuren en de materies in één enkel doek, zijn schilderijen
zijn zelden een kreet, maar achter de oppervlakte beweegt en kondenseert zich echter
een visie op de dingen die er best te blijvender door wordt: er zijn weinig moderne
schilders die zoveel densiteit bereiken achter zoveel discretie. (5)
3. Het kreatief processus bij een modern kunstenaar kan worden omschreven als
ontstaan uit de wisselwerking van de intuïtieve gevoelsspanningen die de kunstenaar
met de buitenwereld verbinden en de bewuste kontrole daarvan. Uit dit oogpunt kan
een zin van Wyckaert, in verband met zijn werk uitgesproken,: ‘un rêve éveillé traduit
et conduit plastiquement’ aangehaald worden. Elk kunstenaar, zoals elk mens tenslotte,
heeft in zich een intuïtieve affiniteit voor bepaalde aspekten van de buitenwereld die,
van zijn prille jeugd af, zijn belangstelling voor deze bijzondere (en geen andere)
beelden, landschappen, toestanden uitlegt. Onbewust wordt de kunstenaar dus het
organisch geheugen van dat deel van de buitenwereld dat zijn persoonlijke affektiviteit
in hem verzamelt.
Uit deze rijke en beweeglijke, maar nog konfuse massa van herinneringen en
beelden put de schilder wanneer hij in een eerste haal vormen en kleuren zijn visie
van de buitenwereld op een doek vastlegt. In ogenblikken van helderziendheid
(Wyckaert noemt ze een wakende droomtoestand) tekent de schilder dus die vormen
en beelden in kleuren neer die het best ‘resoneren’ met zijn organisch geheugen.
Daarna komt het stadium waarin het doek zijn plastisch verantwoorde en definitieve
vorm krijgt, waarin de fantasie, het uitvindingsvermogen van de kunstenaar en zijn
persoonlijk gevoel voor beweging, materie en kleur in het schilderen de overwegende
rol spelen. ‘L'art est une dispute et une complicité de la mémoire et de l'imagination’,
schrijft Dotremont en door het voorgaande kan deze zin uitgelegd worden.
Dit mechanisme verklaart ook de differiëntiatie tussen de schilders onderling:
enerzijds door hun affektiviteit die hen met verschillende aspekten van de
buitenwereld intiem in kontakt brengt, en anderzijds door hun eigen persoonlijke
manier om die innerlijke werkelijkheid plastisch te vertalen. Zo kan men bij Jorn de
Skandinaafse sage's en legenden herkennen, bij Matta en Alechinsky de vegetatieve
groei van de natuur, bij Appel de kreten van de straatkinderen, bij Corneille de klare
Saharalandschappen, bij Ting de opstandige maskers uit de Chinese mythologie (die
zijn reaktie uitdrukken op de omstandigheden die hem zeer jong nog uit zijn familie
en zijn land verbanden), bij Wyckaert tenslotte wijdse landschappen met
wegvluchtende vlakten rond zware bergmassa's onder of achter grillige bewegingen
van water en wolken. Dit zijn natuurlijk slechts voorlopige en gedeeltelijke wegwijzers
(nergens gaat het hier om een beschrijving van de buitenwereld); wat er gebeurt in
het onderbewustzijn van een kunstenaar is niet te determineren, maar deze
verklaringen kunnen toch in zekere mate de geest en het klimaat van het werk van
een schilder benaderen. Elke verdere beschrijving zou te kort schieten, te laat komen;
de manier waarop een schilder als Wyckaert zijn doeken plastisch leidt naar een
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surreëele ruimte en een dynamische beweging in hun eindstadium is niet te
achterhalen.
Maar het is in elk geval belangwek-
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kend in de doeken van Wyckaert bepaalde vormen te zien weerkeren (de eigen
vormenwereld van Wyckaert, zoals er ook een bestaat voor Matta, Jorn, enz.; men
zou van een ‘psychologie van de vormen’ kunnen spreken) waardoor de bewegingen,
de stilstanden, de opstand van een mens in de natuur dynamisch in een aangepaste
ruimte peprojekteerd worden doorheen de uitstraling van wat leeft en beweegt in de
natuur, (het krachtveld dat de natuur regeert). Het is geen ruimte die een schuilplaats
wordt voor een bepaalde gedachtenwereld, maar wel een ruimte die door haar eigen
vormgeving en bestaan boven het begripvormende en rationele der ideeën komt te
staan, dus een intiemer en direkter aanvoelen van de niet af te meten natuurkrachten
uitdrukt. (6)
4. Gedurende vele eeuwen hebben de wetten der logika van het oude rationalisme
het beeld dat de mens zich van de wereld maakte, vervalst. Nochtans is gans de natuur
opgebouwd op de coëxistentie van twee tegengestelde toestanden: leven - dood,
beweging - rust, dag - nacht, droogte - vruchtbaarheid, koude - warmte, en in het
leven der mensen: geluk - tegenslag, mooi - lelijk, goed - kwaad, eenzaamheid kontakt, enz. leder der elementen van elke groep is niet waarneembaar, bestaat niet
zonder het andere. Sinds de 19e eeuw hebben de opzoekingen en verklaringen van
de geleerden een einde gesteld aan de overwegende invloed van de lineaire logika
en het rationalisme: Bleuler definiëert in 1911 het begrip van de ambivalentie als
normale vorm van de psychische funktie, Lenin vervangt de ‘dogmatische en unieke
waarheid’ door een waarheid die zich slechts vormt na het in beschouwing nemen
van verschillende tegenovergestelde, niet met elkaar te verzoenen maar afhankelijke
feiten, en Einstein legt het heelal uit als een mobiel evenwicht tussen energie en
materie, materie die zich voortdurend in energie om- -et, energie die zich voortdurend
verdicht tot materie. Wanneer Wyckaert schildert, wanneer onder zijn hand uit de
kleuren de vormen ontstaan en uit het afwegen van de vormen de kleuren, gebruikt
hij spontaan een plastische ambivalentie die zich vertaalt door de coëxistentie in elk
doek van een volle naast een lichte materie, van een zware naast een heldere kleur,
een mooie naast een lelijke, en in de opbouw van een dynamische vibrerende vorm
naast een inerte en kalme oppervlakte. Dit duidt er op dat Wyckaert naar buiten uit
en om zo te zeggen technisch reeds, zeer dicht de organische werking van de wereld
benadert. Dit duidt er ook op dat hij bepaald breekt met de oude esthetische tradities
in de schilderkunst, die van de Grieken en de Renaissance af tot hun fataal eindpunt
het kubisme en de koude abstrakte kunst, in de symmetrische en statische opbouw
door de regels van de lineaire logika beheerst werden.
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‘schilderij’, maurice wyckaert (120 × 100) - foto J. coulomnier

5. Dit zijn zoveel als enkele standpunten rond het werk van Maurice Wyckaert.
Of ze nodig waren om in te zien dot Wyckaert, na een hord doorgewerkte evolutie,
een nieuwe plastische taal gevonden heeft - die geworteld is in een typisch Vlaamse
traditie die niet aan Permeke maar wel aan Breughel en Ensor doet denken - in niet
zeker. Ook kunnen zijn doeken, met hun tedere beweeglijkheid, dan weer harde
direktheid, zonder deze nota's aangevoeld worden, wellicht zelfs op een andere en
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betere manier. En dat is maar goed, elke poging tot verklaring van de goede moderne
schilderkunst (ze is a-literair) kan er slechts ‘en marge’ en als een uitkraging naast
komen te staan.
Maar het was tijd geworden, denk ik, dat buiten en boven het kleine kader van de
meestal steriele discussies ‘figuratief of abstrakt?’, ‘geometrisch abstrakt of tachistisch
niet-figuratief?’, e.d.m. op dit gezonde en levende werk de nadruk werd gelegd.
Misschien is het wel een der eerste bouwstenen voor een kunst van morgen?
Okt '57
Walter Korun
1. De invloed van bv. Van Ostayen of Hölderlin op sommige Vlaamse en Hollandse
‘experimentelen’ is duidelijk. De theoretische teksten van Jan Walravens
(‘Phenomenologie van de moderne Dichtkunst’), Gerrit Kouwenaar en René
Gijsen (‘Die aan de overkant’, gard-sivik no 3) zijn belangrijk in dit verband.
2. Een nieuwe interpretering van sommige doeken van Van Gogh, Ensor, Nolde
of Klee, en de spontanïeteit die de primitieve kunsten en de kindertekeningen
zo levendig maken.
3. ‘expressionisme’ niet in de etiketbetekenis van het woord.
4. De zin van Van Ostayen ‘On croit savoir mais on ne sait jamais’ voor het
raadselachtige bij Ensor, is voor de meeste belangrijke schilders waar.
5. Het is interessant hier even een passage uit het artikel ‘Situation de la Jeune
Peinture à Paris’ van Alain Jouffroy in herinnering te brengen: ‘Une sorte de
haine de soi, de dégoût de la liberté, alimente la rage de peindre; et cette rage
est présente dans l'extrême vulgarité des ‘signatures’ de Mathieu comme dans
les peintures dégoulinantes de Viseux et de Claude Georges. La rage chez eux
est une valeur, comme l'était la mélancholie au moment du romantisme.
Manifester de la rage, s'est se sentir vivant, c'est déchirer la paroi qui nous sépare
de l'absolu, c'est entrer dans le coeur saignant des choses, c'est vider la vérité.
Les symboles de cette rage sont: le crachat, le vomi, le pourri, le lacéré,
l'ensanglanté, l'horrible. Plus la colère est visible, meilleur est le tableau. Car il
s'agit d'être viril et de le montrer. Mais comme le dit Zao-Wou-Ki ‘afficher la
Force, c'est prouver la Faiblesse’. II ne suffit pas de crier pour être entendu. On
dit toujours que les bons orateurs parlent doucement; seuls les Hitlers croient
agir sur l'univers en poussant des hurlements. Et la plupart des jeunes peintres
confondent la puissance avec le cri, et font toutes les grimaces de la puissance
au lieu de se laisser porter pas elle. Je ne connais pas un tableau plus silenciaux
que ‘le Cri’ d'Edcuard Munch, et il n'y a pas de tableaux plus décoratifs (ni
souvent de plus mauvais goût) que les toiles abstraites qui prétendent au
‘déchaînement’.
6. Het ligt hier voor de hand dat het absoluut verkeerd is deze schilderkunst, die
vanuit een ‘intuïtieve’ helderziendheid werd opgebouwd, ‘abstrakt’ te noemen.
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iedere levende letter
hans andreus
Iedere levende letter,
vis gevangen in troebel water,
was mijn dood.
Iedere afgeschoten gedachte,
pijl terugvallend op aarde,
was mijn dood.
Luisteren is even moeilijk,
luisteren zonder maar iets te doen,
als liefhebben als de zon.
Ik weet niet wie of wat ons bij kan staan:
vogels, kleuren, bloemen,
slaap, een vrouw,
de dromen van de slaap,
licht,
wezens van donker of licht,
maar sta ons, de mensen, bij.
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een dodenklaaglied
Laten wij maar nergens meer over spreken.
Wij waren de witte mensen uit de bergen,
wij waren de haastige mensen uit het laagland,
wij waren de kalme snelle mensen van de rivier,
wij waren de soepele lachende mensen uit het oerwoud.
Wij waren de wijzen uit het oosten en het westen,
wij waren de warme kinderen van de zuidelijke zon,
de koele kinderen van de noordzee en het noordland.
Het is nu allemaal even voorbij
als het kloppen van onze harten.
Wij zijn grijze gangen, blinde ogen, lamme handen, voeten,
starre wassen ontzettende beelden,
duisternis.
Wanneer wij lopen zijn wij manke dieren.
Wanneer wij vliegen zijn wij lompe vogels.
Wij zijn de eindeloos durende film van de dood.
Want het ergste is:
zolang wij ons nog de kleur won één bloem,
het fluisteren van één mens, de zachtheid van één nacht
proberen te herinneren,
zolang nog wordt het niet licht meer voor ons.
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het midden van het lichaam
In het midden van het lichaam staat het leven stil;
daar beweegt niets; misschien een grashalm;
misschien een weinig muziek; een paar wolken.
Daar woont ook de kleine god van het geduld.
Hij knielt en kijkt over de aarde;
hij zit met over elkaar gevouwen benen
en volgt een paar vogels die verdwijnen in de verte.
Hij zegt niets wat de mensen kan schaden
of de vogels. Alles is eender,
denkt hij, voor zover hij denkt.

Gard Sivik. Jaargang 3

4

warmte
Ik wil in je warmte slapen.
Ik wil je verstaan in de nacht,
als ik in mijn slaap naar je luister.
Mijn woorden zijn simpel als dieren;
als dieren gaan ze naar je toe
of kijken naar je uit de verte.
Maar ik wil dichtbij je slapen,
ik wil in je warmte slapen.
Mijn voorhoofd is moe en mijn ogen en mijn gedachten zijn stenen,
die zwaar wegen op mijn lichaam.
Ik wil in je warmte slapen;
het leven alleen is te koud.
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het hart van de nacht
Het hart van de nacht
is een simpel hart en een goed hart.
Het klopt regelmatig en zacht.
Het bed van de nacht
is een lieflijk bed en een goed bed.
Wij slapen onder de zachtste dekens.
Ik heb je zo lief
als een kind het vliegend tapijt van zijn slaap:
glimlachend droomt het.
Het hart van de nacht
is een grote zon en een simpele zon,
waarin wij wonen.
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gedicht voor andreus
simon vinkenoog
Een schaakmeester ziet zijn zetten vooruit,
de anderen zullen hun zetten ontlopen.
Soms geen uitweg meer. Alleen het radeloze wachten
op het antwoord dat geen antwoord is,
een mens die geen mens is
maar geboekstaafde herinnering.
Gehoorzamen de woorden aan wetten,
je huis draagt een kruis,
je klok tikt nergens anders,
op je schoorsteenmantel woordenboeken
van berusting: vrouwenschouders,
kinderhanden
en achter je drie goden, Hans.
Horen: je oren verduisterd,
Zien: je woorden verstomd,
Spreken: uit poëzie is ooit een mens
nog geboren.
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de vis
heere heeresma
entre-acte
Luister, het was eindelijk middag geworden. De laatste wonderen waren de wereld
uit en de allerlaatsten waren nog niet bedacht, hoewel er hoop was in laboratoria,
departementen en enkele kleine zolderkamers boven de stegen in de snel ouder
wordende city.
De mensen onderling herkenden elkaar nog immer ruggelings en jaagden nog
steeds gezamelijk op een vogel om in de hand te houden. Een streven waarover maar
door weinigen werd nagedacht wat echter relatief is want van over de gehele wereld
bij elkaar gebracht zouden zij zeker enkele grote steden kunnen bevolken; waarboven
dan een vogel enz.
Maar van dit alles is uiteindelijk alleen die middag belangrijk want vanaf die tijd
ontstond deze herinnering en de rest is nu nog waar te nemen (hoewel enige haast
geboden is) als men praat of rijdt in de trein of de tanden poetst en naar het werk
gaat.
Het was dan om ongeveer drie uur dat Natan met hoofdpijn en slaaprimpels in de
wangen op de drempel van de gezamenlijke voordeur ging staan kijken naar de
sinaasappelverkopers en dacht dat de dag voorbij was, hoewel boven zijn hoofd de
gevels van de pakhuizen en kazernes nog overdadig door de zon verlicht werden.
Maar toch, daaronder scheurden zich de schaduwen al haast van hun fiasco en Natan
snoot zijn neus en rook de geur van een lenteavond; een bizonder verlangen dat in
de steden meer begrepen wordt dan in de starre dorpen van dit land.
Blij en uitgerust fluisterde hij daarom tegen Elisabeth Vaudeville met al bruine
benen en een leuk gezichtje boven het lenige lijf: ‘Waarom veeg je toch altijd je
mond aan de mannen af, Eli?’ maar Elisabeth Vaudeville sprong lachend weg tussen
de kramen met sinaasappelen onder de lichtgroene bomen en Natan dacht dat ze
mooi genoeg was om zonder katoenen jurken te lopen.
Die middag ook kwam Leli voor de tweede keer bij uit zijn verdoving en keek uit
het raam van het hospitaal neer in de saaie tuin vol onverschillig afval; papieren
dozen, afgerukte fietslantarens en zadeldekken en drentelende bezoekers. Een grote
binnenplaats weliswaar maar de bijgebouwde wachtkamers en barakken verdrukten
steeds meer het toch al toevallig groen dat zich nu nog slechts als onkruid in smalle
perken staande hield. Het uitzicht sloeg Leli
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echter niet meer terneer nu hij zich al een stuk beter voelde in zijn grijsbetonnen
pyama die langs alle randen schuurde en hem immer voorkwam als te groot of te
klein. Ja, nu alles voorbij was; de angst om te sterven, de operatie, het ziekenhuis en
‘god goede vader help mij amen amen uw kind niet sterven a.u.b.’ dacht hij: ‘Ik zal
mij languit in mijn verzen leggen. Iets moois, het dagboek dat ik eindelijk ga schrijven.
Dit is de grote waarachtigheid en ze zullen zien dat ik een dichter ben,’ waarmee hij
bedoelde dat ze zouden zeggen dat hij een dichter was. Iets geheel anders.
Wat ze dan zijn: Natan en Elisabeth Vaudeville en Leli. Onvoorbereid op de
gebeurtenissen en alleen in zoverre ze elkaars bestaan niet vermoeden. Zij zullen
zeker een grote plaats in onze harten gaan innemen.
Want over het van warmte trillende lage land naderde een vis. Hij zwom vrij hoog,
ongeveer driehonderd voet, maar door zijn grootte was hij duidelijk zichtbaar met
kieuwen als poorten en ogen als telescooplenzen of zoals men meent dat
telescooplenzen er uit zien. Hij kwam vanuit de zon en zijn snelheid was
verschrikkelijk maar nam geleidelijk af terwijl onder hem op de betonnen baan die
naar de stad leidde de eerste ontstelde automobilisten zich in verwarring dood reden.
De chauffeur Barossa zag dit alles met zuidelijk temperament d.w.z. naast zijn
diesel liggend op het gras van een uitwijkplaats en wachtend tot het te laat zou zijn
voor de expediteur. Er was dan tenminste tijd voor een biertje en de illustraties aan
de leestafel in het hotel en alles zou betaald worden met bonnetjes en hoe meer dat
er waren hoe beter want de baas was rijk en hij communist en de chauffeur Barossa
wond zich op en trapte met zijn laarsen in het gras hoewel hij een toeslag had op
iedere kilometer en een verzekering voor ongelukken. Maar wie zei hem dat daar
ook niet aan verdiend werd?
En dan keek hij recht tegen de grijswitte buik van een vis en hij wist meteen dat
dit geen stunt was. Er stonden geen reklames op de zijkanten en hij hoorde geen
motoren maar duidelijk zag hij de kieuwen, het zachte wuiven van de vinnen en de
vis gedroeg zich als een vis in het water.
De chauffeur Barossa schrok meer van een ijskoude schaduw die over hem
heengleed dan van de klap en het gerinkel van iemand die op zijn vijftien meter lange
camion inreed en dat hij daarop snel naar de achterkant van zijn wagen liep was niet
om te staren naar de ravage maar om een schaduw na te kijken die al haast weer in
de verte was verdwenen.
De schok had de bestuurder gedood en zijn gezicht met glas geperforeerd. Er
walmde iets maar niets brandde openlijk. Van de truck was alleen de laadklep
gebarsten en die oneerlijkheid bracht de
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chauffeur Barossa weer tot bezinning en hij holde terug tot in de hoge kabine en gaf
gas. De motor overstemde het gekraak van losscheurend metaal en na enkele
kilometers donderde hij de stad binnen waar de vis al enige tijd roerloos boven een
van de torens hing.

story
De Scala Martin sloeg driemaal en gaf daarna een als altijd weer voortreffelijke solo
weg op enkele van haar belangrijkste klokken. Spontaan volgde dan ook als dank
het driewerf hoera van de burgerij. Een zuchtend geluid dat uit huizen en parken zich
snel verhief om zich boven de stad te vermengen met het gedreun van de
overstormende vliegtuigen.
Even later zette al ratelend het mechaniek zich in beweging dat de poppen op de
laagste tinnen van de dom, twintig meter boven het plein, hun door de tijd beroemd
geworden strijd liet voeren. Honderden toeristen verdrongen elkaar en staarden naar
boven waar de vreselijke krijg tussen boeren en edelen zich voltrok. De boeren waren
van hout en verre in de meerderheid. De edelen weinig in aantal doch van ijzer.
Schokkend naderden de twee groepen elkaar, boeren zwaaiend met zeisen en hamers,
(men kon zien; geduchte wapens voor hen die er mee om weten te gaan) de edelen
voornamer; zij lieten slechts hun paarden steigeren als om de zon in hun harnassen
te vangen.
Beneden op het plein grepen de toeristen elkaar nu zwetend vast en duidelijk
splitsten zij zich tot twee partijen hoewel de uitslag van het treffen al eeuwenlang
vaststond. Toch, het schouwspel was zo treffend dat vrijwel iedereen zich liet
meeslepen en het sommigen zelfs deed hopen op een wonder.
De boeren begonnen op de edelen in te hakken die op hun beurt slechts de hand
aan het gevest van hun zwaard brachten; meer een gebaar, een groet vol verachting
dan bedoeld het te trekken om zich tegen de rabauwen te verdedigen. Ook bleek nu
dat de boeren vele malen groter waren dan de ridders op hun paarden en in dit licht
bezien werden de edelen helden die zich niet eens verwaardigden een verdedigend
gebaar te maken maar slechts hun rossen lieten steigeren en zwijgend ten onder
gingen.
Een massale zucht steeg op uit de kluwen toeristen en toen uit een van de galmgaten
nog witte en roze bloesem werd gestrooid konden velen hun ontroering niet langer
onderdrukken terwijl anderen, meest oudere mannen al, strak voor zich uitstaarden.
Deze vertoning was een van de attrakties van de stad die in het seizoen duizenden
toeristen trok, maar ook de inwoners verzamelden zich graag op vrije dagen in grote
getalen op het plein van de Scala Martin; lie-
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ten de kinderen op hun schouders zitten en snoepten de noga die aan tientallen
karretjes in de zijstraten werd verkocht. Deze inwoners waren het dan ook die het
eerst ontsteld opkeken door het plotselinge verschijnen van de vis. Immers, dit hoorde
er niet bij, had er tenminste nog nooit bij gehoord. En terwijl de toeristen die al bezig
waren het plein te verlaten zich nog even omdraaiden en warm applaudiseerden voor
deze toegift haastten de eerste stedelingen zich al naar de aanwezige telefooncellen
om wie dan ook te waarschuwen dat er een ding, een beest, een vis boven de dom
zweefde.
Ook in de andere delen van de stad werd de vis waargenomen, maar zo er al
verbazing mocht zijn, er was geen sprake van paniek; geen verwarring.
Trambestuurders schakelden langzaam, de ogen naar boven gericht, maar bleven
rijden. Taxi's stopten even en gunden hun passagiers een blik. De zonneschermen
voor de ramen der meeste kantoren gingen omhoog en op de daken dromden hier en
daar wat mensen bij elkaar, (maar minder als toen bij de bombardementen van
voedselpakketten) Er werd eigenlijk slechts luid over gesproken. Het meest uitbundig
waren nog de kinderen. Het was of die doodstille vis, zo oneindig hoog, zo glinsterend
in de hete blauwe lucht juist voor hen een grote belofte inhield, zonder
terughoudendheid strekten zij de armen en handen naar hem uit. Steeds naar boven
kijkend holden zij opgewonden door de stad waarin zij spoedig verdwaalden; alleen
waren in een vreemde straat een plein een park waar ze in huilen uitbarstten.
Speciale politiepatrouilles hadden dan ook handen vol werk hen weer thuis te
brengen. Over het algemeen genomen echter kon men, buiten een verhoogd aantal
ongelukken op de buitenwegen, niet zeggen dat er veel was veranderd.

story-ville
Met beurtelings dichtgeknepen ogen keek Elisabeth Vaudeville in de helblauwe
zomerlucht waarbij ze zachtjes neuriede en met haar vingers knipte.
‘Het is vast geen haai,’ zei ze. ‘Vind je ook niet, Natan? Hij heeft zijn bek meer
naar voren zoals bij andere vissen maar toch weer anders.’
Natan keek trots naar haar. Het was heerlijk met Eli zo dicht bij hem in de blauwe
lucht te staren en haar soms per ongeluk aan te raken. De lange stok waar zijn hoed
en het bordje guide aan was bevestigd begon hem ineens geweldig te hinderen. Hij
liet de hendel tegen de muur leunen en keek er niet meer naar om.
‘Het is in ieder geval een mannetje,’ zei Natan en raakte even de schouder van
Elisabeth Vaudeville aan.
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‘Ja,’ zei ze, ‘en hij moet wel heel oud zijn. Dat zie je zo. Waarom zou hij hier eigenlijk
naar toe zijn gekomen?’
Natan dacht snel na. ‘Misschien om te sterven?’ Het was een mogelijkheid waar
hij nog het meest van overtuigd was.
Elisabeth Vaudeville hield op rnet neuriën, spinnen eerder hoewel ze niets had
van een poes. ‘Dat dacht ik ook, Natan,’ zei ze, ‘maar waarom denken we dat?’
‘Misschien omdat hij zich niet meer beweegt. Weet je, Eli, het is voor het eerst dat
je mijn naam noemt.’
‘O ja?’ Haar ogen stonden nu vlak naast elkaar alsof ze spoedig in elkaar zouden
overgaan. Een ernstig frons die eerder iets grappigs had. Zoiets als een wezeltje of
een ander klein diertje, dacht Natan. Met grote moed sloeg hij zijn arm om haar
schouders.
‘Laten we wat gaan wandelen,’ zei Natan. En toen Elisabeth nog steeds ernstig en
nadenkend met hem meeliep, dacht hij nog zoiets van: dank je wel meneer vis. Ze
kwamen langs de etalages van de grote warenhuizen. ‘Een waar feest,’ zei Natan.
‘Er ligt genoeg voor een heel leven.’
Ze bleven staan kijken naar een uitstalling van tennisrackets en truien. ‘Zo'n blauwe
trui zou je mooi staan, Eli. Heb je wel eens getennist? Hij wist dat Elisabeth
Vaudeville nog nooit getennist had maar zo'n trui zou hij haar misschien wel kunnen
geven. Het ging er maar om welke kleur ze het liefst had.
‘Een witte vind ik mooier,’ zei ze. Ze moest voortdurend aan de vis denken. In de
spiegeling van de ruiten zocht ze de lucht af zonder te vinden. Als dat beest dood
zou gaan dan viel hij naar beneden en alles zou onder de schubben zitten. Ze vond
het niet prettig daaraan te denken.
Langzaam liepen ze door. ‘Het lijkt wel of iedereen het gewoon vindt van die vis,’
zei ze. Inderdaad, het verkeer ging verder. Huisvrouwen deden hun boodschappen
en niemand keek naar boven.
‘De meeste mensen weten het misschien nog niet,’ zei Natan. Zijn arm om Eli's
schouders begon pijnlijk te steken en het liefst was hij nu maar naar zijn huis gegaan
om op het dak in de schaduw van de schoorsteen wat te gaan zitten om naar de duiven
te kijken en steentjes naar beneden te gooien.
‘Ik ben moe,’ zei Elisabeth Vaudeville en dook weg onder zijn arm naar de schaduw
van de zonneschermen.
‘Laten we naar de rivier gaan’.
‘Goed’.
‘Ik zal vissen voor je vangen’.
‘Je hebt niet eens een hengel’.
Ze leunden over de grijze balustrade van de brug waaronder kalm het water. Achter
hun ruggen dreunde het verkeer. Sleperskarren die de balen wol uit de barken, fluiten
en zwartberoete radersche-
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pen naar de opslagplaatsen vervoerden of wijn laadden in een yonk.
‘Waarom branden de lantarens al?’ vroeg Elisabeth Vaudeville maar ze verlangde
geen antwoord. Zonder schaamte voor de mensen achter hen kuste Natan haar.
‘Waarom laat ze dat toe?’ vroeg hij zich verbaasd af.
‘Niet doen, ik ken je nog zo kort’, zei ze. Traag voer een politieboot onder de brug
uit. Op de voorplecht zaten enkele agenten kaart te spelen. Op de brede rivier en
onder de grijze bruggen begonnen dingen te drijven. Zonder ergernis, zonder haast.

ville de printemps
Er waren weinig kooplieden meer onder de lichtgroene bomen. De meesten van hen
waren al met hun kramen weggereden, afval en ontreddering achter zich latend.
Enkelen waren nog bezig; telden hun geld of hieven de zeilen boven hun karren,
gebruik makend van de lichte avondwind die hen over de heuvels heen moest helpen.
‘Een treurig ogenblik’, dacht Natan, naast Elisabeth Vaudeville door de resten wadend.
‘De zon zal ondergaan, een marktdag ten einde. Straks de sproeiwagens van de
gemeentereiniging, onder de lichtgroene bomen de geur van sinaasappelen’. Na elke
zomerdag dacht hij dit en het wond hem op, alsof alles voorbij ging om nooit meer
terug te keren hoewel hij elke ochtend weer opnieuw gewekt werd door het ratelen
van de karren. Even overwoog hij om Elisabeth Vaudeville te vertellen wat hij dacht
maar het leek hem beter van niet, bang als hij was dat zijn heimelijke gedachten
misschien een verkeerde of onaangename indruk op haar zouden maken. Daarom
zei hij maar dat hij voortaan wat vroeger op zou staan om met haar te gaan wandelen
als het nog koel was.
‘We kunnen dan altijd even langs de vis lopen’, stelde ze voor, ‘om te kijken of
hij er nog is’.
‘Dan zal ik voor ik naar je toe ga eerst even op het dak klimmen om naar hem uit
te zien’, beloofde hij.
Samen liepen ze de trappen op naar het huis van Natan. Het was er donker en
vochtig; geur van feces en afval. Achter tientallen deuden woonden de mensen en
hun katten kregen jongen in de hoeken van de portalen, maar Elisabeth Vaudeville
lachte er om en schopte naar de dieren die haar aanvielen. Soms hielden ze stil en
kusten elkaar hijgend om daarna weer verder te springen, in het donker naar boven.
Op de hoogste verdieping opende Natan een deur. In een wijd zoldervertrek dat
veel had van een atelier door de vele ramen en de sterke lucht van terpentijn, heerste
een groot lawaai. Kleine jongens
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liepen elkaar lenig achterna en attaqueerden elkaar met traproeden.
Aan een van de grote ramen die op het marktplein moesten uitkijken maar die
vanaf de deur alleen maar blauwe lucht lieten zien, zat een geweldige, dikke vrouw
achter een tafel een krant te lezen. Een man in een grijze overall klom juist een van
de andere ramen binnen die uitzicht boden op een eindeloos uitgestrekt met grint
bedekt dak waarop in de verte nog meer kinderen speelden.
De man was de eerste die Elisabeth Vaudeville zag en de anderen op haar attent
maakte. Hij knikte vriendelijk naar haar en stak bovendien een hand op. In zijn andere
hand hield hij een blauwe duif vast die hij na zijn groet voorzichtig begon te strelen.
‘Mijn vader’, zei Natan, ‘en dat is mijn moeder’.
De vrouw had van haar krant opgekeken. Elisabeth Vaudeville kende haar wel.
Iedereen kende elkaar hier in de buurt wel van gezicht. ‘Dit is Elisabeth Vaudeville’,
zei Natan. Ze gingen aan tafel zitten en kregen thee.
‘Hier, thee, lach me bekkie’, zei de vrouw en kneep Elisabeth vriendelijk in haar
wang. De kinderen waren in een kring om de tafel gaan staan terwijl de man zijn
duif op de tafel liet lopen.
‘Waar zijn je andere duiven?’ vroeg Natan.
‘Weg’, zei zijn vader. ‘Toen die vis overkwam werden ze door de luchtstroom
meegesleept. Ik stond juist boven en werd bijna ook de lucht ingezogen.’
De vrouw legde troostend haar handen op de schouders van haar man. ‘We weten
niet wat het is,’ zei ze, ‘maar we moeten vertrouwen hebben.’
Gedachteloos streelde de man zijn duif. Elisabeth Vaudeville zag dat hij tranen in
zijn ogen had gekregen.
‘Ik moet naar huis’, zei ze en stond op. Een van de kinderen was achter op de
leuning van haar stoel gekropen en viel nu met een slag achterover maar niemand
lette op het lawaai. De vrouw kneep haar vriendelijk in haar wang terwijl de man
haar zijn blauwe duif aanbood, maar Natan pakte haar arm en nam haar mee naar
een van de ramen.
‘Ga nog even mee het dak op,’ vroeg hij en zijn stem smeekte zo dat ze hem niet
kon weigeren.
Hij hielp haar snel en voorzichtig over de lage vensterbank terwijl zijn ouders de
kinderen tegenhielden die hen wilden volgen.
Het was nog een hele tocht over de grintvlakte naar de schoorstenen waar ze gingen
zitten. Zacht streek de wind door hun haren en in de verte, tegen de donkere
avondhemel, glinsterde de vis als een ovale pijl.
‘Doe je schoenen uit’, zei Natan, ‘ik doe hier altijd mijn schoe-
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nen uit. Het is heerlijk na zo'n warme dag. Weet je dat ik van je houd, Eli?’
Ze draaide zich naar hem toe en snel was haar mond vlakbij. Dan trok ze haar
schoenen uit en sloeg haar armen om haar knieen. ‘Daar is hij’, zei ze en keek naar
de verte.
‘Ja’, zei Natan en even wist hij van een groot geluk om hen beide en om de
schoorstenen en over het dak.
Het leek, zouden ze later zeggen, of de vis zich had bewogen.

een zieke-historie
Natan wandelde de poort van het Hospitaal der Menselijke Waardigheid binnen. ‘Er
is iets merkwaardigs aan de hand,’ dacht hij. Het viel hem op dat hij de enige bezoeker
was, hoewel er om deze tijd toch anders al een heel gedrang was voor de portiersloges.
En nu hij er aan dacht herinnerde hij zich ook dat hij voor de ingang de karretjes met
fruit en bloemen gemist had.
Een dertigtal portiers zaten op een lange houten bank in de koelte van de poort uit
te rusten van hun dagtaak; de zwartlakense petten met het metalen embleem op de
achterhoofden geschoven, de armen steunend op de knieën zagen ze er ontstellend
eender uit.
Even aarzelde Natan wie van deze beambten aan te spreken. Hoewel geen van hen
bij zijn binnenkomst had opgekeken wist hij dat wanneer hij zou trachten ongevraagd
te passeren hij ogenblikkelijk teruggeroepen en zonder pardon op straat gezet zou
worden. Hun rust en onoplettendheid waren maar schijn, de werkelijkheid was anders.
Zijn keus viel op de portier aan het eind van de rij, het dichtst bij de binnenplaats
waar de verschillende paviljoens op uitkwamen. Hij zat wat afgewend van de anderen
en hield een witte kom in de hand. Met zijn andere hand waaierde hij langzaam door
de damp die uit de kom opsteeg en die hem soms geheel omhulde. Aan zijn voeten
lag een opengeslagen krant.
Haast op zijn tenen liep Natan langs de zwijgende beambtes. Hoewel hij het
voornemen had het doel van zijn komst aan een van hen mede te delen was hij bang
de schijn te wekken zonder toestemming binnen te willen treden.
‘Neemt U mij niet kwalijk dat ik U stoor maar ik wilde graag een bezoek aan een
patiënt brengen,’ vroeg hij. Terwijl hij sprak had hij zich voorover gebogen en bijna
fluisterend gesproken. Iets waarschuwde hem dat het op dit ogenblik zeer onwelkom
zou zijn wanneer de anderen zijn vraag zouden horen en zich er mee zouden gaan
bemoeien. Het gedrag van de portier bevreemdde hem zeer. Door de dampwolken
keek deze hem aan, zo verschrikt en daarom hulpeloos dat Natan spijt had juist aan
hem om toestemming te hebben gevraagd.
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Voorzichtig zette de beambte de kom op de grond, tussen hem en de anderen in,
zodat hij nu door de damp aan het gezicht van zijn kollegas was onttrokken en
eveneens fluisterend zei hij dat dit onmogelijk was.
‘Waarom?’ vroeg Natan zacht. Er was nog een klein stukje bank vrij waarop hij
ging zitten. Zo, tegen de portier aangedrukt, was ook hij nu voor de anderen
onzichtbaar.
‘Ze zijn bezig met een nieuwe therapie,’ zei de portier. ‘ledereen is teruggestuurd.
U bent trouwens veel te laat voor het bezoekuur’. ‘Zijn de bezoekuren dan veranderd?’
vroeg Natan.
‘Ja, sinds enkele dagen. Helaas echter kan ik U de tijden niet mededelen want
voortaan zullen elke dag de bezoekuren veranderd worden. Maar troost U; wanneer
U wel op tijd gekomen was dan had ik U toch niet binnen kunnen laten. U weet,
wanneer ze met een nieuwe therapie bezig zijn...’
‘Maar U kunt mij toch wel zeggen welke tijden er voor morgen gelden?’ vroeg
Natan ontstemd. Om niet van zijn smalle zitplaats te glijden moest hij zich voortdurend
tegen de ander aandrukken wat hem bovenmate irriteerde. De portier scheen er echter
niet de minste hinder van te ondervinden.
Even dacht Natan om op te staan maar hij was bang dat de portier hem dan niet
meer de gewenste inlichtingen zou willen geven.
‘Ik weet niet welke tijden er voor morgen gelden,’ zei de portier vriendelijk. ‘Ik
heb U al gezegd dat die iedere dag veranderen. Alleen de chef ontvangt ze 's-ochtends
in een verzegelde enveloppe die hij zorgvuldig bewaart en aan het eind van de dag
verbrandt. Maar dat zegt uiteindelijk niets want geen van ons heeft hem ooit het
couvert zien openmaken.’
‘De patiënt die ik wil bezoeken betaalt voor zijn genezing,’ zei Natan. Hij had
deze troef nog nooit hoeven uit te spelen en er daarom tot nu toe nimmer op
gezinspeeld omdat hij er van overtuigd was dat bij een volgend bezoek er dan zeker
nieuwe bepalingen zouden gelden.
De beambte sprong zo haastig op dat Natan bijna zijn evenwicht had verloren.
‘Een ogenblik,’ zei de portier. ‘Misschien dat dit de toestand verandert.’ Hij begon
nu snel de anderen te spreken, onderwijl langs de rij op en neer lopend en soms naar
Natan wijzend. Allen keken nu op maar hun bewegingen bleven dezelfde; weinig
geïnteresseerd. De witte kom was omgevallen en de vloeistof liep dampend weg over
de krant in een regenrooster.
Na enige tijd met zijn kollegaas gesproken te hebben kwam de portier weer naar
Natan toe. ‘Helaas,’ zei hij, zijn handen opheffend als om zijn onschuld te bewijzen,
‘als ze niet bezig waren met een nieuwe therapie dan had ik U misschien wel even
kunnen toelaten. Een enkele minuut tussen de bezoekuren door wordt in zulke ge-
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vallen wel eens meer toegestaan. Maar nu, hoe is de naam van de patiënt?’
Natan noemde Leli's naam en voor alle zekerheid ook het nummer van de afdeling.
Uitgebreid beschreef hij Leli's ziekte, de operatie, zijn eenzaamheid.
‘Misschien dat ik hem dan even aan de telefoon kan krijgen’, stelde hij voor. Bij
mijn vorige bezoeken heb ik kunnen konstateren dat op deze afdeling die zoals U
zeker zult weten voor de modernste van het hospitaal geldt, bij elk bed een
telefoonkontakt aanwezig is en een klein wit transportabel telefoontoestel.’
‘Alle toestellen zijn hier wit,’ zei de portier niet zonder trots. ‘Alles is hier even
hygiënisch,’ en zich de vraag van Natan herinnerend stond hij op en begon opnieuw,
snel sprekend, langs zijn kollegas heen en weer te lopen.
‘Wij geloven wel dat we een kort gesprek kunnen toestaan,’ zei de beambte, zijn
hand op Natans schouder leggend. ‘Voor patiënten die betalen gelden natuurlijk
bizondere privileges. Gaat U maar mee.’
Natan volgde de portier naar de binnenplaats. De schemering was bijna overgegaan
in de nacht en de verlichting was ontstoken. De geur van ether en carbol werd sterker.
Ze kwamen in een groot betegeld vertrek met grote ramen die op de binnenplaats
uitzagen. Langs de wanden sprongen lampjes aan en uit en tussen geweldige
schakelkasten hingen lange lijsten met namen. Het vertrek was geheel verlaten.
De portier liet hem plaatsnemen naast een bureau waarachter hij zuchtend ging
zitten. Naast notitieblokken en stapels rouw- en kondoleantiekaarten stond een
telefoontoestel. Snel begon de portier lange reeksen nummers te draaien, soms zacht
pratend en blazend in de hoorn, zonder overigens de kiesschijf een ogenblik los te
laten. Na een tiental minuten overhandigde hij Natan de hoorn.
‘Hier is de patiënt Leli,’ zei hij en draaide zich toen korrekt terzijde, Natan in het
onzekere latend of hij mee zou luisteren of niet. Natan herkende de stem van Leli,
toonloos en zwak.
‘Ik ben het, Natan,’ zei hij. Hoe gaat het er mee? Ik had vandaag eerder willen
komen maar er is iets merkwaardigs gebeurd.’ Hij nam zich voor slechts over de vis
te praten en Leli niet nodeloos te verontrusten door hem zijn moeilijkheden met de
portier te beschrijven.
‘Het gaat wel,’ zei Leli. ‘Veel pijn.’ Tussen zijn woorden door hoorde Natan
gerinkel en zacht geluid won stemmen. ‘Wat is er gebeurd?’ vroeg Leli.
‘Er zwemt een vis in de lucht,’ zei Natan. ‘Vanmiddag toen ik met Elisabeth
Vaudeville probeerde wat aan de toeristen te verdienen kwam hij plotseling
aangezwommen en is boven de Scala Mar-
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tin blijven hangen.’ Uitgebreid beschreef hij het een en ander en aarzelde niet voor
overdrijving. Speciaal voor Leli had hij eerst nog de nieuwsberichten afgewacht om
maar een zo uitgebreid mogelijk verslag te kunnen geven. Helaas waren de
mededelingen tot nu toe weinig interessant geweest.
Leli viel hem onverwacht in de rede: ‘De broeder die het toestel bracht is even
weggegaan. Het is vreselijk moeilijk. Zodra je iets teveel zegt wordt de verbinding
verbroken. Ik wil hier zo snel mogelijk weg, Natan. Die nieuwe therapie is ontzettend.’
Leli brak even in snikken uit, praatte verder: ‘Het komt hier op neer dat het eten nu
in stalen borden wordt opgediend die magnetisch zijn. Het is haast onmogelijk je
lepel nog te gebruiken. Staal Uw wil, noemen ze het. Zelfs hier op deze buitengewone
afdeling...’
Natan hoorde een scherpe tik maar nog voor de lijn begon te zoemen hoorde hij
Leli roepen.
Natan voelde zich diep teleurgesteld. Hij had gehoopt dat Leli belangstelling zou
hebben getoond voor het verschijnen van de vis maar ook hij had zich niet verbaasd.
Integendeel. Het kostte Natan moeite de ziekte van Leli als verzachtend in aanmerking
te nemen. ‘De verbinding is verbroken,’ zei hij tegen de portier. ‘Mijn vriend was
bezig mij iets belangrijks mede te delen. Hij heeft absoluut mijn hulp en medeleven
nodig’.
‘Het spijt mij,’ zei de portier. ‘Wanneer U verbroken wordt heeft dat zijn reden.
Ik zou te ver gaan de verbinding met de patiënt te herstellen.’
Natan stond op. Hij voelde zich niet meer opgewassen tegen een woordewisseling
en hij wilde nog langs het huis van Elisabeth Vaudeville lopen en kijken naar het
verlichte raam van haar kamertje maar de portier greep hem bij zijn arm et trok hem
zacht doch dwingend weer in zijn stoel.
‘Een ogenblikje nog,’ smeekte de beambte. ‘Ik heb U geholpen nietwaar. Wel niet
zo als U gewenst had maar toch, U heeft Uw vriend gesproken. Om dat te bereiken
heb ik veel op het spel moeten zetten. De achting van mijn kollegaas, de sympathie
van mijn chef en tenslotte mijn funktie die ik met zo veel moeite veroverd heb. Ik
geloof daarom dat ik het recht heb nu Uw aandacht voor mij op te eisen.’
‘Zonder twijfel,’ zei Natan. ‘U heeft in de gegeven omstandigheden veel voor mij
bereikt. Helaas echter ben ik nogal gehaast.’ ‘Ik zal het kort maken,’ zei de portier.
Hij zette zijn pet af en hief toen de bureaulamp ter hoogte van zijn schouders zodat
zijn gezicht geheel verlicht werd. ‘U ziet, ik ben nog jong,’ zei hij. ‘De jongste van
mijn kollegaas. Helaas beschik ik met mijn tweeëndertig jaar maar over een minimum
aan ervaring. Te weinig eigenlijk voor dit prachtige maar moeilijke werk, vooral ook
omdat ik niet hier-
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uit de stad kom maar van het land. De mensen zijn daar anders, gemoedelijker. Ik
heb dan ook in de korte tijd dat ik hier werk al veel fouten gemaakt.’
Met een moedeloos gebaar zette de portier de lamp weer neer. ‘Het heeft geen zin
hierover met U te praten.’ zei hij. ‘Wat zult U zeggen wanneer ik mijn moeilijkheden
vertel? Waarschijnlijk bent U niet anders dan de meeste mensen en zult U mij mijn
fouten verwijten. Ja, U zult niet aarzelen naar mijn chef te gaan en zonder dat U zich
om mij bekommert hem aanraden mij te ontslaan.’
‘Misschien is het beter dat U zich bezig houdt met iets anders dan voortdurend te
denken aan de fouten die U gemaakt heeft’ antwoordde Natan. ‘Het heeft geen enkele
zin U zorgen te maken over wat eens gebeurd is. Wat denkt U van die vis die boven
onze stad rondzwemt. Zal hij lang blijven?’ Natan wilde proberen de gedachten van
de portier wat af te leiden maar deze keek hem slechts verbaasd aan, stond op en
wenkte hem te volgen.

analyses (waaronder markt)
Gehurkt voor het toestel, het oor tegen de luidspreker, luisterde Elisabeth Vaudeville
naar de muziek over de liefde van drie sinaasappelbomen. In de kamer ernaast praatte
haar neef Rheinman met twee vrienden aan wie ze zo even was voorgesteld waarna
ze de kamer op aandringen van Rheinman had moeten verlaten. Elk geluid kon hen
nu storen. Het lichte kraken van de zender zou Rheinman in woede doen uitbarsten.
Zelfs het licht had ze niet durven ontsteken; bang dat het onder de deur in de ogen
van Rheinman en zijn bezoekers zou schijnen en hen hinderen. Maar wie luistert
heeft geen licht van node en wilde ze toch ergens naar kijken dan was er nog de
groenverlichte zoeker van de radio. Jammer was het dan ook dat het geluid: de pauken
en de trommen, de violen en de kontrabas, ineens wegviel. Een volkomen donzige
stilte. Een luchtzak. Elisabeth Vaudeville wachtte, zocht dan naar andere stations,
draaide aan de versterker maar er was niets dan misschien een zacht zoemen waar
ze zelfs niet zeker van was.
Wat kan er nu kapot gaan in zo'n toestel, dacht ze. Lampen, kondensatoren, van
die kleine draadjes; en dan liep ze snel naar het raam om naar buiten te kijken want
het kon wel een geweldig groot ding zijn dat zich tussen haar en alles wat daarbuiten
was bevond. Een muur, geweldige materie die alles opving en absorbeerde. Ze drukte
haar gezicht tegen het glas waarachter alleen maar duisternis was. Zelfs de verlichte
vensters van de huizen aan de overkant waren onzichtbaar. Ze probeerde het raam
te openen maar herinnerde zich dat Rheinman, bang voor tocht, het met schroeven
had vastgezet. Het enige wat ze nog kon doen was naar buiten
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gaan maar daarvoor moest ze door de kamer van Rheinman die haar dan zeker met
verwijten zou overstelpen en haar terugsturen. Wat dan? Ze moest waarschuwen,
seinen geven. Voorzichtig nam ze de radio en liep er mee naar de vensterbank voor
het raam. Her snoer was lang genoeg, ze hoopte dat het groene oog op straat zichtbaar
zou zijn. Op haar bed wachtte ze af. Tranen van eenzaamheid sprongen haar in de
ogen terwijl Natan langs de ijzeren brandtrappen omhoog klom en zijn stappen op
de overlopen luid opgalmden. Misschien was het mogelijk nog even met Eli te praten,
dacht hij, zorgvuldig de verdiepingen tellend. Soms bukkend als hij langs openstaande
ramen moest haastte hij zich verder. In dit gedeelte van de stad waren de geweldige
woonblokken allen door brandtrappen en gangen met elkaar verbonden. Men moest
hier jaren wonen om op den duur enigszins zijn weg te kunnen vinden langs de
eindeloze galerijen die als spinewebben boven de straten hingen en zich voortdurend
splitsten in steeds maar weer eendere balkons en warandas. Vlak voor hem gooide
een hand iets naar buiten dat rinkelend in de diepte verdween. Er rammelden emmers
en men at. Het regende vruchtenschillen, pindadoppen en korsten brood. Het regende
afval en resten die de brandgangen bedekten met een zachte verende rottende laag;
soms levensgevaarlijk glad, soms stug en knersend als grint.
Leunend over een railing rustte Natan even uit en had plezier in de smalle gleuf
van de straat diep onder hem waaruit met flarden het geluid van klaxons en drumbands
opsteeg. Na een sigaret gerookt te hebben klom hij verder. De lampen naast de
brandtrappen had men al lang geleden gesloopt en zo hoog had de straatverlichting
geen enkel effekt meer. Toen dan ook de meeste mensen naar bed gingen of in ieder
geval de lichten in hun huizen doofden werd het zeer moeilijk voor hem zich nog te
oriënteren. Daarbij verloor hij alle gevoel voor proporties en waande zich in een
luchtledig. Dan stortte hij met tintelende vingertoppen pijlsnel omlaag of kleefde
zich als een vlieg vast aan de stalen balken die in het niets schenen j te eindigen.
Alleen een neonreklame, VOX HUMANA in letters van geweldige afmetingen,
bescheen nog de ijzeren vloeren met een aan- en uitflitsend daverend rood licht.
Natan werd zich bewust van het gevaar waarin hij verkeerde. Vaak had hij ze eenzaam, genieters, verlangers, slapeloze stumperds - 's ochtends op straat zien liggen.
Met gebarsten schedels, uit elkaar gerukt door messcherpe hoogspanningskabels
lagen ze daar in de vroege schemering en voor zover nog herkenbaar was op hun
gezichten de angst getekend van hun laatste dwaaltocht over de hoge viadukten.
Niettemin had hij volgehouden, daarbij Elisabeth Vaudeville vergetend, als hij
niet ineens zich bewust was geworden van iets ge-
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weldigs; enorme proporties waaronder hij vreesde bedolven te zullen worden.
Eerst bracht hij dit bijna tastbare gevoel in verband met de enorme woonblokken
boven en onder hem maar die gedachte bevredigde niet. Hij kon muren aanraken, in
raamkozijnen gaan zitten - een mogelijke ontdekking riskerend - of met zijn hakken
de buizen van de leuningen gonzend doen trillen. Dat andere echter wierp slechts
een nachtelijke schaduw; kil, schimmelig zoals een houten voorwerp dat jarenlang
vergeten in een vochtige tuin heeft gelegen. De gebeurtenissen vervolgden elkaar.
Elisabeth Vaudeville was, uitgeput door eenzaamheid, angst, verlangen, in slaap
gevallen en Natan aarzelde dan ook geen ogenblik en stapte een opengeschoven
venster binnen dat uitkwam op een korte gang, gering verlicht, die slechts leidde
naar een donkere vierkante nis. Een liftkoker waaruit de deur verwijderd was.
Voorzichtig, zich stevig vasthoudend, keek Natan naar beneden. Een harde, stoffige
tocht waaide hem in het gezicht, staalkabels trilden en fluitend suisde de lift hem
voorbij om snel daarop weer naar beneden te schieten. Deze beweging herhaalde
zich zo snel dat de kooi een ononderbroken lichtend spoor achterliet waarin Natan
een figuur meende te herkennen.
Juist toen hij wanhoopte ooit nog de lift tot stoppen te brengen - hij kon geen bel
of stopsignaal ontdekken - stond de kooi halverwege de deur met een ruk stil en kon
hij zich snel in de lift laten zakken.
In een hoek zat een oude man, gehuld in een wijde groene regencape die olijk
knipogend hem vriendelijk toeknikte.
‘Hoe werkt deze lift?’ vroeg Natan. Hij kon ook hier geen bedieningssysteem
ontdekken en hurkte nu vermoeid neer naast de grijsaard.
‘Hij wordt bediend,’ zei de oude. ‘Maar ik vermoed dat er weer eens iets hapert
aan het mechanisme. Al enige tijd vlieg ik steeds op en neer zonder de kans te krijgen
daar waar ik zijn moet uit te stappen. U zult wel begrijpen dat deze stilstand mij
uitermate goed doet. Maar wat is dat! Laat ik beginnen Uw verzuim goed te maken
en mij eerst even voor te tsellen want hoewel U hier zomaar binnenkomt heeft U dat
nog niet gedaan. Tafel is mijn naam. Hij reikte Natan een warme slanke hand.
‘Dan is het beter dat we weer uitstappen,’ zei Natan. Er zal zeker nog wel een
andere weg zijn om ons doel te bereiken. Ik zal U helpen!
Al die tijd had Tafel zijn hand vastgehouden en hem stralend aangekeken. Nu
schudde hij zijn hoofd en lachte.
‘Waarom zo ongeduldig?’ zei hij. ‘Het is onzin om een vervoermiddel te versmaden
alleen omdat het niet direkt aan ons doel
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beantwoordt. Vroeg of laat zal het zich zeker weer schikken en zo niet dan doen wij
het. Trouwens, er komt al hulp.’
Beneden zich hoorde Natan nu ook een zwak geroep uit de liftkoker opstijgen.
Men sloeg tegen de kabels en even later begon de lift krakend maar traag te zakken.
‘Het zal op deze manier wel een tijdje duren’, zei Tafel vriendelijk. ‘Laten we het
ons gemakkelijk maken, jonge vriend.’ Hij spreidde zijn cape uit over de vloer en
ging er op liggen, een gebaar naar Natan makend zijn voorbeeld te volgen. De city-bag
waarop hij tot nu toe gezeten had zette hij voorzichtig, als gold het een grote
kostbaarheid, voor zich op zijn borst.
‘Ik wil in het geheel niet naar beneden,’ zei Natan - hij zag dat het te laat was de
lift nog te verlaten - ‘Ik was op weg naar boven.’
‘Maar dat is toch onzin!’ Tafel blies zijn wangen op alsof die gedachte hem buiten
zichzelf bracht van plezier maar uit beleefdheid al het mogelijke deed dit te verbergen.
‘De lift heeft slechts verbinding met het sousterrain en de etage waar U zoëven bent
ingestapt voor zover je natuurlijk kan spreken van een etage want U heeft zelf kunnen
konstateren dat die korridor alleen maar toegang geeft tot de brandtrappen rondom
het blok.’
Onderwijl was de kooi steeds sneller begonnen te dalen. De voorbijglijdende muren
van de schacht waren groezelig wit, vol zwarte vingerafdrukken. Tot nu toe hadden
ze nog geen andere liftdeuren gepasseerd en ook het geluid van de roepende
mannenstemmen was niet noemenswaard toegenomen. Op deze manier zou het
inderdaad nog enige tijd kunnen duren voor ze beneden waren aangekomen.
Natan vroeg zich af wat Tafel had bewogen zich in de lift te begeven. Hij had
immers blijk gegeven op de hoogte te zijn van de grillen van het apparaat dat slechts
verbinding had met twee haast imaginaire plaatsen in het gebouw. Tafel moest dus
kennelijk hier ergens wonen, daarvoor was hij te goed met de toestand op de hoogte.
Het was trouwens onaannemelijk dat iemand van buiten niet direkt, van straat komend,
gebruik zou maken van de trap in het portaal om in het sousterrain te komen. Natan
besloot het Tafel te vragen zodra de tijd daarvoor gunstig was. Momenteel echter
had Tafel de ogen gesloten en snurkte zacht.
Natan overdacht deze dag, rijk aan gebeurtenissen. Het had geen zin Eli nog op
te zoeken. Het moest al diep in de avond zijn. Hoewe. ze niets hadden afgesproken
beklemde het hem toch dat ze misschien tevergeefs op hem had gewacht. En dan
was er de vis, dat kille hemellichaam waarvan hij overtuigd was het even zeer dicht
te hebben benaderd. En waarom ook niet? Waarschijnlijk zwom de vis alleen maar
in het donker rond. Op zoek naar voedsel of zo-
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iets. Hij nam zich voor er zich niet meer over te verbazen. Het scheen de meest
gewone zaak ter wereld te zijn waarover niemand zich verbaasde.
Terwijl hij op de grond in slaap viel dacht hij nog even zich niet te kunnen
herinneren ooit zolang wakker te zijn geweest.
Tafel wekte hem. ‘We zijn er nu zo,’ zei hij en klapte blij in de handen. ‘Het leek
mij beter je voor onze aankomst te wekken. Her is voor anderen vaak zo'n dwaas
gezicht iemand te zien ontwaken en je zou het mij misschien nog kwalijk genomen
hebben dat ik je niet eerder gewaarschuwd had.’
Nog duizelig van de slaap stond Natan op en reikte Tafel, die inmiddels zijn cape
weer had omgeslagen, zijn tas aan die deze dankbaar aanvaardde. Onder hen klonk
aanhoudend een scherp gefluit alsof er lucht ontsnapte uit een te kleine opening. De
lift gleed soepel, zonder schokken verder terwijl de muren van de liftschacht hier nu
vol emaille reklameborden hingen.
‘Het valt mij in ieder geval nog mee dat ze een poging hebben ondernomen ons
te helpen,’ zei Tafel. ‘Het zijn verbitterde menen daar beneden die in alles iets
bovennatuurlijks zien.’
De lift stopte piepend opnieuw halverwege de deur. Drie mannen in zwarte,
vlekkeloze pakken wachtten hen, met de handen streng op de rug, op terwijl twee
andere in gescheurde overalls en kennelijk monteurs gezien de gereedschappen die
ze achteloos in hun riem hadden gestoken hen door hun ruggen te buigen het
uitstappen vergemakkelijkten.
Het sousterrain, een uitgestrekte ruimte, was als vergaderzaal ingericht. Rijen
banken geschaard rond een kleine katheder met geluidschelp vulden deze ruimte
geheel. De grijze wanden werden beschenen door ouderwetse stallantarens. Op gelijke
afstanden waren zwartfluwelen doeken gehangen waarop met gouden letters teksten
waren aangebracht die zonder uitzondering betrekking hadden op het sterven en het
leven na de dood. Het rook er doordringend naar thee en oude prenten.
Onderwijl was een van de drie mannen op de monteurs die er nu zwijgend en
oplettend bijstonden toegelopen en begon hen, uit een zwarte zak rinkelend de
geldstukken zoekend, in kleine munten uit te betalen. Na enige tijd van zorgvuldig
tellen - de zwartgekostuumde man vergiste zich herhaaldelijk en ook de monteurs
onderling konden het niet eens worden - ontstond er een korte woordenwisseling
waarna de monteurs het geld op de grond wierpen en zwijgend, zonder groet, in de
verte door een deur verdwenen.
De twee anderen die er tot nu toe hoofdschuddend hadden bijgestaan begonnen
de muntstukken op te rapen; de man met de buidel kwam op Natan toe en reikte hem
een hand. ‘Rheinman,’ stelde hij zich voor. ‘Ik veronderstel dat U de assistent van
broeder Tafel
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bent?’ Natan wilde hem uitleggen dat alles slechts op een vergissing berustte maar
Tafel die achter Rheinman stond legde een vinger op zijn lippen.
Rheinman ging hen ongeduldig wenend voor naar de katheder waarop hij plaats
nam en de anderen beduidde op de banken rondom te gaan zitten. Ook de geldzoekers
die in hun ijver zich zelfs niet ontzien hadden in de liftkooi af te dalen voegden zich
bestoft en bezweet bij hen.
‘Het spijt mij, broeder Tafel,’ begon Rheinman, een klein lampje boven zijn hoofd
ontstekend, ‘dat U getuige moest zijn won het onaangename voorval van zoëven.
Het is tegenwoordig zeer moeilijk de mensen nog tevreden te stellen. U kennende
geloof ik dat U zeker wel tevreden zult zijn met de beloning die wij, hoewel niet in
het vooruitzicht gesteld, U toch willen schenken en wij zullen niet aarzelen daarbij
het loon te voegen dat de monteurs zo hooghartig hebben geweigerd. Vooropgesteld
natuurlijk dat de kwaliteit van het produkt door U en Uw assistent vervaardigd daartoe
aanleiding zal geven.’
Tafel had zijn tas gepakt en opende hem nu, de inhoud voor de katheder op de
grond stortend. Tot zijn verbazing zag Natan dat het duizenden kettinkjes, broches
en speldjes waren in schitterende kleuren maar allen slechts van een model: Een
kleine sierlijke vis voorstellend.
‘Ik veronderstel dat hiermee de gehele opdracht is uitgevoerd,’ zei Rheinman
terwijl hij nauwlettends enkele speldjes bekeek die hem waren aangereikt.
‘Meer dan dat zelfs,’ zei Tafel lachend. ‘Ik had nog materiaal over en ik wist dat
het op prijs zou gesteld worden. Hoewel, het ging natuurlijk niet in een moeite door.
We hebben tot diep in de nacht moeten doorwerken. U kunt zien hoe bleek mijn
assistent is en hoe hij nog trilt van vermoeidheid en ook ik, oude man, heb er mijn
nachtrust voor moeten opofferen. U weet hoe dat gaat, van hoeveel goede wil mijn
assistent ook getuigt hij is nog jong en mist ervaring zodat ik voortdurend aanwezig
moest zijn om verspilling van materiaal te voorkomen.’
‘Natuurlijk,’ onderbrak Rheinman het betoog van Tafel. ‘Het doet mij genoegen
dat U beiden zo overtuigend Uw enthousiasme hebt bewezen. Daar hebben wij in
onze beloning dan ook rekening mee gehouden. Helaas echter moet ik konstateren
dat de schakeltjes van de kettingjes nogal teer zijn, de ketting is trouwens in zijn
geheel te kort, en het materiaal is ook niet wat ik er mij van had voorgesteld. Jammer
maar ik zie mij genoodzaakt U als extraatje slechts het loon van één monteur aan te
bieden. Ik wil U evenwel teleurstelling besparen, al te voorbarig als ik misschien
was en hebzucht is snel gewekt, en de rest van het geld storten in het fonds
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dat wij hebben gesticht om de onkosten van onze speldjesaktie te bestrijden.’
Rheinman begon nu snel in een boekje iets op te zoeken, na enig bladeren noemde
hij een bedrag dat Natan belachelijk laag voorkwam.
Tafel was opgestaan en naar de katheder toegelopen waar hij probeerde de handen
van Rheinman te vatten; kennelijk met de bedoeling deze van zijn aanhankelijkheid
te overtuigen en hem tot andere gedachten te brengen maar Rheinman bracht zijn
armen achter zijn rug en keek streng neer op Tafel.
‘Broeder Tafel, beheers U!’ zei hij bestraffend. ‘Ik geloof dat de hebzucht U ook
al verblindt.’
‘Luistert U nu eens,’ zei Tafel wanhopig. ‘Het materiaal is een legering van de
sterkste metalen. Voor een arme man een fortuin om het aan te schaffen maar ik
wilde U tevreden stellen en dacht dat niets te goed voor U was. De lengte van de
kettingen is meer dan voldoende en let U eens op de plaats waar de naald op de
speldjes is gesoldeerd. Zo keurig afgewerkt heeft U het nog nooit gezien. En dan die
kleuren! Het meest duurzame procede heb ik toegepast, de kostbaarste
galvaniseermethode! Voor het bedrag dat U mij aanbiedt kan ik slechts een gering
deel van mijn kosten dekken en ik zal schulden krijgen die ik nimmer meer zal kunnen
afbetalen!’ Tafel was op het trapje van de katheder neergezonken en klemde zich
vast aan Rheinmans pantalon maar deze schudde zich los en sprong licht en behendig
over Tafel heen op de grond. ‘Het komt mij voor,’ zei Rheinman met uitgestrekte
hand op Natan toelopend, ‘dat, Uw jeugd en veerkracht in aanmerking genomen, U
wel het grootste aandeel hebt gehad in de door ons aan broeder Tafel verstrekte
opdracht. U hebt een uitermate gunstige indruk op mij gemaakt en de haast
ongeïnterreseerde kalmte die U bewaarde bij het meningsverschil tussen broeder
Tafel en mij stempelt U tot een rustige, verstandige jongeman voor wie nog veel
goeds in de wereld is weggelegd. U zult met mij er van overtuigd zijn dat men moet
worden beloond naar zijn prestaties. Ja, U zult niet anders willen en het eveneens
met mij eens zijn dat het eindresultaat van dit produkt eigenlijk nog veel te wensen
overlaat. Gezien uw aandeel in de werkzaamheden zal ik aan U iets meer dan de
helft uitbetalen. Dit lijkt mij billijk en het zal broeder Tafel genezen van zijn
hebzucht.’ Rheinman haalde de zwarte zak weer tevoorschijn. Over diens schouder
heen zag Natan dat de twee andere heren zich over Tafel hadden ontfermd. Hij lag
nu op de grond, een doodstille figuur in een belachelijke groene cape. Waarschijnlijk
waren de emoties teveel geweest voor de oude man.
Op een lage, brede tafel waarop kaarsen stonden en een kristallen schaal vol
perziken begon Rheinman te tellen. Het waren vele soorten geldstukken die hij uit
de zak naar boven haalde. Oude griekse

Gard Sivik. Jaargang 3

25
en romeinse munten, marken, pesetas, shillings en lires maar ook knopen en
pepermunt.
‘Kijk,’ zei Rheinman. ‘Ik doe steeds ongezien een greep. Pepermunt geldt voor
een cent, eigenlijk moest het meer zijn maar U lijkt mij te ernstig om snoeplustig te
wezen. Voor knopen reken ik echter meer want dat zijn gebruiksvoorwerpen die hun
waarde blijven behouden. Ik weet niet hoeveel al dat buitenlandse geld waard is,
daarom bereken ik slechts de afstand die ze moeten afleggen voor ze hier waren. Het
aantal kilometers deel ik en dat is dan hun waarde. Geld dat uit de roulatie is bereken
ik naar het gewicht.’
Toen Rheinman klaar was met tellen zag Natan, getraind in het omgaan met het
vreemde geld van de toeristen dat het bedrag veel groter was dan Rheinman
vermoedde en het verwonderde hem dat juist Rheinman nooit had geleerd de waarde
van het geld te kennen.
Vriendelijk lachend, hem zacht in de rug voortduwend geleidde Rheinman hem
nu naar de deur in de verte terwijl de twee anderen die bezig waren de zakken van
Tafel leeg te halen hem vrolijk nawuifden.
‘Ik zal zorgen dat broeder Tafel veilig thuiskomt,’ zei Rheinman bij de deur. ‘Tot
ziens’. Hij sloot de deur en Natan hoorde dat de sleutel werd omgedraaid.
‘Niet meer gewenst,’ dacht hij de trap beklimmend die, zoals hij had verwacht,
uitkwam op het portaal. In de vroege ochtendschemer die een warme dag voorspelde
liep hij naar huis. Hier en daar lagen degenen die in de voorgaande nacht waren
verongelukt. Kleine heuveltjes in de nog verlaten straten.

technicolor-day
Elisabeth Vaudeville werd gewekt door het altijd weer droeve geluid van de
waldhoorn; sein dat vooraf ging aan de radioprogrammas van elke dag. Ze bleef even
doodstil liggen om de sensatie te ondergaan geheel aangekleed te hebben geslapen
maar ze bracht het niet verder dan het irritante gevoel te transpireren. Zo vroeg ze
zich af of het haar ooit nog zou gelukken haar schoenen uit te trekken, haar voeten
te laten ademen of dat het al te laat zou zijn. Dat haar voeten zouden zwellen tot
witte, sponsachtige gewassen die zich langzaam om haar genen zouden wikkelen.
Voortwoekerend tot in haar meest vertrouwde regionen.
‘Zweedsen zijn de mooiste niet,’ dacht ze en opende haar ogen want uit de radio
klonk nu harde variété muziek en ze wilde in geen geval de aandacht van Rheinman
op zich vestigen.
‘Ik zal er aan moeten wennen voortaan onder water te leven,’ dacht ze geschrokken.
Inplaats van de zon te zien dansen in de
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portretten van haar ouders scheen deze nu als een geweldig groen oog door het venster
en ook de huizen aan de overkant zonken weg in een groene schemering. Snel stond
ze op, draaide de radio uit en drukte haar gezicht tegen het glas dat geheel bedekt
bleek te zijn met iets dat nog het meest leek op een laag plantengroen slijm. ‘Hij is
dus heel dicht bij geweest,’ dacht ze. ‘Mooie vis, ik had helemaal niet bang hoeven
te zijn’.
Snel maakte ze zich nu gereed om haar kamertje te verlaten; verlangend het Natan
te vertellen. Voorzichtig om Rheinman niet te wekken opende ze de deur en sloop
zacht op de tast langs zijn bed maar tot haar schrik ontdekte ze dat het onbeslapen
was. Ze was nu wel gedwongen het gehele vertrek te doorzoeken naar een bericht,
een briefje van Rheinman waarin hij haar taak voor vandaag in mededeelde.
Snel doch nauwkeurig begon zij de kamer systematisch te onderzoeken, daarbij
niet weinig gehinderd door de gesloten overgordijnen die zij in haar haast vergeten
had open te schuiven en het vertrek nu in schemer hulden. Ze aarzelde niet onder het
vloerkleed te kijken en de schilderijen aan de muur om te draaien. Ook zijn pijpen
de asbak onderzocht ze door de stelen los te schroeven en door te blazen want
Rheinman was vernuftig in het verbergen van zijn boodschappen en streng in zijn
straffen wanneer hij bij zijn thuiskomst zijn opdrachten niet vond uitgevoerd.
Terwijl ze opgewonden verder zocht overdacht ze dat, wat wel eens meer was
voorgevallen, het heel goed mogelijk was dat Rheinman door omstandigheden niet
in de gelegenheid was geweest een taak voor haar uit te schrijven. Ze herinnerde
zich dat bij deze gelegenheden Rheinman 's avonds altijd bloemen voor haar had
meegebracht en zich bijzonder vriendelijk had betoond.
Moedeloos door deze gedachte opende ze eindelijk de gordijnen en keek de kamer
rond. Ze trachtte zich voor te stellen hoe al die dingen, potjes, asbakken, snuisterijen
die mogelijk door het zoeken waren verplaatst, hadden gestaan want Rheinman hield
er van bij zijn thuiskomst alles aan te treffen zoals hij het verlaten had.
Na enig aarzelen verliet ze de kamer en begon langzaam de trappen naar beneden
af te dalen. Het was al rumoerig op de portalen waar leveranciers zich verdrongen,
kinderen speelden en mannen, sinds het gas door de zich snel uitbreidende bevolking
gerantsoeneerd was, hout hakten voor de fornuizen. Ze holde steeds sneller de trappen
af en toen door de grote deuren de straat, de zon, het juichende verkeer op haar
toesprong was ze de komende avond en een mogelijke schrobbering al weer vergeten.
Op de stoep voor de openstaande deuren wachtte ze op Natan, onderwijl de
buurvrouwen groetend en klakkend met de tong de koeien aanvurend die in grote
kudden door de straat naar het abattoir in
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de verte werden gedreven. Soms keek ze even naar boven waar heel in de hoogte,
daar waar de huizen elkaar bijna raakten, in een smalle reep blauw de lucht zich
aftekende. ‘Wanneer de vis nu precies daarboven ging zwemmen dan zou het zeer
donker worden op straat,’ dacht Elisabeth Vaudeville. De mensen, bevreesd voor
een stortbui, sloten ramen en warandadeuren. Autoos ontstaken hun koplampen en
probeerden sneller tussen de kudden door te manoeuvreren, daarbij luid klaxonerend.
Tientallen kinderen trokken hun kleren uit en verdrongen zich om een brandmeester
die bezig was een van de brandkranen in het trottoir open te draaien. Veedrijvers
liepen vloekend tussen hun dieren; oude mensen die op krukjes voor de portieken
zaten werden rap door jongere familieleden naar binnen gedragen. Elisabeth
Vaudeville moest toezien hoe de oude blinde neger die hier al jaren woonde - niemand
wist vanwaar hij kwam noch hoe hij hier gekomen was, hij woonde hier al zo lang
met zijn kakatoes in het schuurtje naast de bloemenwinkel waar men hem eten en
soms tabak bracht - in de drukte van het ogenblik van het trottoir raakte en in de
stampede van voorbijdravende runderen werd meegesleurd. Nog even zag zij zijn
grijpende handen boven de schonkige ruggen der dieren maar voor ze had kunnen
waarschuwen renden op verend gehoornde poten de laatste beesten voorbij,
achtervolgd door drijvers op fietsen en het opgehouden verkeer dat spattend door de
bagger van uitwerpselen reed.
De eerste regenvlagen smaakten brak en voerden een geur van bederf mee maar
allengs veranderden ze de goten in kostelijk schuimende beken die het straatvuil van
maanden snel wegvoerden, een frisse koelte vulde portalen en huizen met grote
vreugde.
Tegen de muur gedrukt, onder de overloop van een brandgang keek Elisabeth
Vaudeville naar het wegkolkende water. Haar vrolijkheid om het begerige water
vervluchtigde snel in passieve intentie. De met haar schuilende mensen zwegen nu
eveneens gebiologeerd, alleen de kleine naakte kinderen speelden en schreeuwden
nog in de voortjagende wolkbreuk. Ze zag hoe uit de schoorsteen van de gasfabriek
schuin aan de kant de paarse rook verkleurde tot witte wollige stoom. De gashouder
zakte onder het geweld van het water steeds dieper. Ze hoorde het hamerend aanslaan
van rangerende kolenwagens en ineens wist ze met stellige zekerheid dat het haar
allemaal te bekend was geworden. Heimwee, een emotie van onrust, grijs van
verlangen, leikleurig als het dak van het museum dreef haar in de luwte van muren
en brandgangen in de richting van Natans huis. Met haar sandalen in de hand rende
ze voort om haar wereld te ontvluchten tot een zachtzijïge draad van herinnering.
Twee lange straten verder vertraagde ze haar passen. De straten hier waren stoffig
en stonken. Vrouwen in zomerjurken praatten op de hoeken met elkaar. Aan acht
karren met waren werd ge-
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schreeuwd in vele talen en van de warandas hing in de ochtendhitte wasgoed
onbewogen neer. De regenbui moest zeer plaatselijk geweest zijn.
De mensen, nieuwsgierig door haar verwarde haren en natte kleding die haar op
het lijf plakten, hielden haar staande en vroegen haar waar het regende en of het nog
regende in de verte waar zij vandaan kwam. Vooral de vrouwen namen daarbij een
vijandige houding aan en jaloers werd ze heen en weer geduwd. Het kostte Elisabeth
Vaudeville moeite zich uit het gedrang te bevrijden. Achtervolgd door grote groepen
kinderen die door hun ouders bevolen waren haar te vangen en desnoods met geweld
terug te brengen rende ze naar de markt waar ze tussen de kramen haar achtervolgers
kwijt raakte.
Achter een vrachtwagen rustte ze even. Het meest verwonderd was ze nog over
de kooplui die, hoewel ze haar toch allen kenden, bij haar hulpgeroep de kinderen
toch tegen te houden slechts lachend hadden opgekeken als gold die achtervolging
een onschuldig spel. Bevend van de doorgestane emoties beklom ze eindelijk de
trappen naar Natans woning, onderwijl luisterend naar snelle voetstappen achter haar
die mogelijk zouden beduiden dat men haar opnieuw op het spoor was gekomen,
maar voor de deur aarzelde ze toch even. Wat zou Natans moeder zeggen wanneer
ze zomaar binnen zou komen en naar haar zoon vragen? Ook was het lang niet
uitgesloten dat Natan al op weg naar haar toe was en dan kon haar plotselinge komst
wel eens uitgelegd worden als was ze slordig en nonchalant.
Na enkele keren geklopt te hebben opende ze eindelijk de deur. Het grote vertrek
leek op het eerste gezicht verlaten. Overvloedig zonlicht viel door de vele hoge ramen
naar binnen maar de geur van terpentijn overheerste. De uitgestrekte vlakte van het
dak buiten was leeg tot aan de horizon. Zacht sloot ze de deur en niet wetend wat te
doen kamde ze voor een grote spiegel staande snel haar haar, onderwijl het vertrek
achter zich door de spiegel nauwkeurig in het oog houdend. Ze kon zich voorstellen
dat als een van de bewoners haar nu ontdekte ze zeker de indruk zou maken
onbeschaamd te zijn. Een gast die na een enkel bezoek het huis al als het hare
beschouwde! De reden van haar komst zou die indruk zeker niet kunnen wegnemen
doch integendeel versterken.
Juist toen ze zich voornam dan maar weg te gaan en desnoods buiten op Natan te
wachten viel haar het zachte geluid op waar ze al enige tijd zonder het zich eigenlijk
te realiseren naar luisterde. Een vreemd wijsje dat door een haar onbekend instrument
werd gespeeld. Een droevig solootje dat niets en alles te maken had met de zon in
de kamer en dat haar weer herinnerde aan die plotselinge weemoed die haar met de
regenbui overvallen had. Een ver verwij-
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derde radio kon het niet zijn, daarvoor was het haast te tastbaar. Ze begon door het
vertrek te lopen in de richting van waaruit ze het geluid vermoedde, daarbij zorg
dragend niet op haar tenen te sluipen. Ze merkte op dat er hier en daar kleine erkers
van glas waren aangebouwd die vol stonden met lage dooreengewoelde bedden en
die met gordijnen van de woonruimte konden worden afgesloten. Enkele van de
gordijnen waren inderdaad gesloten, langzaam bewegend of opbollend in de warme
tocht die door geopende ramen naar binnenkwam leek het of daarachter zich mensen
verdrongen om haar door de traag dichtvallende kieren te beloeren. Het liefst had ze
zich in een van de bedden willen verbergen tot Natan haar zou vinden en haar troosten.
Voor een van de dichtgeschoven gordijnen stond ze stil. Onmiskenbaar kwam de
muziek, zij het gedempt, daarachter vandaan. Het was in ieder geval een
blaasinstrument. ‘Hout,’ dacht Elisabeth Vaudeville. ‘In ieder geval hout. Koper is
anders. Harder en vaak onaangenamer.’ Het geluid hield op. ‘Kom gerust binnen,’
zei de stem van Natans moeder en verlegen opende ze het gordijn maar voor binnen
te stappen moest ze eerst nog een matglazen deur vol ouderwetse bloemmotieven
openschuiven.
Het was een veel grotere uitbouw dan die ze tot nu toe gezien had. Een glazen kas
waar op de vloer die beduidend lager lag dan het woonvertrek, aarde was gestort
waarin varens, bloemen en struiken groeiden. Er heerste een vochtige sterk geurende
warmte die haar even deed duizelen maar waar ze spoedig aan wende. Kolibries
snerpten als kogeltjes rakelings langs haar heen en vochten met elkaar in het dichte
struikgewas.
De moeder van Natan zat op een bank die haast geheel verborgen stond onder een
kleine bloeiende seringenboom. Terwijl ze naar de bank liep voelde ze de rulle aarde
veren onder haar sandalen.
De geweldige vrouw keek haar vriendelijk aan - het viel haar op hoe zwart die
ogen waren - en liet haar op een kleine rieten tuinstoel zitten. In haar handen hield
ze een fagot waarop ze tot voor kort gespeeld had en die ze nu naast zich op de bank
legde.
‘Ja, ik zag je al een hele tijd aarzelen,’ zei de vrouw. ‘Maar ik dacht, ze vindt het
wel en zo went ze meteen een beetje want je lijkt me nogal verlegen. Dat zijn zoveel
meisjes op jouw leeftijd.’ Terwijl ze sprak had ze naar een hoek gekeken waar door
een ingenieus stelsel van spiegels het gehele woonvertrek te overzien was. Kleine
spiegeltjes aan draaibare armgarnituren gehangen maakten het mogelijk zelfs onder
de tafels en in de erkers te kijken. ‘Ik loop wat moeilijk,’ zei de vrouw, ‘en dit is wel
de oplossing.’ En ineens sloeg ze vertrouwelijk haar arm om Eilsabeth Vaudeville
en zei: ‘Het liefst zit ik hier. Mijn man heeft zijn duiven, de kinderen hun eigen
genoegens en ik mijn tuin.’
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‘Oh, het is prachtig hier,’ zei Elisabeth Vaudeville. ‘En U speelt zo mooi!’
‘Och ja,’ antwoorde de vrouw. ‘In mijn vaderland houdt iedereen van muziek. Ik
heb voor mijn trouwen zelfs enige tijd in een orkest gespeeld. Wel geen groot orkest
maar het had een goede naam indertijd.’ En dan plotseling, alsof deze herinnering
haar alleen nog maar onaangenaam kon stemmen, zei ze: ‘Natan was vannacht zo
laat thuis. Ik heb hem niet meer gezien om hem te vragen hoe het met Leli ging. Een
alleraardigste jongen. Ik heb erg met hem te doen nu hij zo alleen in dat ziekenhuis
ligt maar ja, zelf kan ik moeilijk naar hem toe. Vertel eens, gaat het al beter met
hem?’ ‘Natan heeft mij niets verteld over Leli,’ zei Elisabeth Vaudeville. ‘Ik ken
niemand die Leli heet.’
‘Heeft Natan hem dan gisteravond niet bezocht?’ vroeg Natans moeder haar
verbaasd. ‘Hij had het mij beloofd en trouwens, het is niets voor Natan om een vriend
in de steek te laten.’ ‘Ik weet het niet,’ zei Elisabeth Vaudeville weifelend. ‘Het is
best mogelijk dat Natan zijn vriend heeft bezocht maar ik heb hem nadien niet meer
gesproken.’
De geweldige vrouw keek haar aan. Zwijgend, streng, en toch, met hoeveel liefde!
Elisabeth Vaudeville sloeg haar ogen neer en dacht er aan hoe zij altijd verlangd had
naar ouders en dan nog het meest een moeder die haar aandachtig zou aankijken en
vragen stellen. ‘Luister eens,’ zei Natans moeder vriendelijk. ‘Ik heb veel kinderen
en dan maak je wel eens wat mee. Veel waar je het niet mee eens bent leer je op den
duur begrijpen. Ik heb mijn kinderen in vrijheid opgevoed - mijn man heeft, wat
begrijpelijk is, het te druk met andere dingen en de weinige tijd die hij over heeft is
voor zijn duiven - maar een ding heb ik mijn kinderen altijd voorgehouden: Lieg
nooit tegen je moeder. Natan heeft mij verteld dat je een wees bent en daarom alleen
al draag ik je een warm hart toe en wil ik graag een moeder voor je zijn. Maar onthoud,
lieg nooit tegen mij want dan zou ik de indruk kunnen krijgen dat je slecht bent en
ik weet zeker dat je dat niet zou willen. Maar ik begrijp het wel. Je dacht dat je mij
niet in vertrouwen kon nemen en misschien schaam je je er nu voor dat Natan de
nacht bij jou heeft doorgebracht. Ik kan mij voorstellen dat Natan, eenmaal bij jou
zijn vriend Leli tijdelijk heeft vergeten maar daarom hoef je tegen mij nog niet te
ontkennen dat je Natan vannacht niet gezien hebt. Spreek dus oprecht. Was het fijn?’
Natans moeder keek haar aan. Onderzoekend en een beetje spottend misschien terwijl
ze haar instrument weer oppakte en de kleppen liet knakken. De kolibries ruzieden
en het seringenboompje geurde bedwelmend. Het gesprek had haar verward. Er
schenen grote belangen op het spel te staan maar ze kon ze niet overzien. Ze zou het
Natan moeten uitleggen maar ze kon
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zijn moeder niet teleurstellen die zo vriendelijk voor haar was en zeker alles begreep.
Ze knikte, kleurend en schaamde zich dat ze bloosde.
‘Goed zo, we praten er nog wel eens over,’ zei Natans moeder en vertrouwelijk
raakte ze weer even haar schouders aan. ‘Ga nu Natan maar wekken. Hij ligt hiernàast.
Zo lang slapen geeft geen pas. Het vervormt de ruggegraat en verslapt de wil maar.’
Toen ze binnenkwam zat Natan rechtop in bed en keek met een veldkijker door
de open ramen naar buiten. Zijn korte haar lag verward om zijn hoofd en in het oude
rode overhemd dat hij aan had leek hij ineens meer op een van die vreemde artisten
waar ze wel eens in een tijdschrift fotos van had gezien - ernstige gezichten in ruimten
vol regen en zware schaduwen - dan de verlegen jongen die ze al zo lang kende en
die ze misschien wel liefhad. In de verte, langzame kringen draaiend, zag ze de vis
zwemmen; vertrouwd en parelmoer in de blauwe lucht.
Natan scheen in het geheel niet verbaasd haar te zien maar sloeg zijn arm om haar
heupen en trok haar op het bed. ‘Kijk eens,’ zei hij en hield de kijker voor haar ogen.
Ongewoon scherp zag zij nu de kop, de glanzende schubben, het haast onmerkbaar
wuiven van de staart terwijl tientallen televisieantennes als harpoenen uit zijn flanken
staken.
(fragment uit een gelijknamige novelle)
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de dierenhemel van een hart
korban
voor C.S.

I. petit monstre
Ik ken mijn hart als een vingerhoed
waarin de tijd een blauwe liefde grift
zonder gelukkige kleuren.
Ik kan nu al treurvrouwen vragen
omdat dit links orgaan
aan een oud wantrouwen is verslaafd
als aan papaverzaad.
Een man met een zwak hart
voelt zich een boer met een ziek land:
een klein maar durend ondier
dat men voor een weegschaal houdt.

II. een theehuis
Dit hart:
Een hooggelegen theehuis
waar de postiljon
laat op de middag
de stem van de afgereisde dag binnenrijdt.
Dan laat ik de rolluiken neer
over mijn lichaam
en mijn hart zuigt de oude olie.
Ik luister verder
naar mijn Chinese kamermuziek.
Ik zal er aan bezwijken.
Mijn stiefmoeder wil toch gelijk halen:
‘Aan het rad op de markt
zal je sterven!’
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III. voor een lange omvaart
Hier in dit kleine wachthuis
gaat mijn hart aan koudvuur ten onder.
Het kent de trage klop
van de huiskamer,
de dracht van de dieren
van de regen en van de sterren
en het tarief van de landloper op de streek.
Dit hart is ongenadig en wil
de smaak van de zee in een ver land,
de kip met gouden eieren,
de verboden vrucht.
Mijn hart is rijp
voor de lange omvaart.
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de wijze
voor P.S. en J.
Hij zit al de dagen van zijn leven
op een zolder en luistert
naar de wormen
die verboden lektuur prikken in de balk van zijn arm.
Zijn bloed is zware opium
en zijn lichaam is een grote maanbloem
waar de soortgenoten aan bezwijken.
Tussen zijn tanden teelt en kauwt hij
het goud van zijn leeftijd
dat men op de markten van het vasteland
zeer hoog aanslaat.
Zijn hoofd is porselein:
daar houdt hij het monopolie van dag en nacht.
In elke hand bergt hij een kroonluchter
tweehonderdduizend bougies.
Dit is zeldzaam en ongeevenaard,
zeggen de toeristen.
Ze betasten wijselijk zijn schedel
en eisen er 1 gram van.
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lastertaal
Hij wou alle zeeën proeven
en ze waren talrijk.
Hij wou ze bijzetten onder de milt:
zoveel inkten aan maan en zon gewonnen.
In de tweede herfst van 3.642
voelde hij zijn voorhoofdsvel
een godgeurende schors worden.
In zijn heup hamerden de lammeren.
stukken rook uit zijn ingewanden.
(Van die eeuw af gaf hij de kooivogel
in zijn slaapkamer rookkorrels te eten.
Hij floot dapper koolstofgeluiden weg.)
‘De zon moest het gebruik
van een reuzezonnebril willen inzien.
Nooit immers kan de mens een glas zo zwart maken.
of er zal nóg een of ander zonnewiel doorhollen’.
Geen affiche was groot genoeg
om dit neer te schrijven.
Geen.
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waarschuwing!
ook van kracht voor zeer verlate reiziger cornelis bastiaan
vaandrager
Reis gerust per trein. Maar luister:
wat mij overkomen is, vlak voor het ontwaken:
matrasveren die niet meer zingen
bij het bedrijven van eenzame ochtendgimnastiek,
schuimrubber in een nacht verkruimeld, zacht
ronken onder mijn peluw
?en ik
ik kan me niet bedwingen onder de dekens
God voor rotvent uit te schelden
en woorden te spellen, voorzichtig,
woorden als g l o b e g l o b e :
niet reizen, blijf thuis, meld u ziek. Eenmaal
tussen de rails is het meestal te laat.
Een geur van carbid, zo begint het.
Neusvleugels die gaan trillen. En tanden.
Een blanko eksemplaar van uw ochtendblad. Vaak
in de restauratie. Des te erger.
Bier dat bevriest. Kristallen, ijsbloemen,
barsten in het glas. En weer die geur van carbid.
(Ik spreek uit ervaring)
Je sluit de coupédeur, keer op keer (tevergeefs):
Overmatige tocht? Slot defekt?
Forensen die korzelig worden, dreigen
met verwijdering of minstens het roepen van een kondukteur.
Triest, triest,
ik bind mijn koffertje vast, trek
aan de noodrem (defekt?). Gil naar een blinde passagier.
Ben mijn reçu kwijt en sluit mij
ten einde raad maar op in het toilet, waar ik pis
omdat ik er toch eenmaal zit en water drink
dat geen drinkwater is.
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Tenslotte stap ik uit, ver voor mijn bestemming.
En ZIE het carbid (u gelooft mij niet?).
Men houdt u (wees gewaarschuwd) staande
bij de uitgang (ingang): een man
met een lampvormig hoofd, en op zijn hoofd
een lampekap en hangende 2 scharen uit zijn mouwen.
En hier,
bij de kontrole van bedrog beticht,
merkt u het pas: op het perron
zijn de spekzolen van uw zondagse schoenen gesmolten.
Miezelregen.
Het carbid dat borrelen gaat.
En u (dat is het juist) kunt niet wachten
met het weggooien van uw peukje.
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het meisje en de copulathyrus c. buddingh
Er was eens een meisje dat zo weinig aantrekkelijk was, dat geen man haar ooit het
hof maakte. Dat verdroot haar vanzelfsprekend zeer. Ze probeerde eraan te doen wat
ze kon: hulde zich in zo strak mogelijk sluitende truitjes en rokken, liet zich van de
paar centjes die haar ouders haar nagelaten hadden - ze woonde alleen in een klein
huisje aan de rand van het bos - iedere week een kleimasker geven, schafte zich een
paar Italiaanse pumps aan, maar niets hielp. De meeste mannen schenen haar niet
eens op te merken en de weinigen die toevallig een blik op haar wierpen, liepen
haastig met een boogje om haar heen.
‘Nooit, nooit zal ik de liefde leren kennen,’ snikte ze s'avonds in haar eenzame
bedstee. En iedereen die haar gehoord, en tegelijkertijd gezien had, zou haar somber
gelijk hebben gegeven.
Op een ochtend, toen ze uitging om haar nutteloze vrijdagse bezoek aan de
schoonheidsspecialiste te brengen, zag ze niet ver van haar huisje een oud vrouwtje
liggen, dat met een benauwd gebaar over haar benen streek. Het meisje liep er haastig
op af, hielp het oude vrouwtje overeind en nodigde haar uit, in haar huisje een kopje
thee te komen drinken om wat te bekomen van de schrik.
‘Wilt u misschien ook iets eten?’ vroeg ze goedhartig. ‘U ziet er zo mager en ziek
uit. Wacht.’ En ze sneed een paar boterhammen en zette die het vrouwtje voor.
‘Lieve kind,’ zei het vrouwtje, toen ze haar bord leeggegeten had, ‘jij bent goed
voor mij geweest en daarom mag je een wens doen. Wat je ook vraagt, ik zal zorgen
dat je verlangen in vervulling gaat.’
‘O!’ riep het meisje, blij in haar handen klappend. ‘Dan wil ik... dan wil ik... dat
de mannen voortaan van mij zullen houden!’
Het vrouwtje knikte begrijpend en tastte in het oude valiesje, dat ze bij zich droeg.
Ze haalde een handvol zwarte zaadjes te voorschijn en stak die het meisje toe.
‘Kijk eens, lieve kind,’ kraste ze, ‘dat zijn copulathyruszaadjes. Zaai die in het
tuintje voor je huis. Wanneer de bloemen zijn uitgekomen zal iedere man, die de
geur ervan opsnuift, je minnaar willen zijn.’
Het meisje nam de zaadjes een tikje aarzelend aan en bedankte het oude vrouwtje,
dat kort daarop vertrok.
‘Het lijken gewone bloemzaadjes,’ dacht het meisje bitter. ‘Die
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ouwe bes heeft mij er natuurlijk tussen willen nemen. Ik had het brood beter voor
mezelf kunnen bewaren. Zo breed heb ik het tenslotte ook niet.’
En binnensmonds nog wat namopperend, stapte zij haar voortuintje in en stopte
de zaadjes daar dicht langs het hek in de grond.
Tot haar verbazing zag ze de volgende ochtend, dat de plantjes al hoog opgeschoten
waren en nog voor het twaalf uur was hadden de eerste bloemblaadjes zich ontvouwd.
Het meisje rook er nieuwsgierig aan: ze verspreidden een vreemdzoete en tegelijkertijd
kruidige lucht. Het meisje ging gespannen op de wankele tuinbank zitten en wachtte
af.
Haar geduld werd niet lang op de proef gesteld: reeds na een half uurtje zag ze
een jonge houthakker naderen, die met zijn bijl over zijn schouder uit het bos
terugkwam. Toen hij het huisje passeerde wierp hij even een blik op het meisje, maar
wendde zijn hoofd dan weer geschrokken af. Doch plotseling bleef hij staan, snoof
de lucht op, boog zich over het tuinhek heen, om de geur van meer nabij te kunnen
ruiken en liep dan als in een roes het tuintje binnen.
‘Hello, pretty-eyed baby,’ zei hij gretig, ‘we could have a lot of fun, weet je dat?’
‘Ik weet het,’ zei het meisje en ze stapten hand in hand het huisje in, waar de
bedsteedeuren al uitnodigend openstonden.
Vanaf die middag veranderde het leven van het meisje volkomen. Had ze tot dat
ogenblik nooit een minnaar kunnen krijgen, nu kon ze de mannen alleen maar ontlopen
door de deur van haar huisje stevig op slot te doen en de grendel er met vaste hand
voor te schuiven. En zelfs dan moest ze zich nog niet voor het raam laten zien, want
reeds de tweede ochtend sloeg de slagersjongen brutaal een ruit in en sprong naar
binnen, zonder zich om de glassplinters in zijn haren te bekommeren.
Wanneer we zeggen, dat het meisje van haar nieuwe leven genoot, drukken we
ons nog veel te zwak uit. Voor het eerst sinds haar geboorte voelde ze zich volkomen,
algeheel en volmaakt gelukkig. ‘Wanneer ik wil, kan ik ieder uur een andere minnaar
krijgen,’ dacht ze trots. ‘De mannen vechten om mij.’ En inderdaad was het
voorgekomen dat de bakker en een niet meer zo jeugdige bankier voor het nu dicht
met rode bloemen begroeide hek met verhitte hoofden op de vuist waren gegaan.
‘Ik ben het meest gezochte meisje van het hele dorp,’ peinsde ze hovaardig verder,
‘al woon ik misschien ook in het armelijkste huisje.’
Ze keek om zich heen en plotseling veranderde haar tevredenheid in een gevoel
van afkeer en ergernis. Was het eigenlijk geen schande dat zij, die iedere dag tien
mannen aan iedere vinger kon
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krijgen, in zo'n haveloos hutje wonen moest en niet eens een mooie set nylon
ondergoed bezat? Was ik maar niet zo arm, bedacht ze bitter. Ze zag een enorme
villa voor haar geestesoog oprijzen, met drie, vier badkamers, een zwembad, een
eigen kamenier en een kast vol bontjassen. En plotseling kreeg ze een idee. Ze ging
op de harde houten tuinbank zitten en wachtte. Na een kwartier zag ze over het bospad
een man naderen. Hij zag er welvarend en goedgekleed uit. Het meisje merkte, dat
hij haar al uit de verte zag zitten en verschrikt de andere kant uitstaarde. Maar toen
hij langs haar hek liep bleef hij abrupt staan, zoals ze al zoveel mannen met een ruk
had zien halthouden, snoof de bedwelmende geur op en stapte het tuintje in.
‘Ik houd van je,’ fluisterde hij schor. ‘Ik wil je in mijn armen houden, tegen mijn
borst drukken, over je prachtige gouden haren strelen...’
‘Als je me vijf tienen geeft,’ sprak het meisje kortaf.
De man haalde met trillende handen zijn portefeuille uit zijn zak en stak het meisje
de gevraagde bankbiljetten toe. Maar nauwelijks had zij ze uit zijn handen gegrist,
of ze zag dat zijn gelaatsuitdrukking volkomen veranderde: de smachtende, begerige
blik was eensklaps uit zijn ogen verdwenen en hij staarde haar aan alsof ze iets was,
dat bij het schoonmaken van de waterput te voorschijn was gekomen.
En plotseling zag het meisje tot haar ontzetting een regen van verschrompelde
rode bloemblaadjes langs het tuinhek neerdalen. Ze stormde er met een kreet van
ontsteltenis op af: reeds bogen de snel verwelkende stengels zich treurig naar de
onverschillige aarde. Toen het meisje opkeek zag ze de man over het bospad rennen;
in zijn rechterhand klemde hij de vijf tienen, die ze in haar agitatie op de tuinbank
had laten vallen.
Vanaf dat uur meden de mannen haar weer evenzeer als voorheen. Ze werd een
vreemde, schichtige figuur, die tot lang na de overgangsjaren oude vrouwtjes koppen
thee en broodjes hagelslag trachtte op te dringen. Maar een wens mocht ze nooit
meer doen. En de moraal?
Meisjes kunnen beter geen ideeën krijgen.
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de opvliegende man
Er was eens een man, die ontzettend opvliegend was. Bij de minste aanleiding vloog
hij op, soms tot tegen de zoldering aan, wat hem wel eens een lelijke buil op zijn
hoofd bezorgde. Maar verder had hij evenveel - en even weinig - plezier in zijn leven
als wie van ons ook. Hij leed niet onder zijn hebbelijkheid, gelukkig.
Met zijn vrouw was het anders. Het maakte haar vroeg-oud en terneergeslagen.
Elke keer dat ze haar man met een sierlijke boog omhoogschieten zag, kreeg zij het
gevoel, dat ze wel in de grond zou willen zinken. En zoals gezegd: er was niet veel
nodig om haar man in beweging te krijgen.
Op een herfstavond begaven zij zich, met een mandje levensmiddelen, op weg
naar de moeder van de man, die ziek lag in een weinig vriendelijk huisje aan de
andere kant van het bos. Plotseling sprongen twee met dikke stokken gewapende
struikrovers tussen de donkere stammen uit en schreeuwden:
‘Je geld of je leven!’
Toen de man de onverlaten daar eensklaps dreigend voor zich zag staan, vloog hij
zo fel op, dat hij binnen enkele sekonden veilig in de kruin van een hoge boom zat.
De rovers schrokken ervan, zo erg, dat de jongste van hen in zijn zenuwachtigheid
zijn knuppel ophief en de vrouw met één doffe klap neersloeg.
Ze kreeg overigens een mooie begrafenis. Zes keurig in het zwart geklede bidders
lieten haar heel voorzichtig in de grond zinken. Toch dunkt mij, dat ook uit deze
geschiedenis weer blijkt, dat men beter opvliegend kan zijn dan terneergeslagen.

Gard Sivik. Jaargang 3

43

een stem in de wind
rené gysen
1
hier een stem
hier
de stilte
van mijn vlag
verkregen
hier de val elke harteklep
open vogelbek
gesperd
blozende mond die luistert
hier verleden kaper
aanschouw de angst
van zijn dwarrelende
harpoenen, nader nu
hier
het fluisteren van de bladerval

2
hier een stem
aan 50 F het blad
plus 125 staatssubsidie

3
(jonge man gans ontdaan door plotse visie van zichzelf
schiet zich een opwelling volledig uit elkaar omdat hij
begrepen heeft
que le gris est plus mort que le noir)

Gard Sivik. Jaargang 3

44

piroeët
ik heb een tsjechische groteva
mijn kerriemeisje
een rode bal en een pruimenvla
mijn broer speelt mondharmonika
het kerriemeisje pluimenoog
is ook een zeemeermin
ze maakt rivieren in de kamer
en weet alles van de sterren
de liefde en de vissen
tis zaterdag
we lachen spatten op de muren
strak gaan we samen in de stad
het telraam van de uren wappert
als een belgische vlag
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billet doux
[I]
liefste
als je wil knip
ik de tepels van je borsten
af
met een zilveren schaar liefste
ik knip ook nagels
aan een redelijk tarief
liefste ik
knip en knip en knip
bevend van erbarmen liefste
als een trillende pijl
in de ziel
een erbarmelijk erbarmen
liefste
en lieve liefste
mijn maagpijn zwijgt als kaas
ik ben als neergeslagen ogen
onschuldig aan
zelfmoord liefste
bloed je dood?
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[II]
mijn bloedeloos gezicht werd muur
voor uwe hand
moedeloze maan
tastend
mijn veel vroeger aangezicht
steeds geschonden
had bedelbaard
volkomen tans vergaan
in mijn nooit samen te vatten spiegelen
want later werd dit anders
werd mijn komeet
in de nacht
een nooit-meer-vallende
rechtstreekse waan
waarover later sleutelaar later...
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cagliostro
hugues c. pernath
Hij kent de zeven prinsen, hun naamloos bloed
De traagheid en de herfst.
Zijn jacht bevrucht in schoppenvrouw
Het akkerkind, de weelde van de kalk.
Tenzij hij ademt, bij kleine nevelpaarden
Schroeit het loglied van de maan,
De moeder uit de olmkruik, het nazaad
Nu de vingers bloedig, hier bij toeval
Kwetsbaar onderweg.
Tot doodstil, wrekend
De stad zijn vloek werd, de jeugdsteen lang
Van rijpe stengels het uur, de sporen
Genade en eerloos nu hij hemel
Zwart omrande woorden, het nauw gebed
Zijn dodelijke lenden achterliet.
Iemand van de droom het strelen,
Van de meester kuis de kandelaars
De keel waar tijd, de grote ster spreekt
‘Sire, de dienaar, de maagd die slaapt
En Joseph het kind in zegels rijk, alleen
Ben ik haven van zee, in stof
Geboren het hart mijn machteloos wonen’.
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theo kemp
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mack the knife
(de man die aangehouden werd)
rené gysen
Vlees, dit wenen van lang treuren in moeders leedhaar, flank en knaagt
de angst die zelfs zaad een uitweg brak, in langzaam grijzen (hugues c.
pernath)
De moordenaar voelde in zijn rug de boeg van het hoekhuis. Stevig klemde hij zijn
uitgedoofde sigaret tussen de tanden, als een mes. Hij keek rechts, keek langzaam
links om de rukwind van het gevaar op te vangen. De maan stond zilverrond in de
ruiten. Een venster ging open, hop. Snel sprong hij achter de hoek. Een lantaarn
wierp twee stappen verder de driehoek van zijn bleek schijnsel, een plas van licht.
Hij drukte zich tegen de muur van een huis de duisternis in en bleef hijgend staan,
het hoofd opzij, de armen en handen plat tegen het huis. Alleen de kilte, de grove
poreusheid van de steen kon hem redden. Een steen die in een kikkerpoel valt.
Eensklaps kwamen van alle kanten de agenten in stormpas aangestoven, druk op hun
fluitjes blazend. Hij stond in een deurportaal en wachtte. Een agent speurde vaag in
zijn richting en stormde voorbij. Op dat ogenblik kwam in hem de onweerstaanbare
drang op te urineren, brutaal te urineren, de alledaagste der alledaagsheden te stellen,
te urineren, te pissen, kortom. Hij loosde in zijn broek. Niet van schrik; zei hij zich
zelf. Hij zuchtte.
De sirenes der politieautoos huilden nog, drukdoenerij. Zeker stonden de agenten
bezijden op de treden, de mitrailleur op de arm en keken uitdagend rond. Meisjes
kregen daar rillingen van en spiegelden zich koket in de uitstalramen. Enorme helmen
hadden ze op en grote stofbrillen voor de ogen en ze reden op motoos met veel
gedonder en lawaai. Reeds medicijnmannen in de wildernis zijn beschilderd met
felle kleuren. In de vrede van de zomeravond waren het windvlagen van machteloze
woede. Elke fascist roept luid. Ik trek aan de bel.
De individuele moordenaar, lustmoord met komplikaties! trok aan de bel. De
schijnwerpers van de politie maalden even doelloos in de duisternis als het lawaai
van hun sirenes. Achter hem ging de deur op een kier. Hij voelde de tocht in zijn
nek. ‘Hallo, wie belt er?’ vroeg een vrouwenstem, ‘'t Is Omer’ antwoordde hij, op
goed valle 't uit. Onmiddellijk werd open gedaan. ‘Kom binnen, kom binnen. 't Is te
koud om buiten te blijven staan’. Ze voelde zich juist zo
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eenzaam die avond... Ze hield een kaars in de hand en trachtte bij te lichten. Tussen
duim en wijsvinger neep hij de vlam uit. Ssst! deed hij. Ze verzette zich niet. De
dame was schaars omhuld in een peignoir vol grote bloemen, net de bekleding van
een smakeloze sofa. Haar vlees was nogal aan de overdadige kant, vlees van een
veertigjarige. Ze leek wel overspoeld met parfum. Zum kotzen. Ze was
overvriendelijk, nam stoutmoedige initiatieven. Angst doet in moeders leedhaar
kruipen.
De politiegeluiden verwijderden zich. Het alarm stierf uit. Wat kon de moordenaar
nog weerhouden zich in de gang te buiten te gaan? Eerst stak hij nog de kraag op,
een onbewaakte refleks. De rijpe dame giechelde vervaarlijk met lange gorgelende
uithalen die hem tot in de klootzak pijn deden. Twee dieren die hijgden in het donker
van de gang. Iemand in het gebouw zette luid de radio aan, het godsdienstig halfuurtje.
Terwijl hij zich vloekend van zijn buitenechtelijke plicht kweet, schreef hij met een
vinger op de muur: zot is die het leest. En kon nog niet lachen.
Hij wurgde haar om niet langer tijd te verliezen, ze weerde zich niet, grote weke
massa zonder veerkracht, hij trok haar rokken uit, een sensationeel detail voor die
arme joernalisten, en legde haar op de eerste trede van de trap in een obsene houding.
Hij lichtte bij met een lucifer, haar mond hing dwaas open. Vaag mompelde hij nog
iets van ‘zeker een vals gebit’.
Zijn oog was een knikker in de even geopende deur, een ogenblik later was hij
reeds buitengeschoven en sloot zonder geluid achter zich. De straat lag volledig
verlaten, de schaduw der huizen had er een donkere spie uitgesneden. Traag wandelde
hij het licht in, achter hem gleed zijn lange schaduw over de stenen.
De huizen waren een teaterdecor waar men kon achter schuiven, open plekken
hier en daar, een huis in aanbouw, een nieuwe straat? Onder de sterrenhemel stond
de jonge kaas van de maan, hoog naast een telegraafpaal, schuin boven de witte
potten. Haar bleek schijnsel viel op een bakstenen muur, waarop surrealistisch de
voegen konden onderscheiden worden. Het was een avond om op de tenen re gaan,
een ademloze avond.
Op de hoek van de straat was een leeg café, reeds zwart verlaten op dit vroege
avonduur. Overal heerste de stilte... Om de hoek stond hij plots weer in het licht wan
de maneschijn die in de vitrien wan het café spiegelde. Er hing een totaal nutteloze
affiche voor, vaag rood en blauw, een film. Op één of andere manier verleende ze
troost, hij klampte zich aan de titel vast, ontcijferde met enige moeite: DUI...
DUITSLAND 1927.
Duitsland 1927. Opkomst van Hitler, putsch achter de rug van zijn S.A.
stoottroepen, Mein Kampf, wordt overal gelezen, prostitutie. homosexualiteit en
kommunisme worden in sensationele boeken
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en krantenartikels aangeklaagd, moedige films over handel in blanke slavinnen en
verdovingsmiddelen lokken volle zalen, brengen ook goed geld op, korte rokken tot
boven de knie, blote armen steken uit mouwloze kleren, geen borst, lange halssnoeren,
jongenskopjes, eindeloos lange sigarettenbuisjes in rode monden, dophoeden, kokaïne
en Marlène Dietrich, glazige blik, charlestonnen de hele tijd in Berlin, jawohl, Herr
Geheimrat, in de Oraniengasse ist Frau Reti... monocle.
Hij belandde in drukker straten. Mensen liepen hem onverschillig voorbij. Hij
leunde tegen een boom en keek hen moedwillig aan. Meer dan een vlugge blik kreeg
hij niet, mannen keken vernietigend. Een klein ventje kwam naar hem gelopen, maar
de vader rukte het van de grond en droeg het weg naar de angstige moeder, die het
overnam en zijn gezichtje met kusjes overdekte. Hij bleef voor een winkelraam staan
en loerde in de ruit naar de mensen die achter zijn rug voorbijgingen en voorgoed
verdwenen. Het was een winkel van korsetten en damesondergoed, hij liep maar
door. Zijn wandeling was doelloos, hij besloot een bepaalde richting in te slaan, een
bepaalde straat in, een bepaald plein op. Zo ging het beter. Door een doel te kiezen
werd hij opgenomen in de maalstroom van bedrijvige leden der maatschappij. Het
dunkte hem dat iemand groette. Hij lichtte een denkbeeldige hoed op. Maar hij stapte
te vlug in deze mooie avond, de burgers slenterden met kinderen aan de hand,
verliefden keken elkaar in de ogen. Een tijdlang liep hij hongerig achter een paar,
dat de armen om elkaars schouders geslagen minnekoosde. Hij bleef aldoor starend
achter hen lopen tot de jongeman zich omdraaide en hem boos aankeek. Hij droop
af. Hij was buitengesloten. Plots stond het helder in zijn bewustzijn: hij was een
moordenaar. Onze schuld is de blik van de anderen. De terrassen waren vol
mensen die lachend met elkaar praatten, op de tafeltjes stonden dranken en ijsroom.
Hij vluchtte eenzamer straten in.
Wat smaakt er beter dan een pakje fritten die men uit de hand eet? Hij had
weliswaar de dame met die handen gewurgd, maar hij was er gerust in. Soortgelijke
dames overleven hun dood, die krijg je zo gauw niet kapot. En hij had een briefje
van twintig frank van tussen haar moederlijke borsten gehaald die daar waarschijnlijk
te wachten zaten op eventuele moordenaars. Met een zucht van verlichting had hij
de borsten terug laten vallen, - het vlees kletste op elkaar - en de twintig ballen op
zak gestoken. De maan bleef koppig ook voor mensen als hij schijnen en was
doodeenvoudig belachelijk in vergelijking tot hem.
Politiefluitjes. Daar kwamen ze met hun autoos, met hun motoos, gehelmd,
gelaarsd, gespoord, met geschreeuw van sirenes, gedreun van motoren, gekrijs van
banden, de stofbrillen niet te vergeten, dit
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alles tot versiering van de openbare macht, kwam-en ze, zeg ik, uit de tegengestelde
richting alweer voorbijgesnord, juist op het ogenblik dat op zijn dooie gemak de
moordenaar in een nieuwe vlaag van individualisme een veertienjarig meisje
begluurde, dat juist die dag besloten had de wereld aan haar voeten te leggen en wel
door middel van een nauw spannend truitje waarin de jonge borstjes rechtzinnig de
wereld instaken. Kon het eenvoudiger?
De man van het frittenkraam had de blik van de moordenaar allang begrepen. Niet
voor niets stond hij al jaren in de commerce. Door met mensen om te gaan leert ge
ze kennen! ‘Is het geen schande’ zuchtte hij en zag op zijn beurt naar de belaagde
borstjes van het veertienjarig meisje dat angstig en gelukkig in de avond stond.
Waarna hij met een eenvoudig maar zinvol gebaar een nieuw baksel in het kokend
vet smeet. ‘Moet er nog iets bij?’ gromde hij en keek de moordenaar fel in het wit
wan zijn ogen. ‘Voor een frank ajuintjes’ antwoordde deze zonder de ogen neer te
slaan. Het vet pruttelde op de oven, maar de moordenaar wandelde telkens in het
pakje pikkend langzaam weg. Wolken schoven voor de maan en de man verdween
in de duisternis. Het veertienjarig meisje stapte op de tram die rammelend in de
zomeravond kwam aangelummeld en reed naar haar tante.
De moordenaar deed zijn stappen op de straatstenen weerklinken. Aan de hoek
wiegde hij op zijn benen, de armen op de rug. Hij was net een politieagent op dienst.
Aandachtig speurde hij rond of er nergens overtredingen moesten beteugeld worden.
Ik ben verantwoordelijk voor de goede orde, zuchtte hij, en er zal niet gezegd worden
dat ik aan mijn plicht verzaak. Na deze wijze woorden begon het te regenen. In een
portaal ging hij schuilen. Alweer. Toen was het dat de politie voor de derde en laatste
maal voorbijstuifde. Niet meer zo snel, minder luidruchtig, minder dichtbij, als het
ware ontmoedigd. Voor een grootwarenhuis kocht de moordenaar een geel ballonnetje
dat hij aan zijn pink bond. Hij gunde de politie wel haar genoegen, maar zijn
aanhouding moest een feestje worden. Nog een beetje geduld, jongens, sprak hij in
gedachten tot de mannen der wet. Zijn ogen rolden zich om in hun kassen.
Snel en sneller liep hij in de armen van het kommissariaat, het rendez-vous
tegemoet. Voor de deur braakte hij de fritten uit, een vuile plas, waar al de handhavers
der openbare orde nu dienden over te stappen. Het is echter zeer de vraag of dit kan
beschouwd worden als een geval van smaad aan de politie gezien de overmacht en
overigens art. 121 van het S.W.B. Wat denkt het veertienjarig meisje ervan, die zich
inmiddels ook een zeer passend rokje heeft aangeschaft dat haar nieuwe charme
verleent en op schoentjes met hoge hakken loopt? En de overdadige dame die
inderdaad weer is bijgekomen en in der haast haar rok weer heeft aangetrokken zodat
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er drie haakjes de geest gaven? En de moordenaar zelf? En ja, wij allen. Wij die
moordenaar zijn en veertienjarig meisje en rijpe dame, wij die fritten bakken, betalen
en eten, wij, gij, ik, die alles zijn, wat zou je ervan denken de zon onder de
belachelijke... te schoppen? Wie weet het beter dan je eigen moeder? Maar politie
zijn wij niet, neen, geen politie, wij dragen immers geen mooie helm, geen
indrukwekkende stofbril en we hebben geen moto om te doen knallen. Tenzij
natuurlijk ons woord een helm, een stofbril en een moto is. Of een sirene.
Hij liet het ballonnetje aan zijn pink dansen terwijl hij over de drempel en zijn
eigen braaksel stapte. De kommissaris zat in een gemakkelijke ronde leunstoel te
slapen, verborgen achter een grote krant waarin twee gaatjes waren om door te loeren,
als bij een schoolmeester op een schriftelijk examen. Hij snurkte en blies herhaaldelijk
een vlieg weg die dan nog juist voor de krant hoogte haalde en ontsnapte. De
moordenaar bond zijn geel ballonnetje keurig met een strikje vast aan de linkerhoek
van de indrukwekkend opkrullende snor van de kommissaris. Met ongeduldige
trekkingen van zijn neus werd deze wakker en noteerde de feiten onmiddellijk in een
proces-verbaal. ‘Hello’ knikte de moordenaar vriendelijk en slaagde er na enige
overreding in zich te doen opsluiten door de onwillige kommissaris. In de cel gekomen
wou de moordenaar zich met zijn das verhangen aan de tralies, maar hij bedacht dat
blijven leven nog een grotere zelfmoord was. Dus bleef hij maar leven.
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thuis bij joop massaker
cornelis bastiaan vaandrager
Ik spiegelde mezelf in een rimpelend wateroppervlak, toen ik de ogen opsloeg.
Mensengestalten, hoofden, armen schoten weg als ongrijpbare, gladde vissen, veerden
terug, vloeiden uit en in elkaar. Er werd iets nats en zwaars op mijn voorhoofd
gedrukt. Ik trilde met mijn wimpers, kneep mijn ogen nog een keer dicht en keek om
me heen.
‘Hij komt weer bij, je leert het al aardig, dokter!’
‘Voelt de patiënt zich al wat beter?’, vulde een donkere basstem aan. Er was een
scherpe pijn tussen mijn benen, die met elke beweging verhevigde. Nu pas bemerkte
ik, dat ik in de schommelstoel zat. De hond stond aan mijn voeten, tong uit de bek,
kop schuin, en eiste zijn plaats op. Dwingend snoof hij met zijn snuit in mijn kruis.
Joops adem was dicht bij mijn gezicht.
‘Kun je opstaan? We gaan eten’
Ik zette me af op de leuningen, een pijnscheut golfde onder in mijn buik, wijdbeens
stond ik in de kamer, alsof ik in mijn broek gepist had. De hond sprong achter me
om in de wiebelende stoel. Joop zette een teiltje met water en een natte doek op tafel,
na de kranten opzijgeschoven te hebben.
Ik keek verwilderd om me heen. De gordijnen waren nog steeds gesloten. In de
andere kamer was het luid dooreenschreeuwen en bekvechten nog onverminderd aan
de gang, maar het leek zich op één punt gekoncentreerd te hebben en vermengde
zich met het rammelen van messen en vorken.
‘Het gaat zo over’, zei Joop, terwijl hij me zacht voortduwde, de alkoof in, ‘als je
eerst maar gegeten hebt’
Op de marmeren plaat lagen twee goorwitte, veterloze gimschoenen, het
pingpongballetje er boven op. Schoksgewijs, de benen zo ver mogelijk van elkaar,
liep ik vooruit, als een robot die zijn eerste, zelfstandige wandeling maakt. Ik
schaamde me om de familie onder ogen te komen, die kennelijk met ongeduld op
ons zat te wachten met het eten. Iedereen zou duidelijk kunnen zien, waar zich de
pijnlijke plek bevond.
Het rumoer verstomde enigszins, toen we de alkoof door waren. Alleen de jongsten
keken niet op, maar bleven met hun vorken slaan op de aluminiumborden voor zich.
Een naakte baby in een hoge kinderstoel, die iets van de tafel afstond, kraaide en
sloeg wild in het rond.
Ik wist niet, naar wie ik het eerst moest kijken. Of ik handen moest geven, of direkt
moest gaan zitten. Ik ontdekte drie lege
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stoelen. Het aantal kinderen schatte ik op acht, negen, het viel me nog mee. De
oudsten die ik had zien tafeltennissen, staken meer dan een hoofdlengte boven de
anderen uit.
‘Opschieten dokter, we sterven van de honger!’, riep een van hen, een jongen met
zwart, piekig haar, grote uitpuilende ogen, en een brede, slappe mond.
‘Stil, goede vriend!’, zei de zware basstem aan het andere eind van de tafel, ‘laat
Jodocus eerst zijn gast eens voorstellen’
Van het hoofd van de tafel maakte zich nu een kleine man los. Hij had dun, rood
haar, naar achteren gekamd en met water in vorm gehouden, en een bruine, hoornen
bril met zwaar montuur. Achter de glazen dreven grote paardeogen. Hij droeg een
lichtblauw overhemd met opgestroopte mouwen, op vele plaatsen met witte
stikselplekken, een wit papieren boord, waaronder vandaan zich een flodderige,
roodbruine das tot aan zijn broekriem uitstrekte. De man kwam op me af en stak een
witte, sproetige arm uit.
‘Ik ben de vader van Jodocus’, zei hij.
Zijn stem leek opzettelijk laag gehouden. Bij het spreken drukte hij de kin op zijn
borst, waardoor hij zijn paardenogen omhoog moest rollen om mij aan te zien.
‘Welkom in ons midden, Casper’
Hij ontblootte een rij grote, bruine tanden, met een in het oog springende
onderbreking, een zwarte gaping.
Zijn mond is een gevaarlijk spelonk, waar menseneters in wonen, dacht ik vol
afgrijzen.
Ik schudde hem schuw de hand. Ik bracht mijn lippen iets van elkaar, maar kon
geen woord uitbrengen.
Mijnheer Massaker kwam net boven mijn schouders uit. Hij leidde me rond de
tafel.
‘Honger!’, riepen de lange slungels.
Een voor een stond de Massakerfamilie op, behalve de twee kleintjes, een jongen
en een meisje.
Mijnheer Massaker noemde de namen, maar ik was te zenuwachtig om ze te
onthouden. Thea grijnsde toen ze me voor de tweede keer een hand gaf. Bert
knipoogde. De twee oudsten keken me brutaal en spottend aan en stonden pas op,
toen vader Massaker hun een por in de zij gegeven had. Ze knepen me geniepig in
mijn hand. Ik zakte even door de knieën onder de druk en vergat daardoor mijn benen
uit elkaar te houden. Ik kromp ineen, onzachtzinnig werd ik op mijn nalatigheid
attent gemaakt.
‘Hij is op zijn zak gevallen’, fluisterde de jongen met de grote ogen tegen zijn
broer. Deze grinnikte. Mijnheer Massaker hoorde het en sloeg hem om de oren. Ze
fluisterden onverstaanbaar verder. Er kwam een vrouw binnen met een enorme pan.
De stoom die er in grote wolken uit opsteeg, onttrok haar hoofd aanvankelijk aan
het gezicht. De hele kamer joelde bij haar binnenkomst. Mijnheer
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Massaker sloeg op tafel en riep ‘Stilte!’
De grote vrouw zette de pan met een klap midden op tafel. Ze drukte haar dikke
armen in haar zij en keek me aan.
‘Zo’, zei ze, ‘ben jij Casper? Nou, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zullen we
maar denken!’
Ik lachte schaapachtig.
‘Ga zitten, Casper!’ We eten stamppot, dat lust je toch zeker wel?
‘Heel graag, mevrouw’, fluisterde ik schor.
Heel de tafel grinnikte. Met vuurrood hoofd ging ik naast Joop zitten. Ik had een
hoekplaats, Joop zat aan het hoofd van de tafel, net als zijn vader. Tegenover mij
grijnsde Thea. Met haar vork trok ze strepen over haar arm. Links van mij zat Bert.
‘Eten wat de pot schaft!’, riep de lijzige stem van de grote broer aan het andere
eind van de tafel.
‘Bemoei je met je eigen zaken, Schotel!’, viel Joop, die tot dusver niets gezegd
had, onverwachts uit. De lange, die met Schotel aangesproken was, gooide zijn stoel
achteruit, en wou achter mij langs op Joop afvliegen, die opstond en een verdedigende
houding aannam.
Mijnheer Massaker trok hem aan zijn schouder terug - hij was sterker dan ik dacht
- en sloeg hem twee keer kletsend met de vlakke hand in zijn gezicht.
‘Geen ruzie, denk erom! We hebben een gast in ons midden!’ Ik voelde me meer
dan teveel. De pijn tussen mijn benen was overgegaan in een ondragelijke jeuk. Joop
knikte me geruststellend toe. ‘Borden klaar houden!’, riep de dikke vrouw, ‘is het
nou afgelopen?’
Ik vroeg me af of dit Joop zijn moeder was. Ze had vettig, zwart haar, dat met een
grote, slordige knot in haar nek hing. Ze leek me nog niet erg oud, ondanks het
enorme bovenlijf, schommelend onder het smoezelige bloemetjesschort. Alle borden
gingen omhoog. De vrouw lichtte een grote pollepel uit de pan en kwakte stamppot
op de reikhalzende borden. Schotel zeurde dat hij te weinig had. Noch mijnheer
Massaker, noch de vrouw zei iets. Toen pakte hij de pollepel, die de vrouw intussen
weer in de pan gezet had, nadat ze ook zelf was gaan zitten, aan het eind van de tafel,
naast mijnheer Massaker. Ze had de kleinsten binnen armbereik en begon ze te voeren.
De hand van mijnheer Massaker schoot vlug uit. Met de botte kant van een groot
tafelmes sloeg hij de lange op zijn vingers. Hij vloekte en tierde van de pijn. Eerst
dacht ik dat hij zijn vader te lijf zou gaan, maar hij begon mokkend in zijn portie te
prikken en liet de pan met rust. Ik keek schichtig naar Joop, die me een knipoog gaf.
‘Goede vriend’, sprak mijnheer Massaker, terwijl hij ijzig kalm
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Schotels pols beetpakte, ‘zou je niet eens wachten, tot we allemaal beginnen?’
Hij boog zich wat voorover en richtte zich tot mij.
‘Als onze gast wenst te bidden, dan gebied ik enkele ogenblikken stilte’ Alle ogen
waren nu op mij gericht. Ik schudde mijn hoofd.
‘Ik geloof dat vriend Casper zijn tong verloren heeft’, zei mijnheer Massaker,
‘Laat het u smaken’, en tot Schotel, ‘nu kun je beginnen, goede vriend’.
Hij had het laatste woord nog niet gezegd, of het hele gezin viel als een leger
uitgehongerde ratten op het voedsel aan. Een tijdlang hoorde men niets anders dan
het getik van vorken en vochtig smakken. In een ommezien zat Schotel alweer met
zijn bord omhoog. Mijnheer Massaker gebaarde dat hij zich kalm moest houden.
Ik at traag. Honger had ik niet, maar ik wilde, hoe dan ook, de indruk van
ondankbaarheid vermijden door mijn bord niet leeg te eten.
Mijnheer Massaker sprak op gedempte toon met de vrouw, die beurtelings haar
eigen mond en die van de kleintjes van stamppot voorzag.
Ik voelde hoe Joop zijn been om het mijne sloeg. Hij boog zich naar mij over en
fluisterde iets van ‘straks is het rustig’.
Hij kneep vertrouwelijk zijn ogen dicht. Mijnheer Massaker zag het. ‘Geen
onderonsjes, Jodocus!’, zei hij, ‘als je wat te zeggen hebt, laat het ons allemaal dan
horen’, en tot mij, ‘smaakt het, goede vriend?’
‘Ja, mijnheer’, zei ik.
‘Goed eten is belangrijk, nietwaar Jodocus, het maakt de mens gezond en sterk.
Moeder, zorg ervoor dat onze gast niets te kort komt!’
‘De dokter kan het weten’, bromde Schotel voor zich uit op zijn lege bord.
Het omknellen van mijn been begon steeds hinderlijker te worden. Ik trok
voorzichtig terug, maar het knellen liet niet af. Ik keek tussen mijn benen door onder
tafel en zag dat de hond het van Joop overgenomen had. Schokkend bereed hij mijn
been. Ik trok het nog dichter naar me toe, maar de zijnagels drongen zich stevig in
mijn kuit. Ik schudde mijn been vervolgens heen en weer, maar tevergeefs, de hond
hield zich stevig vast en liet zich gewillig meeschudden om direkt weer door te gaan,
als ik mijn been stilhield.
Tenslotte schopte ik opeens met kracht vooruit, het beest jankte alsof het vermoord
werd, waarschijnlijk had ik hem tegen zijn zak geraakt, net goed. Zo, nu ben ik
tenminste niet meer alleen, dacht ik grimmig.
Van pijn en schrik schoot Hektor achteruit en nam Thea met stoel en al mee, een
eind naar achteren. Nog najankend, de staart tussen de benen, droop de hond af, de
alkoof in.
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‘Vader, Jodocus zit de hond te pesten!’ teemde Schotel.
‘Is dat waar, Jodocus?’
‘Ik deed het!’, riep ik heldhaftig, ‘Hektor deed me pijn aan mijn been’
Heel de tafel proestte het uit. De borst van de vrouw danste op en neer.
‘Nog wat stamppot, Casper?’, vroeg vader Massaker, op mijn bord wijzend,
‘vooruit, eet eens leeg, jong!’
‘Dank u, dank u wel’, zei ik.
Alle anderen kregen nu eindelijk voor de tweede keer opgeschept. Met
onverminderde gulzigheid ging het eten naar binnen.
Toen allen klaar waren en mijnheer Massaker met een ‘Wel bekome het u allen’
het sein tot opstaan gegeven had, verspreidde de familie zich weer door het huis.
Thea hielp de vrouw met het afruimen van de tafel. Schotel liep opzettelijk tegen me
aan. Weldra dartelde het balletje weer heen en weer in de alkoof.
○
Mijnheer Massaker schoof zijn stoel naar het raam en vroeg, zonder zich tot iemand
in het bizonder te richten, of de krant er nog niet was. Joop die voortdurend om zijn
vader heendrentelde, liep naar de schoorsteen en bracht hem het ongevouwen
avondblad.
Het raam zag uit op een blinde, grauwe muur. Slechts weinig licht viel er naar
binnen. Het leek wel of het licht er tegen opzag om zich van bovenaf omlaag te
wringen in de nauwe doorgang die nog overbleef tussen muur en raam. De situatie
was nu ongeveer tegengesteld aan die van vanmiddag. Nu golfde het lawaai van de
andere kant de alkoof binnen. Ik vreesde het ergste voor de speer.
‘Ga zitten, ga toch zitten, goede vriend’, zei mijnheer Massaker tegen mij, met de
voet een laag krukje naar zich toe trekkend, tot voor zijn stoel.
Thea stond in de deuringang te kijken. Toen ik opkeek, grijnsde ze en deed een
pas achteruit.
‘Thea, ga helpen met afwassen!’, riep Joop, die mij naar de deur zag kijken.
‘Zo’, bromde de heer Massaker tevreden, onderuitschuivend en het avondblad
openslaand, ‘eens kijken of er nog belangwekkende dingen gebeurd zijn. Zeg, Jodocus,
wie heeft vandaag eigenlijk de kranten verzorgd?’
‘Thea, vader’
‘Mooi, mooi, is alles al ingeplakt ook?’
‘Ik geloof het niet, vader’
‘Niet? Haal het boek dan en ga het met je vriend Casper samen bijwerken. Dat zal
Casper zeker leuk vinden, denk je niet Casper?’ ‘Ik weet het niet, mijnheer, maar ik
denk het wel’, antwoordde ik.
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In de alkoof had Joop het weer hard te verduren van zijn broeders. ‘Komt er nog wat
van, dokter?’
Krantengeritsel, en halfstruikelend kwam Joop terug in de kamer. Hij droeg de
stapel kranten, waarin Thea had zitten knippen, ongevouwen in zijn armen, erbovenop
een dik album met een paarsleren kaft.
‘Mag de deur dicht, vader?’
Mijnheer Massaker keek zijn zoon fronsend aan en haalde een rood potlood uit
zijn broekzak, waarvan hij de punt met de lippen bevochtigde.
‘Ik heb een veel beter plan’, zei hij, ‘laat ons in de andere kamer gaan zitten’
Hij stond op en ging voor, de broeders staakten hun spel, toen hij passeerde. Even
later kwamen de andere kinderen luid joelend en ruziënd de andere kamer uitstuiven.
Joop en ik gingen achter de heer Massaker aan. De broers hadden zich naast elkaar
opgesteld tegen de kast, ieder een gimschoen recht naar voren tussen de dijen in hun
kruis geklemd. Ze volgden ons spottend met de ogen en brachten de hand naar het
hoofd, als een militaire groet.
Mijnheer Massaker schoof de deur dicht, wat weer protesten aan Schotel ontlokte.
Ze hadden geen ruimte meer om te pingpongen, zei hij.
Mijnheer Massaker maakte er een eind aan met de woorden, ‘Dan schuif je de
tafel maar een eind op’, waarna hij de deur resoluut sloot. Het rumoer zwakte
aanmerkelijk af. Wij lieten ons in de kussens zakken. Mijnheer Massaker nam plaats
in de schommelstoel.
Ouwe taaie was gevallen
van de vliering op z'n ballen
Ooooh, wat deed dat pijn!

zong Schotel in de alkoof. Mijnheer Massaker stak de kaars op het doodshoofd aan.
‘Roken, Casper?’
Hij hield me een doosje platte, egiptiese sigaretten voor, van een mij onbekend
merk, dat ik graag voor mijn spel had willen hebben. Ik bedwong me ternauwernood
om hem het lege doosje te vragen en peuterde met een ‘Graag, mijnheer’ een sigaret
onder het zilverpapier vandaan.
‘Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, vind ik. Jij ook één, Jodocus?’, zei
mijnheer Massaker.
Ik maakte mijn lippen nat en stak het gouden mondstuk ertussen. ‘Vraag Asklepios
maar om een vuurtje’, zei mijnheer Massaker, op het doodshoofd wijzend. Ik keek
Joop aan, die bemoedigend knikte.
‘Een vriend van dokter Jodocus, Asklepios’, hielp mijnheer Mas-
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saker, toen hij mij aarzelend voor de schedel zag staan, ‘je vindt het toch wel goed
dat hij een vuurtje komt halen?’
Het doodshoofd had grote, gele tanden, die veel op die van mijnheer Massaker
leken. En ja, op dezelfde plaats als mijnheer Massaker miste het een tand.
Toen ik me voorover boog naar de vlam, streek ik met mijn kin over de schedel.
Ik hield mijn ogen dicht om niet in de zwarte oogkassen te hoeven kijken. Kuchend
en met zwetende handen liet ik me weer op het kussen vallen.
Joop en zijn vader volgden mijn voorbeeld. Ze bliezen Asklepios rook door de
oogholten die tussen de tanden weer naar buiten kwam, zodat het net was of hij
meerookte. Na een lichte buiging namen zij weer plaats.
en de dokter die beweerde
dat het hele zakie zweerde
Ooooh, wat deed dat pijn!

Joop kuchte luid. Ik deed enkele vlugge, volle halen en hulde mij in rook. Mijnheer
Massaker keek even in de richting van de alkoof en verschool zich toen weer achter
het avondblad, zonder nog aandacht aan ons te schenken.
Joop gooide de kranten, die hij voor niets heen en weer gesleept had, in een hoek,
en wenkte mij om aan tafel te gaan zitten.
Er zweefden muggen om het hoofd van Asklepios met grote, zwarte,
onafscheidelijke schaduwen achter zich.
Joop sloeg het album op. Het zat pagina voor pagina vol met krantenknipsels.
Door elk bericht of artikel was met ruwe halen een rood kruis getrokken.
‘Heel mooi, heel mooi’, mompelde de heer Massaker tevreden. Hij liet de krant
zakken op een van de stoelleuningen en bracht ergens midden op de voorpagina een
rood kruis aan.
‘Gaan we iets doen, Joop?’, vroeg ik.
Hij zat ingespannen op de knipsels te staren, of hij me helemaal vergeten was.
‘Zei je wat?, vroeg hij afwezig, de knipsels oppakkend die nog ingeplakt moesten
worden. Het album was voor driekwart vol.
‘Ik vroeg of we nog iets gingen doen. Anders ga ik liever naar huis’
‘Pak de lijm van de boekenkast’, zei hij, ‘achter Asklepios’ Ik stond op, met
tegenzin.
Mijnheer Massaker spelde fluisterend achter de krant een bericht. Ik vroeg me af
of ik de doodskop moest vragen, of ik de lijm mocht pakken. Ik knikte stuntelig en
schoof mijn arm achter de schedel om. De kaarsvlam flikkerde toen ik met een snelle
ruk de pot beetgreep die ik achter het doodshoofd voelde. De schaduwen golfden
heen en weer. Rakelings scheerde mijn hand langs het hoofd. Met ingehouden adem
keerde ik aan tafel terug. Uit mijn ooghoeken
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keek ik naar Asklepios die je met zijn zwarte gaten scheen te volgen, waar je je ook
bevond in de kamer.
Mijn blik dwaalde af naar de hoek en bleef daar rusten. Een grote droefheid
vervulde me toen ik daar de speer zag liggen, vergeten en geknakt in drie stukken.
Ik stond met een ruk op en liep naar de deur. Ik rammelde aan de deurknop, de deur
was op slot. Mijnheer Massaker liet zijn krant zakken. Joop keek om.
‘Wat wil je, goede vriend?’, vroeg de heer Massaker scherp.
‘Ik moet naar de W.C.’
Joop keek zijn vader aan, die met een kort rukje van zijn hoofd naar de deur
verwees.
Joop pakte de sleutel tussen de boeken vandaan en deed de deur voor me open.
Ik kon geen hand voor ogen zien achter het gordijn. Tevergeefs tastte ik naar een
lichtschakelaar. Het pissen ging pijnlijk. Dat, tesamen met de teerzwarte duisternis,
maakte dat ik alles maar in het wilde weg liet lopen. Ik voelde het spetten tegen mijn
benen, op de randen van de pot, tegen de muren en op een kennelijk houten vloer.
Mijn ademhaling ging gejaagd. Op de gang overwoog ik om de trap af te rennen
en naar huis te gaan. Ik keek om me heen, de hertekoppen schenen me gelijk te geven,
ik had mijn hand al op de leuning toen de deur openging. Snel trok ik mijn hand
terug, maar Joop had het gezien.
‘Wat is er? Je wou toch niet weg?’
Ik drukte een hand op mijn buik. De sigaret viel uit mijn vingers. Ik vergat hem
op te rapen of uit te trappen. Binnen ging de dikke vrouw te keer tegen de kinderen.
‘Weggaan? Nee, natuurlijk niet, Joop. Ik moest me even vasthouden, ik voelde
me niet goed. Zeker door die valpartij’
‘Kom gauw binnen. Tanden op elkaar en doorzetten. Dat is nou toch zeker wel
over?’
Ik voelde hoe de pis nog over mijn been omlaagdroop. De jeuk was in hevigheid
toegenomen.
‘Het gaat al beter’
Joop draaide de deur weer achter me in het slot.
‘Is er iets?’, mompelde de heer Massaker, ‘zijn jullie al begonnen?’
‘We gaan beginnen, vader’ antwoordde Joop opgewekt, ‘Casper voelde zich niet
lekker, maar het gaat al wat beter’
‘Ach ja, die warmte’, zei de heer Massaker, ‘die kan een mens wel eens wat teveel
van het goede worden. Het is ook een ongewone zomer’
Ik wilde juist aan Joop vragen, waarom al die berichten nu eigenlijk uitgeknipt
waren, toen de heer Massaker met een hevig krantengeritsel mij de mond snoerde.
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‘Nee maar, dit moet ik toch even voorlezen!’, zei hij, een fiks rood kruis aanbrengend,
‘Jongeman doodt zijn vriend tijdens stoeipartij, heb je ooit! Gisteravond omstreeks
kwart over zeven is de 12-jarige Arie de V. bij een stoeipartij in de winkel van zijn
ouderlijk huis om het leven gekomen. Waarschijnlijk is hij (om nog onbekende reden)
in een onschuldig gevecht geraakt met zijn vriendje, waarbij hij gestruikeld is, en
met zijn achterhoofd op de hoek van een tafel terecht gekomen is. De dood moet
onmiddellijk ingetreden zijn. Het vriendje is sedert het noodlottige ongeval spoorloos.
Nee maar!’
De heer Massaker keek ons triomfantelijk aan.
‘Daar hebben we nog niet zoveel van, is het wel Jodocus?’
Joop bladerde terug in het album.
‘Twee of drie vader’, ‘maar toch weer heel anders’
Ik gooide mijn stoel achteruit.
‘Ik moet naar huis, ik voel me niet lekker’
Joop en zijn vader waren tegelijk mee opgestaan.
‘Ga je ons nu al verlaten, Casper?’, zei mijnheer Massaker met spijt in zijn stem,
‘zo laat is het toch nog niet? Heeft Jodocus je onze boeken al laten zien?’
Ik schudde mijn hoofd.
‘Een andere keer, maar nu moet ik naar huis. Ik heb beloofd om niet te laat thuis
te zijn’
‘Als het dan moet, dan moet het’, zei mijnheer Massaker, ‘men mag zijn ouders
nooit in ongerustheid laten zitten, nietwaar Jodocus?’
Hij nam weer in de schommelstoel plaats en lachte vreemd, gorgelend, de kin op
de borst gedrukt. De paardeogen rolden vervaarlijk heen en weer.
‘Jodocus, ik wil dat je je vriend zo ver weg brengt’ Hij reikte mij de hand.
‘Tot ziens, goede vriend, kom gauw nog eens op bezoek. Het is jammer dat je al
zo vroeg weg moet, het begon juist gezellig te worden!’
De sleutel knarste in het slot. Joop zwaaide de deur open, de kaarsvlam zwiepte
heen en weer.
Ik hield me stevig vast aan de trapleuning en liet me zo vlug mogelijk omlaag
zakken. Meer vallend dan lopend bereikte ik de buitendeur. Joops schoenen ratelden
achter me aan op de kale traptreden. Hij volgde me op de voet, alsof hij bang was
dat ik hem zou ontsnappen. De vrouwen lagen nog steeds of weer uit het raam. Er
waren nu hoofden van jongere mannen bij gekomen. Hun geklets ging ogenblikkelijk
over in gefluister, toen ze ons in de deuropening zagen verschijnen. De avond begon
al te vallen, het eind van de straat brokkelde af in het duister.
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onder 1 hoedje

goedenavond luisteraars
het is avond half negen
het eten is op de kinderen zijn naar bed
u zit met uw krantje in een gemakkelijke stoel
maar u leest nog niet u denkt
aan de 5 % opslag die uw baas u beloofd heeft
aan de mooie ballonrok die u gezien hebt
in de etalage van vul maar in
het is prettig kalm in de kamer de stilte
gonst als een lieve beschaafde bij
de fluitketel zingt zachtjes een vaderlands liedje
er komt dadelijk thee en koekjes bij de thee
het is alsof u op bezoek bent
waarempel bij wijlen martinus nijhoff
het gaat goed het gaat best u bent rozig en tevreden
een welwillend heer of dame anno 1958
een bescheiden sieraad der twintigste eeuw
maar wat hoor ik? hoort u het niet?
nee u hoort het niet u dommelt door
uit uw slaapkamer krijst een doordringende kreet
er zit een franse korporaal die zijn aansteker houdt
onder de voetzolen van een algerijn
hij heeft uw neus uw mond en uw ogen
en hij grijnst zoals u grijnsde
zondag toen de rechtsback van de tegenpartij
wegens natrappen uit het veld gestuurd werd
en kijk op het bed zit een algerijn
die met zijn mes poppetjes tekent
in de buik van een franse korporaal
o u ziet het wel maar hoopt maar
dat het die brutale kelner is
die u de laatste keer dat u in parijs was
het vel dertig frank over de oren getrokken heeft
en kijk wat zie ik daar in uw linnenkast
tussen de sportshirts en de baby dolls
een mooie collectie brandbommen zijn die bestemd
voor notting hill of voor Johannesburg?
ontken het maar niet dat u ze zelf gemaakt hebt
in uw vrije avonduren ik heb
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te goed uw gezicht gezien toen tien jaar geleden
uw meisje naar een neger zat te lonken
u denkt dat het de stilte is die daar gonst
maar het is een vliegtuig dat op weg is
met een a-bom naar hirosjima
dat het uw fluitketel is die daar zingt
maar het is de laatste partisaan van spanje
die in zijn kerker in toledo
gevierendeeld wordt door de guardia civil
u vergeet het wel graag maar u woont
tussen muren van dode joden
uw huis staat in little rock
in uw tuin vechten cyprioten en engelsen
uw tabak is gestolen u bent gesneuveld
niet één keer doch honderd maal
en morgen valt u opnieuw
op quemoy of in israël
en ook al vergeet u het zelf
armando heeft u zien vallen
armando heeft u gezien
toen u bekassi bombardeerde
hij heeft u horen zeggen: dank je
ik werk niet voor een jodenfooi
hij heeft u beklopt beluisterd betast en doorgelicht
hij heeft zijn diagnose gesteld in bloed en in roet
een rustig fenomenoloog van de waarheid
die zich niet drukt maakt om zijn patiënt
want:
somtijds word je plotseling wakker in het midden van de nacht
en je weet nu wordt er iemand naar het lijkenhuis gebracht
en je denkt oom piet de buurman jan de bruin de baas z'n vrouw
en eensklaps zie je de dood staan en hij grijnst en wijst op jou
hu
en het zweet loopt langs je voorhoofd en je gilt het uit van schrik
en je denkt ik ben gestorven één verstikkend ogenblik
en wie weet als je geluk hebt is 't nu echt nog maar een droom
maar eenmaal eenmaal is het menens en dan helpt geen liter broom
hu hu hu
dan voel je geen hart meer bonzen want dan ben je koud en stijf
en de efficiënte maden trekken zingend door je lijf
hu hu hu
klop klop klop
klop klop klop
klop
klop
klop
MOEDER DAAR IS ARMANDO!

c. buddingh'
(openingstekst voor een tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van armando
in 31 in dordrecht; het slot is een vrije bewerking van het slot van t.s. eliot's ‘sweeney
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agonistes’; voor de regel: ‘uw tabak is gestolen u bent gesneuveld’, zie: gerrit
kouwenaar: achter een woord.)
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zeggen de mannen die het weten kunnen
Wij zijn zeer objektief. Wij zien de mensen hetzij verkleind hetzij enorm vergroot.
Nooit zien wij de mensen op ware grootte. Toch zijn wij zeer objektief. Tussen ons
oog en de mensen heeft zich een enorme, aan twee kanten te gebruiken lens
geschoven.

Wij zien slechts. Wij horen niet. Wij snellen niet te hulp. Als wij twee mannen zien
vechten, nemen wij gemakshalve aan dat ze stoeien.
Verder nemen wij om een voorbeeld te noemen aan dat het mes bij de aanraking
met het lichaam in de schede terugschiet.
Gemakshalve ook stellen wij eenvoudig dat de zelfmoord die ook wij wel degelijk
konstateren op het toneel plaatsvindt. Wij wachten echter niet af tot het, of er wel
een doek valt en tot de, of er wel akteurs en aktrices hand in hand herleefd en beleefd
komen buigen voor de gebrachte ovaties.
Wij zien slechts bewegen, gebaren.
Men mag het ons niet kwalijk nemen dat wij af en toe moeite hebben een glimlach
te onderdrukken bij het zien van die krampachtig bewegende, nietszeggende lippen.
Het is voor ons een moeilijke opgave de juiste proefpersonen te kiezen. Wij zijn
objektief, zeer zeker.
Toch kunnen wij niet nalaten sim- en antipatie te laten meespreken. Wij beseffen
echter dat onze keus vaak verkeerd uitvalt (maar ach wat is verkeerd?) daar de louter
visuele indruk bedriegt. Wij mogen ons hier echter niet teveel zorgen over maken.
Zo zeer mag ons gevoelsleven zich niet versterken; het zou ons werk, ons eigenlijk
doel nadelig beinvloeden. En ons werk gaat voor alles. Het eind is zoek, wij geven
het toe.
Daarom echter niet getreurd. Wij zoeken vlijtig door.
Men mag ons van alles verwijten, echter niet dat wij niet vlijtig zijn.
Elke mislukking prikkelt ons, verhoogt onze werkkracht, onze werklust.
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Hulde aan de mensen die vielen voor ons werk, voor ons doel!
Hun volgnummer zij geëerd
ZEGGEN DE MANNEN DIE HET WETEN KUNNEN
c.b.v.
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poëzie en rassendiskriminasie
Oscar Williams is een amerikaans dichter, tevens vlijtig bloemlezer. Een stuk of tien
bloemlezingen heeft hij op zijn aktief. Totnogtoe. Een hiervan heet ‘The pocket book
of modern verse - English & American poetry of the last 100 years from Walt
Whitman to Dylan Thomas’. Niet minder dan 640 dichtbedrukte blz., niet minder
dan 116 bloemgelezen dichters, en een inleiding van de bloemlezer waarin die
verzekert: ‘...a lion's share of the space going to both older an younger poets now
living, and writing’. Men komt er bepaald van onder de indruk, al blijkt spoedig
dat een ‘leeuwenaandeel’ in de eerste plaats werd toegekend aan de dichter Oscar
Williams door de gelijknamige bloemlezer. Waar William Carlos Williams, die
momenteel een ganse generasie van jonge amerikaanse dichters beïnvloedt, met één
enkel gedicht van één blz. wordt vertegenwoordigd, kreeg Oscar er 14 van zichzelf
- waaruit blijkt dat hij zich, in de afgelopen 100 jaar, slechts door 7 andere engelstalige
poëten overtroffen acht. Maar niet dàt hindert het meest. Wat dan wel, wordt pas
duidelijk wanneer men de binnen- en buitenbladzijden van het omslag nog eens gaat
bekijken, waarop 54 van de 116 medewerkers geportretteerd staan. En jawel, ondanks
de bezienswaardige verscheidenheid in hun fizionomieën hebben deze heren & dames
één duidelijk kenmerk gemeen: het RAS. Niet het subtiele, esoteriese, diafane
poëtenras, maar het blanke bedoelen we, het Superieure, Unieke, Beschavende Blanke
Ras. En denk niet dat de anderen enkel uit de vitriene werden geweerd, vanwege de
estetiek of zo. Spaar u de moeite, ook bij de 62 niet-afgebeelden te gaan zoeken naar
een vooraanstaande figuur als Langston Hughes, een winnaar van de Pulitzerprijs
als Gwendolyn Brooks; naar dichters als David Boyce, Nicholas Moore, Countee
Cullen, Fenton Johnson, Frank Horne, Sterling A. Brown, Mason Jordan Mason,
Russell Atkins, Oliver Pitcher, Paul Vesey, Belsazars Korridor Hinab - want, hoe
knap als dichters of hoe hedendaags ze ook mogen zijn, dat verhelpt niet aan hun
groot ongelijk tot een minderwaardig ras als dat van de negers te behoren. Want
O.W., die zo roerend zegt in zijn inleiding: ‘Poetry is the natural language of
lovers, whether they are entranced by a human being or anything else, quick,
strange, familiar or odd, whether they love the creatures of life or life itself’,
acht deze definisie blijkbaar niet toepasselijk op de zwarten, en rept met geen woord
over het waarom van hun eliminasie.
Geen zwarte bloemen dus voor de bloemlezer O.W., tenzij hij er ons ooit een
aparte tuil van plukt: waarom zou zijn kieskeurige hand zich niet eens wagen aan
een ‘Pocket Book of Black Verse’? Je weet nooit hoe aardig die zou verkocht worden
in onderontwikkelde gebieden als de onze, en de diskriminasie-taboes bleven in elk
geval geëerbiedigd (cfr de noord-amerikaanse autobussen, met hun ‘Rear Section’
voor de negers). En zeggen dat - volgens Robert Lowell, een van de bloemgelezen
dichters - ‘Oscar Williams is probably the best anthologist in America’!
Nu zijn wij de eersten om toe te geven: het bovenstaande is maar klein bier, in
vergelijking met de krantenberichtjes die ons dagelijks inlichten over de aktualiteit
van dit onderwerp, van de laatste streken van goeverneur Faubus t.e.m. de stand in
de kwestie van de voor minder dan $ 2 terdoodveroordeelde neger, en andere dingen
die mogelijk blijken in ‘the home of the brave, the land of the free’. Men vergete
echter niet: ondanks alle rechtmatige verontwaardiging gelooft men graag dat het
probleem tenslotte beperkt is, welomschreven: Zuidafrika is ver, Europa (met de
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spons over het duitse verleden en enkele details in het britse heden) pleit onschuldig,
zelfs in de U.S.A. ‘zijn het alleen de zuidelijke staten’, zogenaamd. Hebben wij
redenen tot zulke relatief geruststellende bijgedachten? We bedoelen niet eens de
nochtans pertinente vraag, hoe Westeuropa zou reageren als het morgen zelf met een
negerprobleem zat...
Maar wel: moeten wij, die literaire
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tijdschriften en dichtbundels, zelfs bloemlezingen van O.W. lezen, en die ons een
voorstelling hebben gemaakt van de ‘dichter’ als een bij uitstek humaan wezen, of
hij er voor uitkomt in zijn poëzie of niet... moeten wij nu gaan ondervinden dat het
er in onze regionen niet anders toegaat dan in de staat Alabama of Arkansas? Want
waarin verschilt Williams van de Amerikaanse winkelier, die zijn zaak voorziet van
het uithangbordje:
LIMITED CLIENTELE
Right to serve customer revokable at any time...?
Slechts in dit opzicht, dat Williams een DICHTER is, een schrijver van ‘modern
poetry... persistent and attentive to every pressure and shudder that occurs in
crowds, or in individual man.’ (O. Williams).
g.g. & h.s.
ps
We deden nog een greep in het bloemlezingen-rek en daar troffen we zowaar nog
een paar fraaie staaltjes van literaire rassendiskriminasie. Pretensieuze titels:
Contemporary Verse (Penguinreeks, samensteller Kenneth Allott), Immortal Poems
of the English Language (Cardinal Editions, werk van genoemde Williams, en ja,
dat dachten we al, hij rekent zichzelf natuurlijk tot de onsterfelijken), The Penguin
Book of Modern American Verse (selected by Geoffrey Moore). Evenzovele
gewichtige inleidingen, zonder 1 woord over de rijke engelstalige negerpoëzie!

een uurtje letterkunde
De leraar heeft een verrassing voor de meisjes meegebracht, een praktisch voorbeeld
bij de literatuurles. Doch eerst moet de stof van de vorige keer worden overhoord.
‘Waar waren wij gebleven?’
‘Jacques Perk!’ roept het kleinste meisje van de klas; zij heeft lang blond haar, en
haar ogen zijn vol onwetendheid.
‘Uitmuntend’, prijst de leraar, ‘Jacques Perk, de dichter met de diepe ogen vol
liefdestranen.’
De meisjes letten allen goed op, want zij beminnen Jacques Perk en leren al zijn
gedichten uit het hoofd. Allen dromen zij van de langdurige omhelzingen van de
leraar, die zo mooi weet te deklameren van Mathilde sluimer - zij dromen van een
zomernacht in de Ardennen, in een koele grot, maar 's morgens zeggen hun ouders
bij het ontbijt ruw: ‘Doe die sonnettenkrans toch uit je haar!’
De leraar is tevreden; iedereen heeft de vorige les goed opgelet, en nu is het moment
gekomen voor de grote verrassing. Een pak met bruin papier er omheen, ligt op de
voorste bank, de bank van het kleinste meisje.
‘Komt allen om mij heen staan!’ roept de leraar, en dan begint hij voorzichtig de
touwtjes van het pakket los te knopen. Eindelijk kan het papier los worden gewikkeld.
‘O, wat mooi’, roepen de meisjes in koor, ‘wat mooi! wat is dat, meneer?’ ‘Dit is
een dichter’, legt de leraar uit, ‘dit is een levend exemplaar. Ik heb hem gisteravond
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gevangen, toen hij aangetrokken door het licht van mijn lamp, zich tegen mijn raam
te pletter wilde vliegen.’
‘Wat is hij mooi, wat heeft hij diepe blauwe ogen’, zeggen de meisjes weer. ‘Mogen
wij hem aanraken? kan hij sonnetten schrijven? heeft hij ook een naam, meneer?’
Zij tasten voorzichtig met kleine vingertjes en buigen zich vol beloftes van parfum
over hem heen, vol beloftes van zachte vormen.
‘Zie’, roept het oudste meisje van de klas uit, ‘zie, zijn dichterogen vol droeve
wijsheid kijken mij aan.’
Dit meisje weet reeds alles van liefde af, want zij heette Mathilde en de leraar
heette Jacques, die zomeravond, die zomernacht De leraar overstemt het geroep van de meisjes:
‘Jullie moeten goed op de details letten, dit is een zeldzaam, levend exemplaar.
Je ziet ze nog maar zo weinig in de vrije natuur.’
‘Wij zien de details’, antwoorden de meisjes in koor, ‘wij zien de ogen, de droeve
mond en wij zien de kurk van de fles die uit zijn broekzak steekt.’

Gard Sivik. Jaargang 3

68
Dan wordt hij weer ingepakt, de dichter, de laatste wellicht die er nog leeft, en de
volgende week wordt de les overhoord. Misschien mag het kleinste meisje hem een
paar dagen meehebben naar huis; zij is nog zo onervaren. Later zal zij zich dan
verstrekkende details weten te herinneren.
jan van der vegt

filmliga
Geachte aanwezigen,
treedt ons s.v.p. met enig begrip tegemoet. De kwaliteit van wat wij u gaan vertonen
hedenavond laat af en toe wel eens wat te wensen over. Maar wat wilt u? Deze
opnamen zijn onder de moeilijkste omstandigheden vervaardigd. Een klein voorbeeld
zal duidelijk maken hoe moeilijk. Wij menen dat een weinig klementie uwerzijds
niet te veel gevraagd is. Halverwege de film is een kleine onderbreking. Door uiterst
zorgvuldig toegepaste montage hebben wij kunnen bewerkstelligen dat dit nauwelijks
stoort. Al blijft voor de nauwlettende toeschouwer, die u allen bent, natuurlijk niet
onopgemerkt dat op dat moment de kamera uit handen van de filmer gevallen is. Het
moment, zoals enkelen van u reeds weten, waarop zijn linkerhand door een granaat
werd weggeslagen. Wat hem niet belette onverstoorbaar verder te filmen. Ja ik zie
ons erelid al stralen op de eerste rij! En terecht. Sta eens op kollega! Opdat ik je de
rechterhand kan drukken. Een hartelijk applausje, dames en heren! En dan gaan we
nu toch echt beginnen. Ik heb het al weer veel te lang gemaakt. Een genoeglijke
avond!
c.b.v.

dorka
De Galerie Aujourd'hui te Brussel opende haar seizoen met een tentoonstelling van
het fotografisch werk van Julien Coulommier. De keuze van merkwaardige fotos die
hierbij samengesteld werd heeft ons uit meer dan een oogpunt verrast. Eerst en vooral
dient er opgemerkt dat de fotos van Coulommier absoluut niets meer gemeen hebben
met een direkte en getrouwe weergave van de werkelijkheid. Dit betekent niet dat
de werkelijkheid niet meer aanwezig is op een of ander moment, ze wordt alleen
maar gebruikt als middel om een autonoom staand beeld vast te leggen dat tot een
andere wereld behoort, tot die van onze dromen bv, onthutsend en onverwacht. Een
stuk schors, een rotsblok, uit hun omgeving geïsoleerd en met bizondere technische
procedes op de film vastgelegd, worden grijnsende maskers, een schaduw of wat
grasstengels: een gevaarlijk insekt, enkele takken: dreigende gebroken grijparmen,
en zo ontstond een wereld in beelden, hard soms en beangstigend, of dan weer teder,
als een landschap uit een sprookje.
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Ook waar twee negatieven over mekaar gebruikt werden en dan twee beelden
vreemd en onzeker in mekaar overvloeien, komt Coulommier bewust tot een nieuwe
surreële werkelijkheid die vele schilders van het oude surrealistische regime kan
beschamen.
In enkele recente fotos werkte Coulommier direkt met chemische) produkten en
lokale belichtingen op het celluloid, zodat hij tot beelden komt, in wit-zwart, die zeer
dicht staan bij het werk van sommige hedendaagse zgn. tachistische schilders. Voor
al wie de experimentele kunst sinds enkele jaren volgt, is het duidelijk dat Coulommier
hier een nieuwe techniek heeft op punt gesteld, die een spel van nuances tussen
doorschijnende en volle materies toelaat dat totnogtoe door geen enkel gekend grafisch
procede kon bekomen worden.
Dit zijn slechts enkele vlugge en onvolledige nota's over deze merkwaardige
tentoonstelling. In deze tijd van uitgebreide crisis in de plastische kunsten, waarbij
zovele jonge en oude kunstenaars in een eng formalisme vervallen, opent het werk
van Julien Coulommier onvermoede mogelijkheden voor een verlenging en verrijking
van de grafische kunst.
w.k.
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beauté
antoine-roger bolamba
Jour qui descend dans le gouffre du soir
passe moi ton miroir
il me le faut pour contempler la terre
peignant le corps de l'aventure
Dans la gorge du grand brouhaha
écoute bon vent ce holà
qu'on te loge à l'oreille
et souviens-toi du plaisir de la veille
Le coeur du monde est dans un vase
l'amour l'y cherche avec un couteau
sous les yeux du sol qui respire
et du papayer qui soupire
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songe grave
J'entends des baillements sonores
et des bruits de couteaux qui s'entrechoquent
j'entends les cris
de qui-ne-veulent-pas-se-laisser-faire
une pluie d'épingles s'abat sur eux
J'entends Avril mois du soleil
chanter dans les manguiers
un air viril
Sur le front de mon Préféré
coule une sueur de feu
Le vent prend dans ses dents
mon unique bonheur
et s'enfuit
Hé hé héya héya!
l'espoir n'est pas perdu
pour qui sait nager sur les surprises
Hé hé héya héya!
le monde est doux
mais ses colères sont terribles
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poème mongo
Ilinga w'ok'ekolo.
- Ilinga w'ok'ekolo.
Waz'ow'ob'af'olo.
- Ilinga...
Of'otsw'elend'anteke.
- Ilinga...
Af'otsiv'okomemola.
- Ilinga...
Bais'afesangela?
- Ilinga...
Eleng'ekis'efolo.
- Ilinga...
Ilinga écoute le proverbe.
- Ilinga écoute le proverbe.
Une mauvaise femme n'est pas bonne
- Ilinga...
Ne l'emmenez pas dans les fêtes.
- Ilinga...
De peur qu'elle ne vous ridiculise.
- Ilinga...
Vos pères ne vous l'ont pas dit?
- Ilinga...
Notre Etat n'est pas bon.
- Ilinga...

uit: Antoine-Roger Bolamba: Esanzo - Chants pour mon pays, verschenen bij Présence
Africaine te Parijs. Uit de inleiding door Léopold Sédar Senghor:
‘Bolamba! Il nous vient du Congo belge, où il n'y pas que ports, mines, barrages,
usines et dollars, où il y a des hommes. Comme les peintres d'Elisabethville, comme
Tshibangu, le danseur, et Tshihamba, le romancier. Ce n'est pas un universitaire
comme les poètes de l'Anthologie (de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue
française). Il ne sourit pas, Il rit comme une orchidée. Il n'a pas lu.’
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fragmenten in de nederlaag
hugues c. pernath
Muren worden kamers. Soms luie vingers waarvan het gebruik het smeken leert.
Vermoeid, dronken in de valgreep, bedek ik dit verblijven tussen zee en
verschrikking met alle mogelijke warmte. Iemand wordt oud, een tweestemmig
gezicht rijk van stof en dode goden.
De waarheid vraagt me iedere nacht de nieuwe streling misschien, beweegt zich
langzaam naar een haardvuur. De voorbije lichamen lagen open en zochten, zeker
van hun onmacht, een laatste zorgvuldigheid.
Ik hoor hoe bomen de bladeren tot lange maskers voeden, tot in een mogelijk
klimaat het kind de getallen kleurt.
De cijfers noemend als vrouw en man.
Ik ben die weg niet, de tijd der oogleden. Geen adellijk verblijf voor ontucht of tuinen
dag en nacht.
Wanneer niets kan zijn, de zomers lang en nieuw, nooit duisternis de heuvels
vruchtbaar maakt voor eigen onschuld. Ik geloof niet meer, de liefde klandestien
weerstaat slechts aan de stilte van een meer in dode ouderdom.
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Misschien heb ik open herinneringen, herken ik niet vrijwillig de voldane torens der
mooiste kerken. Het dag en nacht aanvoelen van graven, werkelijk en hoelang nadien.
De goedheid die ik zocht, waakzaam langs soms kuise woorden, werd de
verscheurde kooi waarin het lauw azuur der laatste dagen smelt. Tot mooie vlammen
de vrouwen, nummers en brede straten worden een smaakloos begin, de mensen ook
nachtegalen genoemd.
Wie verraadt de regels, roder en bezitten, het morele daglicht van trouw?
Ik begrijp Antwerpen in mezelve, met grijpend gras en genadestoot. Van het leven,
van een steeds vertikale houding der handen schreeuwt het woord dat wonen zegt,
dat alle afstanden de eeuwen bij me brengen.
Zusters worden, kaalgeschoren en bestegen in de klei der huid.
Indien ik me pijnlijk zou keren in de haat, nooit voordien de regen voelde, geloofde
ik slechts ieder breken.
Wetend dat geen roeping, geen heiliger kwaad me ooit zou vinden. Navolgen noch
beleven.
Mijn uniform is koud, groen. ledere nacht een rusteloos drijven naar de zachtheid.
Het hart beveelt, ontdekt of uitverkoren de waanzin van het verlaten. Indien vandaag
een pijn biedt, altijd mooi blijft, toegewijd zoals het spreken wordt, zal ik zonder
klacht het wrede spel der keuze ondergaan. Mijn late handenwisseling.
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gedichten
gerrit kouwenaar
[I]
Het regent niet overal ter wereld maar
het regent / het vrijheidsbos
laat zijn stalen handen verroesten biedt
hedentendage weinig beschutting meer
aan de vluchteling / ik
huiver niet leerde nimmer
hoe het schaakspel gespeeld moet worden
het gras leent het oor aan krekels die
de doorlekkende wereld klein maken
als een herinnering
in de toekomst
de al even bedroefde velden van augustus
mij staat voor ogen een heldere sterke bouillon
van zacht vlees en harde
waarheden.
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[II]
Niets nieuws onder de zon
die haast niet meer schijnt
‘Ik haatte de duivel
maar ik was laf.
Ik verbrandde 8 boerenhoeven.
Voor mijn karig tabaksrantsoen
waren de resterende lucifers
ruimschoots voldoende’.
Ik schrijf dit nauwkeurig in mijn agenda
een half jaar vooruit in de warme toekomst
Zolang het nog dag, nog vandaag is
rest mij niets dan de zijden draad
en de waslijn waaraan mijn sokken dampen
denkend: over een half jaar
zal wederom
de waarheid bekend zijn.
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[III]
De man in het zwarte moeras /
geen stad om te stenigen / geeft
de twaalf krekels op zijn lippen
water en lucht
laat hen bewijzen dat
de logge ossen van het wonder
lekker
op tafel smaken / vandaar
dat slechts hun gebrul in het slachthuis
zijn oor raakt / verzaligd
likt hij het zout (van zijn lippen)
en piept.
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concorde
rudy kousbroek
Parts of the bridge are gone; the sky is black.
The square is ten thousand years old. When has it happened?
The empty fountains, sagging in the dusk,
Are brittle as sand, grass grew profusely
Between the cobbles and died, concealing
Dry skeletons of birds, and coins.
Dust covers all. The shadows have not moved in years.
The crying people are drawn on the sidewalk, about the van,
All new, the dust intact around its fresh black tyres,
Bending around it, they bend painfully,
I feel how heavily, and darkness falls.
The blood is real, red and bright on the doors of the van;
It is your blood and you are there.
You are young; your fingers are mangled by the doors,
O my love you are hurt, I race and race
O my love.
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to j.p.
I don't know why you should always remind me of an oyster, J...
But you do and once I loved you.
Once. Every green sickening morning
I woke up with your name on my lips, hanging on to you
In the confused embraces of my sleep.
It did not change your life,
Going angling each Sunday;
Often have I pondered about what
Obscene creatures you hooked out of the watery depths:
Whales or coelacanths, or worse.
On weekdays tapping away at a Universal
Scientific and Cultural History of Mankind,
Surrounded by dunces to match the hubris of this venture,
Headed by an aged ape with his subway name;
And three other quims - inferior, no doubt, to yours,
Though I am, through no fault of my own,
Not in a position to judge.
Alas! With all this fishing
You let one get away
That might have shaken your cuisine.
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een jong meisje droomt
mischa de vreede
[I]
lelijk en laag
het landschap.
elk moment een ontploffing
hier of daar.
ze hebben me
in een oorlog gestopt:
ik krijg hoe langer hoe hongerder.
(naakt
mijn kleren zijn weg
minnaars blijken borelingskes
en niemand die me groet.)
Een zwarte slang met een baard
bijt in mijn buik.
Moeder, mijn borsten!
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[II]
het geluk wordt langzaam uitgevierd.
ongeleefd dood gaan de dagen.
de nachten nog erger
de nachten.
als ik huilen kon
god hoeveel tranen
hoe is het mogelijk
in zo korte tijd
geen deel van leven
meer voor mij.
ik ben twintig jaar:
alles is pas begonnen.
in de spiegel gezien
lijken mijn handen wel
die van een kind,
een meisje of zo.

[III]
woord voor woord
legden wij
een lange een luie
onliefde af.
niets rest ons
dan een vreselijk feest
in het lichaam gevouwen.
en te weten:
wie naar de sterren reikt
brandt zijn handen,
wie met het water speelt
weekt zijn huid.

Gard Sivik. Jaargang 3

13

reis met messen
armando
[I]
een man reist (ogen hoofd en gelaat der knechten
die weliswaar geen goud betalen, derhalve
voor mij uiteengetrokken moeten worden)
als een wonder.
je bent het eens dus, hoor hier, aan dit land:
een natie met gewetens en messen.
onzeker en behulpzaam,
voelt hij zich vernederd.
spoedig vaart hij met bemanning over Lemmet.
één ruk: de 5 vingers zijn nu los en leven zelf.
slaap je? zing je?
het kost toch geen moeite met de wonden,
de 5 vingers zijn nu los!
het leven begint nu. een ander leven: ik ben een heerser.
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[II]
langzaam het oog verscheuren
het oog nu wordt weer levend
zijn mond aan het vochtig waas
hij weet zich te redden
in deze omgeving weet hij te baren
hij liegt het: niet aan mij gedacht
de trein trekt met de zware wielen in haar mond
die opengescheurd een leven leidde vol zelfbeklag
haar dienaar in mijn gedaante
getroffen mompelt hij en wikkelt haar in het leven
hoe leeft de zon hoe klein
(met duizenden omstanders)
in overvloed is haar lichaam bedekt met aarde
zodat zijn lange handen in haar buik verkeren
helaas als simpele voorstelling mislukt
doch bizonder gelukt als nekschot
hij verheft zich: een treffende gelijkenis
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[III]
‘de ster vaart over papier en eenzamen lachen
de vlek is vlezig, een dier der armen
mits men waarachtig de god in zich doodt en snijdt’.
verhalen?
boos wend ik me af. de grond vol mansgaten en zonder
hoofden is bemoeizuchtig. dit is werken?
klam slapend, vertellen, duitser zijn,
slapen in gewelfde dieren.
Vallen. vechten. een kar passeert.
‘lieve mannen, is er werk? honing?’
de bergen schudden, het leven brult aan haar voegen
sneller dan de paarden druipt de wond (bijna blind)
vlugger ratelen de poorten, geluiden, een klauw.
meters lang? sekonden? langer nog.
één wens: te blijven.

[IV]
heerser. de legers
eenzaam, vertwijfeld.
duizend zonnen dovend
levenslang als wond.
een mes, zijstraten, een feest aan de oren
zuchtend
naar links stotend, naar rechts stotend,
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walter korun
[I]
waar komt dit trage meisje vandaan dacht ik maar het was geen meisje die
kleurenvacht als een mantel van vrede en veilig zijn in de lopende geurende regen.
soms smelt de nacht in vlakten open. soms komt de rook over het woonhuis zwerven,
een zwarte weg en einde vergeten de klem van het licht daarin.
dan traag loopt mijn schaduw
en duizelt de zon uit.
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[II]
Le dessin oh il est arrivé paraît-il que le dernier morceau de planète quittait notre
terre et les hommes qui regardaient la courbe du voyage, là très haut dans le ciel,
n'avaient pas besoin de dessiner, de ‘faire de leurs maisons des fêtes’ pour ne pas
s'ennuyer: le ciel, la terre qui se coupait continuellement des morceaux et les envoyait
dans l'air, était bien plus passionant que le plus beau dessin. Bon. Depuis lors l'ennui
est venu, après ça les dessins.
Le cercle était fait, voilà, de petites rangées de dessins sur les murs des grottes,
plus ou moins. Ils ne circulaient pas, ce n'étaient pas des artistes, l'homme revenait
de la chasse et le soir il se mit à dessiner ou plûtôt entre la chasse à l'antilope (qui se
faisait ordinairement le jour) et la chasse à la femelle (qui se faisait la nuit, ou
l'inverse) l'homme se reposait ou réparait ses armes ou grattait un dessin sur les murs
de sa grotte.
Pas trop de discussions. Une fois par mois les palabres, ça suffit. Il y en avait trois
ou quatre par tribu, pas trop, peutêtre un peu plus. On ne parlait pas encore d'art
comme d'un flambeau dans la nuit, il fallait encore inventer les mots art, civilisation,
nuances, tiens les nuances étaient dans les formes, formaient les formes partout dans
la terre, l'eau, la forêt, aussi dans les dessins, pourquoi pas. On ne faisait pas des
choses qui font de grandes distances d'idées. On ne cherchait pas du mieux et du
mieux. O.K. Mais il y avait une faute, plus tard enfin. C'était une dame très chic, très
corporelle qui dominait son mari qui s'ennuyait quoi, ou un monsieur très riche,
puissant, enfin ils invitaient un artiste d'un village (mais le mot artiste n'était pas
encore inventé), donc un type, qui le soir faissait des dessins pas mal sur les murs
de sa cabane, et puis d'autres et d'autres, dans leur maison, ils les donnaient de la
nourriture et d'autres richesses pour le fait d'avoir des dessins à leurs murs, puis, afin
de pouvoir transporter ces dessins: sur une planche, sur une peau, un tissu, une toile
et voilà que tout est foutu, la concurrence s'y mèle, le parti-pris, les concours,
l'exactitude, enfin l'Art était né quoi, merde alors. Les bêtes. Et ennuyeux que ça
devenait. Le monde de la gorgone. Et surtout plus d'imagination, de fantaisie. Le
monstre est celui qui s'ennuie. C'est pour cela que moi je dessine des monstres et des
masques, je me demande s'ils se reconnaissent là-dedans, les Soeurs et les médecins.
Et surtout ne me dites pas que c'est de l'art.
Le monstre ne voit pas clair. Il n'a pas de phare. Mais il va défendre ce qu'il peut.
Je dessine et je joue et ça m'amuse.
Centre neuro-psychiatrique de Fleury-sur-Marne, Oct. 1957.
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nog wordt geleefd
gust gils
stekels tussen de huizen verbeelden plantengroei,
de wegen begaanbaarheden. stenen, dorpen,
water worden lukraak voorbij snelle autoos geslingerd
doorheen wat als landschap dienst bewijst.
het rad ontgaat er niet zijn water
het water niet zijn getijden. de ingeboren
wildheid van de aarde niet haar bloei,
niet haar mensengroei.
want men merkt dat er nog wordt geleefd.
en wordt gestorven - ah hoe vloeit niet het ontlichaamde bloed!
en tijdig kan men ook ontdekken
dat er wel gewisseld wordt. kindertanden, en brieven,
zelfs langdurige stilzwijgens. aan alles
werd gedacht: in het sombere gewelf
gaat de gevangene eens op zijn ander been staan.
er groeit gras tussen de stenen op zijn hoofd.
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een moedig staatsburger
als de stadshorzels de stad vernielden
ging het er vaak woest genoeg toe.
dit wist hij
daar hield hij niet van
maar baren zo hoog als pianoos
daartegenover bewaart hij
zijn maansteengroevegroot gezicht
daartegen blaft hij
uit zijn keihard pistool
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in een stad naar believen
in deze grote verlaten stad
die wonderen spreekt, naïeve dingen:
voetzolen begeleiden de vader. lichtstralen, zingende
lichtreklamen de moeder in haar zee
van blindheid.
aan elk kruispunt wordt het rode
sinjaal beoefend door drukke verkeersagenten.
gendarmes boren hun koplichten met motorfiets
en al in het donkere
asfalt.
nergens brengt onduidelijkheid
ons twijfelend tot staan. hoeveel zin heeft het dan
bedrieglijk tuis te blijven? schuldige stappen te horen
de zoldertrap af. stoelen
zijn vervalst.
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zijne vermorzelde eksellensie (elegie)
je verklaarde orlando alles
de aandachtige jeugd.
aanschouwelijk.
bedacht je niet de wazige voorhistorie
met hedendaagse helderheid? met kranen stromend water?
je vertaalde de stemmen van dieren
en onbegrijpelijk gesteente, je was een geizer
van parate kennis.
niets was je moeite teveel; geen verkeersprobleem
dat je niet oploste, je gaf inlichtingen
voor de pers; wetten werden gewillige inkt
onder het verklaren van je vingers.
en hoe vlug ook je kostbaars
verloren ging in misbegrepen rondfluisteren (te ijverig
was je in de weer om dat te merken)
ach welwillend was je, een kataklisme van goede bedoeling
jij, halfzachte priester in nachtgewaad
in een klippenland - en toen, zonder dat iemand één vinger uitstak
zomaar plots, beet toen niet vóór je eige oge
een man je eige hoofd met je eige strotsimbole
van je eige lijf verdomme!
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vreemd was dit
vreemd, hij zegt herkenbare dingen
maar hijzelf is niet herkenbaar.
wat zal gebeuren als mijn woorden hem bereiken?
wie zijn wij dan?
oh dacht ik zomaar twee tussendoorheden
elk animator van zijn eigen draadverwrongen leven maar reeds te ondenkbaar om iets anders te doen
heeft hij dood om zich heen gespeldepunt
reeds te zeker alleen blijf ik achter: een afgeknaagd
stuk schedel in de hondse ruimte
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prisoner of love
cornelis bastiaan vaandrager
Voor mevr. Wilhelmina H.-L.
Vóór een gedicht staan tralies
(volgens Gust Gils)
Maar ook voor de liefde, als je het mij vraagt.
- Vraag je het mij? En vraag ik je,
welke hand heeft er houvast aan?
Niet de mijne, niet de mijne. Misschien
is er zo'n hand, maar is er zo'n hand
dan verkoolt hij.
Ze zijn glad de tralies, maar ze bijten
bovendien en branden. Ze branden
als de hel. Zo
zit de minnaar in zijn cel
en niemand wil hem naderen. Of:
staat de minnaar voor de tralies,
kan ze niet breken, kan ze niet vatten
met het beste, beste asbest van de wereld niet.
Soms ziet hij bewegen:
een zwetende schim. Maar
stom is hij. Stom. Hij vraagt om water.
‘Haal het zelf’
Haalt water.
Bedient zich van water (water!),
blust, althans tracht het en geeft
het bittere, het weinige dat hij heeft (verhitte,
stinkende schim) nog prijs: dikke wolken
stoom waarin snelsnel
het rode rooster zijn plaats herovert.
Ondertussen is ook de bezoektijd verstreken.
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alphabet des sourds-muets
Dat wel, hij had een zakformaat-tabel.
Eén vingerwijzing, één oogopslag en zie! hij beschikte
over: formaat en datum, kleur en duur
voor het feilloos evoceren ener gewenste stemming.
Voeg daarbij de barometer in zijn bolhoed,
de zilveren stemvork aan een zilveren kettinkje bungelend.
Voorzagen voor hem (man van de klok)
elk wenselijk moment om te wisselen.
Gaven hem (vrij goede verstaander)
dit in een half woord te kennen,
een bedekte term, een fluittoon.
Maar owee, in een overhitte kamer
sluimerde hij in, wist niet meer van tijd,
van plaats en merkte (anders zo nauwlettend) niet,
voelde niet de minimale luchtverplaatsing
door een driftig kogeltje cirkelend om zijn hoofd,
merkte hij niet, voelde hij niet, evenmin
de meer dan normale storingen (ongehoord) in het lichtnet,
het niet meer toevallig te noemen aan- en uitgaan van het groene radio-Oog
en tenslotte (tegen twaalven) het komplete,
later nooit geëkskuseerde uitvallen van een zender.
Wie beschrijft zijn droefheid
als bij het ontwaken zijn stemvork magneties blijkt
en zijn toeverlaat, zijn vertrouwd
glossarium van grafiese tekens
een verouderd alfabet met 25 vingerstanden voor doofstommen.
Als hij aan den lijve (oog, oor, tong) ondervindt
de door hem zelf gepredikte zwijgplicht
voor ouden van dagen en ouders.

Gard Sivik. Jaargang 3

25

klacht van een kollektioneur
Ik verzamel, ik verzamel.
Ik ver-za-mel; en ik heb (dank, dank!) daarbij
van vrienden (1) en enkele geliefden (?)
de hoognodige hulp ingeroepen.
Waar moet ik het laten?
Maar goed, ik verzamel
en eens in de week, na kantoortijd
bied ik gelegenheid tot ruilen
(nu even opgelet en liever nog een notitie gemaakt):
10 losse flodders tegen een scherpe Garantkogel
(plus huls, plus slaghoedje, mits gaaf)
10 kogels, d.i. 2 houders tegen een granaat enz.
De zolder? Vol. Op de trap:
doodshoofden, bordjes ‘Verboden te roken’.
En een tijd dat het kost, een tijd! Mijn liefhebberij
(de enige die ik heb willen behouden. Ja mag ik?)
dreigt er bij in te schieten:
mijn wekelijkse wasbeurt met schuurpapier (middelgrof).
De huid blijft er jong bij, sterk en weerbestendig.
Maar kogelvrij?
Dat valt te betwijfelen. Vandaar
dat ik verzamel. En blijf verzamelen.
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a foggy day in rotterdam
Je kent het wel: een middag wachten
tot het gaat misten. Wachten
tot het donker wordt. Of avond wordt. Hij
(ik heb het over hem) kijkt,
ziet lege bussen
die koppig starten, de stad in - op zoek naar meer mist?
Stemmen van mensen. Oproer? Bijval?
Hij herkent ze, de stemmen. De mensen
kent hij niet - nooit gekend.
Je kent het wel: pijnlijk nauwkeurig
kan hij je zeggen (maar hij doet het niet):
‘Nu gaat de telefoon’
En dan gaat de telefoon. De angst
dit aan te voelen. En de angst (nog groter)
zich na tien, elf juiste voorspellingen te vergissen.
De mist is binnen.
Reeds zijn de radiatoren verkild.
Hij trekt zijn benen op. Wacht.
Het wordt donker. Of avond.
Hij trekt huiverend een haar uit zijn pols.
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plateauniese liefde
cornelis bastiaan vaandrager
‘It's going down the bottomless pit, down the chasm. And, believe me, the
only bridge across the chasm will be human love’
D.H. LAWRENCE
Ik moet me op een soort plateau bevinden. De grenzen kan ik onmogelijk bepalen,
daar ik aan alle kanten omringd word door horden mannen en vrouwen, nog in de
bloei van hun leven, al vertonen velen reeds duidelijk sporen van vermoeidheid, hier
vrijwel zeker snel overgaand in levensmoeheid. Daar het uitzicht mij, ondanks mijn
aanzienlijke lengte, geheel ontnomen wordt, kan ik de omvang van dat waarvan ik
aanneem dat het een plateau is, dus slechts gissen. Vragen aan de omstanders heeft
geen zin. Ik waagde het een keer en kreeg toen slechts een vragend gezicht te zien
of een schouderophalen. Men liet mij duidelijk blijken niet gediend te zijn van zulke
vragen. Ik zie nu ook zelf wel in dat een dergelijke vraag er niets toe doet. Toch heb
ik het niet kunnen laten mij een idee te vormen over de uitgestrektheid van het plateau.
Zonder dat ik het met enig aanwijsbaar materiaal kan aantonen, heb ik het gevoel
dat het minder uitgestrekt is dan men geneigd zou zijn te denken. De grond onder
mijn voeten moet een tot afgeknotte piramide geworden berg zijn. Het is echter
geenszins zeker dat de berg eens een spitse top of althans een minder groot bovenvlak
gehad heeft. Maar waarom maak ik me eigenlijk druk over het ontstaan van het
plateau? Laat ik liever dankbaar zijn dat het deze vorm heeft en dat ik er nog op sta.
Denk nu ook weer niet dat het zo'n ideaal staan is. Daardoor komt het dat ik me
afvraag of er nog meer van dit soort, misschien wel uitgestrektere plateaux bestaan,
waar ik wat vrijer zou kunnen ademhalen. Of zouden ze allemaal zo volgepropt zijn
als dit?
Maar wat verbeuzel ik mijn tijd en aandacht toch met hersenschimmen! Het is
fout en gevaarlijk om zo te denken en te dromen. Voor je het weet word je naar de
zijkanten gedreven (Zijkanten? Ik weet niet eens welke vorm het plateau heeft. Is
het rond? Vierkant? Rechthoekig?). Al mijn aandacht en energie heb ik nodig om
me op het plateau staande te houden. Verzink je even in gepeins dan is de kans groot
dat je van het plateau gestoten wordt. Het plateau wordt namelijk, naar ik heb horen
mompelen, omringd door een diep ravijn, waarvan de bodem aan het gezicht
onttrokken wordt door grauwe wolkenbanken. En heb je, zoals ik, het geluk om meer
naar het midden van het plateau te staan, dan nog is het met klem aan te raden ogen
en oren open te
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houden. Want elke afleidende gedachte kan maken dat je door omstanders op slinkse
wijze, waarbij men er niet voor terugdeinst zich van handtastelijkheden en gemene
trucjes te bedienen, naar de rand van het plateau gedrongen wordt, met alle gevolgen
vandien.
De strijd aan de rand moet fel en uitputtend zijn. Men moet over veel
uithoudingsvermogen beschikken om zich daar staande te houden, om maar niet te
spreken van de mogelijkheid om nog terug te geraken naar het midden. Velen, eenmaal
naar de rand gedreven, zien het hopeloze van hun toestand in en springen uit eigen
beweging het ravijn in, zo de anderen wat meer ruimte verschaffend. Het gerucht
van dergelijke wanhoopssprongen heeft in minder dan geen tijd de meer naar het
midden staanden bereikt. Eerder wordt het met een gevoel van opluchting begroet
dan dat men begaan is met het lot van zo een vertwijfelde. Een ieder heeft al genoeg
aan zijn eigen, ook op het plateau niet bepaald aangename lot. Ik heb zo'n al of niet
vrijwillige sprong in het ravijn een keer van vrij nabij meegemaakt. De in doodsangst
geuite kreten waren verschrikkelijk om aan te horen, temeer daar ze, toch al talrijk,
bovendien nog vele malen vermeervoudigd werden door kennelijk niet ver weg
liggende, hoewel ook door wolken aan het oog onttrokken, echovormende
bergpartijen. Dit sterkt mij in mijn vermoeden dat er verderop of misschien wel in
de gehele omtrek nog meer plateaux zijn. Hoe gevaarlijk dicht ben ik die keer bij de
rand geweest! Gelukkig ben ik nog niet zo oud en behoor ik niet direkt tot de
zwaksten, zodat ik mij voetje voor voetje weer wat meer naar het midden van het
plateau terug kon dringen. Toch blijft het een veeg teken als men voelt dat men
afgedwaald is van het centrum en men ziet zich omringd door ouderen, die zich
onafwendbaar naar de rand voelen gaan, omdat hun uithoudingsvermogen nu eenmaal
niet voldoende is. De grijsaards moeten het het eerst opgeven. Hun tegenstand wordt
zienderogen flauwer. De vrouwen doen, wonderlijk genoeg, in hun poging en om
zich staande te houden, vrijwel niet onder voor de mannen. Met de oude vrouwen is
het natuurlijk even treurig gesteld als met de grijsaards. De kleine kinderen hebben
het, hoe vreemd het ook moge klinken, nog het gemakkelijkst. Zij wringen zich als
honden tussen onze benen door en naar men zegt weten velen het midden te bereiken,
of hun plaats rond het midden te behouden, zonder zich nog om hun ouders te
bekommeren. Zoiets wordt niet zonder afgunst en wrok door de ouderen bekend.
Hun succes sluit een enkel noodlottig ongeval niet uit. Vlak naast mij werd een
klein meisje, dat waarschijnlijk onwel was geworden door de grondlucht en de
lichaamsgeuren die haar insloten, onder de voet gelopen. Ik begreep pas wat er gaande
was, toen iemand
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vlak in mijn buurt plotseling met kop en schouder boven de anderen uitstak en
reikhalzend om zich heen keek om zich te oriënteren. Tevergeefs kennelijk, want er
viel geen spoor van herkenning op zijn bezwete gelaat te bespeuren. Ik had een
dergelijke, de omstandigheden in aanmerking genomen nog menslievend te noemen
daad niet verwacht, maar een omstander stompte de man ruw van zijn voetstuk,
vergat even zijn eigen moeilijkheden en bukte zich om het reeds half vermorzelde
lichaampje van het meisje boven zich uit te steken en door te geven in de richting
van de rand. Tot mijn voldoening zag ik hoe de snoodaard die haar zo verminkt had
ten eigen bate, vlugger dan gewoonlijk dezelfde richting uitging, misschien wel uit
eigen beweging, - wie zal het zeggen? - als een soort boetedoening.
Een eenmaal verloren plaats is haast niet meer te heroveren. De omstanders zijn
onverbiddelijk. Jij of ik, dat is het enige wat geldt. Mocht het al eens gelukken om
iemand die naast je staat er toe te bewegen in samenwerking (bijvoorbeeld door
elkaar de hand te reiken) te proberen naar het midden van het plateau te komen, dan
maken de anderen van het verslappen van de aandacht, dat onverbrekelijk samengaat
met de toenaderingspoging en het soms daarop volgend overleg, gebruik - als misbruik
wordt het niet eens meer beschouwd - om je met medewerker en al weg te werken.
Zo komt het dat ik er al heel spoedig van af zag nog eens een dergelijke poging in
het werk te stellen. Mochten er andere zijn die hetzelfde geprobeerd hebben, dan
zullen zij waarschijnlijk even gauw het hopeloze van hun bemoeiingen hebben
ingezien. Zo niet, dan is het hun eigen ondergang geweest.
Er wordt beweerd dat het plateau aanvankelijk begrensd werd door een tot de
heupen reikend hek. Niet meer dan enkele centimeters hoge stompjes van wat eens
de opstaande palen van dat hek zijn geweest, moeten daar op wijzen. Ik ben (gelukkig)
nog niet in de gelegenheid geweest mij daar met eigen ogen van te overtuigen. En
ik hoop dat het nog lang mag duren voor ik, door uitputting genoodzaakt mij naar
de rand te laten dringen, de brokstukken zal zien, die wij, in het midden, al zijn gaan
beschouwen als het simbool voor het einde van ons verblijf op het plateau.
Vanzelfsprekend kan ik ook niets met zekerheid zeggen over het materiaal waaruit
het hek, mocht het ooit hebben bestaan, was vervaardigd. Zoveel is zeker dat het
geen stevig materiaal was. Ik vermoed dat het hek van hout was getimmerd, latten
of dunne stammetjes, of hoogstens holle, metalen pijpen, die het onder de
aanhoudende druk van de plateaubevolking tenslotte begaven. Ik moet er niet aan
denken, welke tafrelen zich afgespeeld hebben bij het bezwijken van de ondeugdelijke
afrastering. Reeds toen, neem ik aan, moeten velen de vrijwillige doodssprong in het
ravijn verkozen
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hebben boven een langzaam en pijnlijk doodgedrukt worden tegen de binnenzijde
van het hek.
Nu zou men geneigd zijn te denken dat met het letterlijke afvallen van de
zwakkelingen aan de rand, er langzamerhand wat meer speling voor de overigen
moet zijn ontstaan, voor hen die zich tot dusver (maar voor hoe lang nog?) staande
hebben weten te houden. Aangezien de menigte echter voortdurend even kompakt
blijft en de worsteling om een goede plaats even verbeten, ligt de ontmoedigende
konklusie voor de hand dat er van elders, vanaf de andere kant, of misschien in het
midden uit de lucht, of via een onderaardse tunnel (ja, je komt in een situatie als
deze, die je gezond verstand ver te boven gaat, tot de vreemdste en wellicht
onzinnigste konklusies; konklusies die je derhalve maar liever voor je houdt; al ga
je op de duur geloven dat alles mogelijk is) nieuwe mensen aangevoerd worden,
onder wie dan al gauw een selektie plaats vindt en zich een scheiding van sterkeren
en zwakkeren gaat aftekenen.
Ik zelf heb die afdrijving van het centrum niet meegemaakt, althans niet bewust.
Ik kan mij niet meer herinneren hoe ik op het plateau ben aangekomen. Ik prijs me
alleen gelukkig dat ik halverwege de afgrond uit mijn slaap, verdoving, tijdelijk
buiten bewustzijn verkeren, of wat het dan ook geweest moge zijn, ontwaakt ben.
Mocht ik eerder bij zinnen gekomen zijn, wellicht had ik mij dan veel dichter bij het
centrum, zo niet in het centrum zelf, kunnen handhaven. Ik zou me er althans volledig
voor ingezet hebben. Uit de verbaasde gezichten der omstanders heb ik al menen te
kunnen opmaken dat zij mij, met mijn vrij jeudige uiterlijk, meer naar het centrum
verwacht hadden en niet op deze (hun) plaats die al duidt op een zeker begeven van
de krachten, een bedenkelijk afdrijven naar de gevaarlijke rand. Om mij heen zijn
het merendeels mannen en vrouwen van middelbare leeftijd, of ongewoon vitale
ouderen, de kinderen tussen onze benen buiten beschouwing gelaten.
Maar vragen worden me niet gesteld. Trouwens, ik zou de lust niet kunnen
opbrengen om mijn aanwezigheid in de middengroep te gaan verklaren. Elke vraag
mijnerzijds wordt ook schouderophalend beantwoord.
Nakaarten over hoe ik er aan toe geweest zou zijn, mocht ik eerder uit mijn
verdoving ontwaakt zijn, heeft bovendien geen enkele zin. Ik bevind mij nu in de
middengroep en heb al moeite genoeg om me hier te handhaven.
Ik neem aan dat de mensen om me heen het centrum (de plaats van aankomst?)
met eigen ogen aanschouwd hebben en er met weemoed aan terug denken. Hoe lang
ligt het moment van aankomst achter ons? Blijft de stroom van nieuwkomers
aanhouden?
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Vragen en nog eens vragen. Ik zou ze willen stellen aan de omstanders, maar mijn
slechte ervaring met eerder gestelde vragen weerhoudt me ervan. Uit de schaarse
redelijke uitlatingen die ik tussen het gekijf en gevloek heb opgevangen, kon ik
opmaken dat er inderdaad zoiets als een centrum moet zijn op het plateau. Uit de
brokstukken van mededelingen heb ik voor mezelf de voorstelling opgebouwd van
een soort hall of wachtkamer, op een kleine verhoging gelegen. Maar wellicht speelt
mijn verbeelding mij parten en ga ik de hall of wachtkamer, of wat het dan ook moge
zijn, idealiseren. Deze vlucht van mijn fantasie heeft ook weer zijn goede kant omdat
ik er mijn terugtocht naar het centrum met nog meer verbetenheid door tracht te
bewerkstelligen. Ik zie het centrum van het plateau al duidelijk voor me, maar
natuurlijk is het een luchtspiegeling. Een schaduwrijke hall, met een buffet waar
wellicht verversingen te krijgen zijn. Toch tracht ik deze kwellende gedachten zoveel
mogelijk van me af te zetten. Ze doen honger en dorst en hitte alleen maar nóg sterker
gevoelen en maken de toch al veel eisende worsteling om mijn plaats te behouden
of te verbeteren, nog moeilijker.
Ik moet mij met alle kracht die nog in mij is, verzetten tegen een dreigende
inzinking, die juist nu noodlottig zou kunnen zijn. Beter is het niet te kijken naar de
gezichten van de mensen om mij heen, al kun je dat vaak natuurlijk niet laten en
ontkom je er meestal ook niet aan. Velen zijn kennelijk niet meer tegen de
omstandigheden opgewassen en laten zich willoos afdrijven, met van vermoeidheid
gezwollen ogen en slap neerhangende, geen weerstand meer biedende armn. Soms
heb ik het gevoel of ik weer in een staat van bewusteloosheid terug zal vallen. Ik
word draaiierig en duizelig en het zweet loopt in mijn ogen. Door krampachtige
slikbewegingen weet ik ternauwernood te voorkomen dat ik ga overgeven.
Het vreemde is dat, hoewel de worsteling nu al uren en uren moet duren, de zon
onafgebroken in het zenith blijft staan en in plaats van in kracht af te nemen, just
steeds feller schijnt te gaan branden op onze hoofden. En er is geen kans om even
van een zakdoek een petje te knopen. Dat kost te veel tijd, dat zou een fout zijn die
je jezelf nooit zou vergeven. Mijn ogen steken, ik houd ze zoveel mogelijk op een
kier open en zie alles door een waas. Van mijn kleren is bijna niets meer over: enkele
flarden nog, die weldra ook van mijn lijf zullen vallen. Met de anderen is het al niet
veel beter gesteld. Velen hebben zelfs hun ontkleding bespoedigd door al wringend
alles van zich af te werpen, maar ik betwijfel of dat hen de hitte en benauwdheid
minder zal doen gevoelen. En of de kwelling van de zon en de daardoor ontstane
stank van zweet al niet genoeg is: van de bodem van het plateau die, als mijn voeten
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mij niet bedriegen, van graniet of in elk geval een harde steensoort is, stijgt een zware
lucht op, van olie waarschijnlijk, die de bodem nog buitengewoon glibberig maakt
bovendien. Hiervan ondervinden wij voorlopig echter nog weinig hinder, zo dicht
op elkaar gedrongen staan wij.
Hoe hij het voor elkaar gekregen heeft, is mij een raadsel - een raadsel meer of
minder valt echter in de gegeven omstandigheden nauwelijks op - maar enkele meters
verder heeft iemand kans gezien een sigaret tussen de lippen te krijgen. In zijn
wanhopige pogingen om de sigaret aan te steken, wordt hij al gauw wreed gestoord
door de omstanders, die hem de sigaret uit de mond slaan en hem bovendien enkele
stevig aankomende slagen in het gezicht nageven, zodat het bloed hem uit de mond
stroomt.
En als ik dan de verontwaardigde argumenten van de straffende omstanders hoor,
moet ik hen wel gelijk geven.
Twee mensen schijnen eerder op de dag hetzelfde gedaan te hebben met fatale
gevolgen. Door het gedrang zijn de brandende sigaretten uit de mond gestoten en op
de grond gevallen, waar zij in de olie gretig voedsel vonden. Felle steekvlammen
zijn van het plateau opgestegen, die velen het leven gekost hebben. En vele anderen
zouden volgens de woedende strafvoltrekkers nu nog, van boven tot onder met
brandwonden bedekt, verderworstelen, waren natuurlijk allang uitgeput van de pijn
en wellicht al in de afgrond verdwenen. Of hij het soms voor een derde keer wilde
laten gebeuren? De man zou ten offer gevallen zijn aan een radikale afstraffing (ja,
zo verontwaardigd was men), als niet enkele kalmen van aard het voor hem
opgenomen hadden. Op hun verzoenende woorden lieten zij echter wel degelijk een
niet mis te verstane waarschuwing volgen voor elkeen die het nog eens in zijn hoofd
zou halen de gevaren op het plateau te vergroten.
Het is duidelijk: de spanningen en inspanningen worden velen te veel, de behoefte
tot afreageren ontstaat, hoogstwaarschijnlijk voorzien van een element van berekening
om zich in de extra verwarring die er door een afstraffing in de al bestaande
verwarring zou ontstaan, tegelijk een betere plaats te verschaffen.
Het is zaak om me nu vooral zo rustig en onopvallend mogelijk verder te dringen,
voor zover dat mogelijk is in de chaos van het ogenblik.
Er is nog iets dat er nu niet bepaald toe bijdraagt om de mensen beheerst, zij het
met begrijpelijke verbetenheid om een plaats op het gloeiende, gladde plateau te
laten kampen. Ik bedoel het vermoeden dat de grond onder onze voeten vulkanies
is.
Volgens sommige, die ik op het ogenblik verwens omdat ze met hun vermoedens
de toestand nog chaotieser gemaakt hebben dan ze al was, staan we op de met gestolde
lava gevulde muil van een kra-
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ter, die af en toe tot uitbarsting komt. Zo'n moment van uitbarsting zou volgens deze
fatalisten weldra weer eens op komst zijn. Zij staven hun vermoedens met een
inderdaad niet te loochenen, soms duidelijk boven het gehuil en geschreeuw uitstijgend
gerommel. Om de gemoederen gerust te stellen - paniek zou rampzalig zijn - bezweer
ik mijn naasten dat het gerommel afkomstig is van de donder die hier, in de hoge
luchtlagen, natuurlijk veel duidelijker hoorbaar is en bovendien weerkaatst wordt
door de door mij vermoede bergpartijen in de omtrek. Ik leg het gerommel dus juist
positief uit, als wijzend op naderend onweer. En snakken wij daar juist niet allen
naar op het van hitte schroeiende plateau?
Maar ik kan hen maar half winnen voor mijn theorie - de angst is te groot - en ook
zelf ben ik er niet zo zeker van.
Hoe verklaar je dan het schudden van de bodem? vragen zij wanhopig, daarbij
toch nog enigszins trots ook, omdat ze mij met deze vraag schaakmat menen te
kunnen zetten.
Het komt door de duizenden en nog eens duizenden voeten antwoord ik onzeker,
daar blijft zelfs de hardste bodem niet kalm onder. Maar zij luisteren al niet eens
meer. Ze lachen eens wat schamper en hun gelach gaat over in een histeries gekrijs,
als er een nieuwe trilling door de bodem gaat.
Het is beter dat ik hen niet verder prikkel met mijn waarschijnlijk toch valse
voorspiegelingen, hoe goed mijn bedoelingen ook mogen zijn. Voor je het weet
gebruiken ze je om hun verhitte gemoederen te koelen en lopen ze je wraaklustig
onder de voet om je vervolgens op te pakken en door te geven naar de rand. En
tegenspartelen baat dan niet, want iedereen heeft zich tegen je gekeerd en de
overmacht is te groot. Ik heb me tot dusver behoorlijk weten aan te passen zonder
dat ik, meer dan anderen, het mikpunt werd van listen en lagen. Laat het zo blijven.
Je hebt het natuurlijk niet in de hand, maar iets kun je er zelf toch wel aan doen.
De toestand verslechtert gaandeweg. Het verbaast me dat ik alles nog zo met een
helder oog blijf waarnemen, want de vermoeienissen en pijnen laten ook mij niet
onbezocht. Het dringen gaat steeds langzamer en zwaarder. Het lijkt wel alsof de
toevoer van nieuwe mensen niet meer evenredig is met het afvallen aan de rand. Zou
de toevoer groter geworden zijn? Zou de tegenstand aan de rand sterker geworden
zijn? Het laatste is bijna onvoorstelbaar.
Een zware slag tegen mijn hoofd leidt mijn nu meer dan ooit benodigde aandacht
af. De zon is even verdwenen en het is zwart voor mijn ogen. Bijna was ik bezweken
en door de knieën gegaan. Te laat kwam ik tot de ontdekking dat er van links een
bewusteloze vrouw boven de hoofden doorgegeven werd in de richting van de rand.
Het lichaam kwam met door willoosheid nog verhevigde zwaarte op mij
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neer. Ik vergat mijn armen omhoog te steken. Als ik het alsnog doe - nog een
armetierige, vergeefse poging om voor de omstanders mijn vermoeidheid te verbergen
- is het lichaam al door sterkere armen dan de mijne verdergeschcven. De gezichten
der omstanders liegen er niet om. Nog één zo'n onoplettendheid en men zal geen
genade meer kennen. Het laatste wat ik zie zijn de lange, slappe borsten, loodrecht
op het lichaam, en daaraan evenwijdig de zwarte, nog verder omlaagreikende haren,
die het gelaat van de vrouw verhullen. Zij is helemaal naakt, op een gescheurde,
vuile en bebloede slip na en een lage schoen, die belachelijk aan haar linkervoet blijft
bungelen. Eer zij de afgrond bereikt heeft, zal de schoen wel gevallen zijn.
Maar medelijden betekent eigen ondergang. Ogen open, oren open. Er is opeens
veel meer werk om mensen, die al of niet uit eigen wil hebben opgegeven, naar de
rand te transporteren. Zoveel werk dat het onwillekeurig, ondanks de inspanning die
het vergt, nieuwe kracht schijnt te schenken. Het houdt ons even af van het dringen
om een betere plaats. Het vervoer der bewustelozen eist al onze aandacht op. Hoe
meer er gaan, des te meer plaats is er voor mij, is de alomheersense, onuitgesproken
gedachte. En wie geen hand uitsteekt, kan er zeker van zijn dat hij zelf bewusteloos
geslagen wordt en hen zal volgen, voor wie hij geen hand uitstak.
Ik weet niet hoeveel lichamen ik nu al doorgeschoven heb. Tien, vijftien minstens,
het is niet meer bij te houden. En zowel voor als achter mij gaat het precies zo. Soms
bezwijkt er iemand vlak naast mij en dan wordt er nog meer van mijn krachten geëist
omdat het lichaam dat weg dreigt te zakken, eerst boven de hoofden uitgetild moet
worden. En dat is nog niet gebeurd of er komt van verderop al weer een nieuw aan.
Sommigen krijgen er zelfs plezier in en begeleiden hun gebaren in de regelmaat
van het doorgeven met een ‘Ennn...hop!’, een ritmies herhaalde kreet die weldra
door anderen wordt overgenomen. Het doorgeven is een spel geworden, een welkome
afwisseling.
Ik heb nauwelijks nog oog voor de lichamen die boven en letterlijken-figuurlijk
langs mij heen gaan. Het doorgeven geschiedt mechanies. Veel vrouwen, die nu toch
de benaming ‘zwakke geslacht’ eer gaan aandoen, maar evengoed zo te zien krachtige
mannen. Maar ja, wordt er in de huidige omstandigheden niet evenveel geestkracht
als lichaamskracht van ons geëist, zo niet méér?
Het schaamtegevoel is in deze massale worsteling geheel verdwenen. Bij het
ontkleden zijn afzichtelijk behaarde ruggen bloot gekomen, met obscene tatoeëringen.
Schouders en oksels met gevreesde brandmerken; bloedvinnen, uitslag, voren van
littekens en reusachtige moedervlekken, die anders angstvallig aan het oog ontrokken
worden, voor zover mogelijk.
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Het is of iedereen langzaamaan gaat inzien dat de strijd die hij voert, hopeloos is en
van zijn laatste ogenblikken op het plateau nog maar het beste wil maken. De
doodsstoet van lichamen boven onze hoofden neemt enigszins af, zelfs schijnt de
ruimte onderling zich wat te verwijden. Zou er dan toch nog verbetering in de toestand
komen?
Nauwelijks heeft men in de gaten gekregen dat er wat rust in de afvoer der
bewustelozen is gekomen, of men begint weer te proberen zijn eigen positie te
verbeteren. Dat gaat nu vlugger, maar doordat er meer ruimte is, krijgen ook de
zwakkeren weer meer kans. En die kans, misschien hun laatste, willen ze niet onbenut
laten, zodat het dringen toch nog in een paniek dreigt om te slaan. Velen maken
daarentegen van de korte adempauze gebruik om zich staande geslachtelijk te
verenigen. In een krisissituatie als deze lijkt dat nog het enige wat er voor een mens
overblijft. Zodra een man klaar is, wordt zijn plaats door een ander ingenomen. Soms
wordt een man niet eens tijd gegund zich behoorlijk te bevredigen, maar wordt hij
ruw van zijn prooi afgetrokken door een ongeduldige, opgewonden rivaal, die
trappelend er naast staat en het niet langer aan kan zien. Soms is er een echtgenoot
bij die zijn vrouw, in wier buurt hij plotseling door een gelukkig toeval is teruggeraakt
en die hij met moeite heeft herkend, misbruikt ziet. Dit leidt dan tot een verbitterd
gevecht, waaraan slechts door de dood van een van beiden een eind komt. Ondertussen
maakt meestal een derde van de verwarring gebruik om zich op de vrijgekomen
vrouw te storten, die het tenslotte ook niet meer kan schelen of zij nu door de een of
door de ander genomen wordt. Genomen wordt zij toch, dat staat vast. Tot zij er bij
neervalt en het lot van de anderen ondergaat, die naar de rand van het plateau zijn
geleid. De homosexuelen haal je er nu zo uit. Ja, ook de urningen nemen het ervan
en verbinden zich op hun manier.
Wat natuurlijk bij de klitterige opeenhoping van zoëven ook al gebeurde, gebeurt
nu duidelijk zichtbaar en maakt dat, ondanks de plaatsverruiming, de benauwenis
nog sterker voelbaar wordt. Als een paard laat men zijn behoeften vallen, van voren
en van achteren. Andere kotsen op de rug van een ander of bevuilen zichzelf met
rauwe, scheurende uithalen. Nu pas merk ik dat mijn hele linkerheup bevuild is en
een zeer nabije, afschuwelijke stank omhoogstuurt. Met een flard van wat eens een
overhemd moet zijn geweest, probeer ik de vuiligheid zoveel mogelijk van mijn lijf
te vegen.
Het mag geen verwondering wekken dat ook ik, bij de aanblik van zoveel
vrouwelijk naakt en openlijke uitspattingen, geprikkeld word. Ik zie er dan ook al
gauw vanaf om te proberen mij nog langer te beheersen en laat om te beginnen mijn
handen zich hier en daar te goed doen. Tot ik een vrouw ontdek bij wie het vuil, de
glibberige olie en het donker ronnende bloed nog geen kans gezien hebben, de
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schoonheid die zij eens bezeten moet hebben, geheel teniet te doen. Hoewel het
duidelijk aan haar te merken is dat zij een volledige uitputting nabij is, meen ik een
zekere gewilligheid te konstateren, die ik niet verwacht had en die mij even gelukkig
stemt. Een lastige mededinger, die mij in de rug tracht aan te vallen, weet ik met!
enkele stevige, goedgeplaatste achterwaartse trappen van mij af te schudden. Als de
vrouw tenslotte, schijnbaar levenloos, onder mij uitglijdt op de gladde bodem, die
inderdaad van vrij egaal, met ertslagen dooraderd graniet blijkt te zijn, laat ik haar
maar aan haar lot over. Mij over haar ontfermen, hoe bereidwillig ik daar misschien
ook toe geweest zou zijn, zou zelfmoord betekenen. Nog steeds azen nietsdoende,
nu voor het merendeel impotente omstanders er op zich nog meer ruimte te
verschaffen, als kompensatie voor wat zij node moeten missen. Ik kan niets anders
doen dan meehelpen de vrouw op te tillen en door te geven.
De ontmoeting met de vrouw heeft veel van mijn laatste reserves gevergd. Die
ene bevrediging heeft me zo verslapt dat ik geen lust meer voel om uit te zien naar
een nieuwe vrouw. Hoe kunnen doorgaans zo felle begeertes zó plotseling in hun
tegendeel verkeren!
Mijn knieën knikken en ik beef over mijn hele lichaam. Het lijkt wel of ik uren
achtereen slopende liefdesarbeid heb verricht in plaats van een vluggertje dat
nauwelijks een indruk achtergelaten heeft. Ook een hevige koude die mij, er niet op
bedacht en gekleed, overrompeld heeft, zou de oorzaak van mijn lamentabele staat
kunnen zijn. Maar om alles te logenstraffen en alle eer voor zich op te eisen hangt
daar nog steeds de zon pal boven mijn hoofd. Hij komt lager en wordt groter, of
verbeeld ik me dat maar? Ik vertrouw mijn zintuigen niet meer. Mijn oren suizen en
als ik even met moeite mijn ogen open doe, zie ik alles dubbel. Liever houd ik ze
dan ook gesloten, op enkele nauwe spleten na. Het liefst zou ik me laten vallen. Ik
kan me nu de gevoelens en gedachten goed voorstellen van de talloze anderen die
het eerder opgegeven hebben. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ook ik zal
zwichten. Toch houdt een kleine hoop mij nog staande, of nauwkeuriger gezegd,
gedeeltelijk overeind. Stel dat alles, wie weet hoe snel? - alles lijkt mogelijk - nu
toch nog ten goede keert? Wellicht drijft de zon gauw af en spoelt een regen het
plateau schoon. Er zijn vele slachtoffers, dat is een harde, onontkoombare waarheid.
Er zullen er nog meer vallen, daar twijfel ik niet aan. Misschien ben ik - dit zonder
enige trots - een van de weinigen die, hoe dan ook, over zullen blijven. Als allen zich
dit nu voor ogen houden, dan is de strijd en de moeite die wij ons nu getroosten,
wellicht niet voor niets geweest.
Ik moet mezelf even wat rust gunnen (ik ontkom er niet aan; mijn uitgemergeld
lijf eist het) door op de knieën te gaan zitten. Dit brengt mij weliswaar nog dichter
bij de afschuwelijk vuile bodem, maar de stank is zo algemeen en allesoverheersend
geworden dat de
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reukorganen er door gestoord zijn en eerst hun selektief, weldra zelfs hun registrerend
vermogen verloren hebben. Ja, nu merk ik pas goed hoe de grond onder mijn voeten
bezoedeld is. Op vele plaatsen is de granietbodem zelfs aan het oog onttrokken door
een dikke, walmende brij van uitwerpselen en vodden en allerlei ontoonbaar en
onbruikbaar geworden voorwerpen die men gewoonlijk bij zich draagt. Ik kan een
meewarige glimlach niet onderdrukken als ik al die dingen zo hulpeloos verstrikt zie
in de vuiligheid: een pijpekop, een met urine doorweekte zakagenda, een slanke,
rose lipstick, kaarsrecht en uitdagend omhoogstekend uit een hoop stront. Ik heb
voor mijn knieën gelukkig nog een betrekkelijk droog plekje gevonden, waar ik een
weliswaar vuile, tot een kussentje gevouwen regenjas heb neergelegd om te beletten
dat ik weg zal glijden. Lang zal ik in deze onmogelijke houding, waarvan ik enige
rust verwacht had, niet kunnen blijven zitten. Voor je er erg in hebt, word je
omvergestoten en het is niet uitgesloten dat elke poging om het zieke lijf dan nog op
te richten, vergeefs zal zijn. Ik druk me met behulp van mijn handen op en schop de
regenjas korzelig weg. Net op tijd, want mijn laatste hoop dreigt nu te vervluchtigen.
Ik merk het aan het plotseling weer heftiger geworden gedrang. Mannen maken zich
op het waarschuwend, echter niet voor elkaar bedoelde geschreeuw van oplettende
omstanders, los uit hun vrouwelijke prooi. De ruggen strekken zich, vuisten worden
gebald, ellebogen staan hoekig en afwerend naast het lichaam gespannen. Maar hoe
traag zijn de bewegingen geworden, hoe dof en uitgeblust rollen de diepweggezonken
ogen verwilderd rond in hun kassen. Het is duidelijk, de toevoer is weer begonnen.
De omstanders zijn al weer niet meer dan enkele decimeters van mij af. Nu voel ik
de vuile, klamme lijven al weer tegen het mijne kleven.
Geërgerd omdat alles nu, tgen mijn hoopvolle verwachting in, weer van voorafaan
gaat beginnen, beuk ik met de ellebogen links en rechts en tref ongewild een reus
van een kerel midden in de maagstreek. De stoot is kennelijk hard aangekomen. Een
schreeuw van pijn loeit boosaardig over het plateau, zodat sommigen om ons heen
zelfs even geïnteresseerd omkijken. Ik wend mijn hoofd vlug af, maar het is al te
laat. Hij heeft ontdekt wie hem deze streek geleverd heeft, of men heeft de schuldige
aangewezen. In een laatste poging om aan zijn wraak te ontkomen omklem ik het
lichaam van de eerste de beste vrouw en begin haar snikkende gezicht af te likken
en vervolgens haar borst, en dan begin ik te bijten, te bijten waar ik maar kan, mijn
benen krampachtig om haar linkerdij knellend, tot ik de slagen mijn ruggegraat voel
beschadigen. Tot ik wegzink, de vrouw in mijn val meesleurend, mijn lippen op de
hare.
Rotterdam 10 april 1958

Gard Sivik. Jaargang 3

38

onder 1 hoedje

(Na een ernstig gewetensonderzoek ben ik tot de konklusie gekomen dat
martelmethoden onontbeerlijk zijn.
GENERAAL MASSU.

MACHAIRA MACHAIRA
De slager heeft het heft in handen
Vroeg uit de veren
Laat in de weer
Elk moment bereid
te snijden
te plukken
te trimmen
kastreren, skalperen
‘Elke opdracht wordt naar behoren uitgevoerd;
laag tarief;
de staat betaalt mij rijkelijk’
Heb je zijn arsenaal gezien?
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Zeg heb je gezien
COUTEAU
COUTEAU

COUTEAU
COUTEAU
COUTEAU
COUTEAU
zijn kostbare kollektie smetteloze messen?
een mes dat van twee kanten snijdt
een kromzwaard met een spetje bloed
dat hij er maar niet af kan krijgen.
(Dat zit hem dwars.
Het bloed, het kruipt
waar het niet gaan kan.
Dat zit hem tot hier!
‘Hygiëne heren!’, is zijn lijfspreuk,
‘hygiëne en nogmaals hygiëne!’)
Ja dat kost wat!
Materiaal. Niet te betalen vandaag aan de dag.
Nou eerlijk zijn
je bent een beetje bang, ik zie het.
Ben je bang voor pijn?
Ach alles went. Ook hangen. Maar toegegeven:
Zo'n zilveren haak in het zachte van je kin
is nog wat anders dan een touw.
Daar heb je gelijk in.

cornelis bastiaan vaandrager
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Het ongeval Pasternak
For those engaged in the quest for meaning and understanding, what is
frightening in the rise of totalitartanism is not that it is something new,
but that it has brought to light the min of our categories of thought and
standards of judgment.
Hannah Arendt
Op 14 april 1930 pleegt Wladimir Mayakofski zelfmoord. Serge Jessenin ging hem
vier jaar eerder voor. In 1936 wordt Garcia Lorca in Granada door fascisten
neergeschoten. Hetzelfde jaar veroordeelt een militair tribunaal Nazim Hikmet als
gevaarlijk element voor de Turkse Staat tot achtentwintig jaar gevangenisstraf.
Mei 1940: Menno ter Braak ‘verkiest vrijwillig de dood’. Eind 1958: de rel rond
Boris Pasternak en diens roman ‘Dr. Zjiwago’ bewijst, dat de gemeenplaats die
Herbert Read (Sir) in 1938 noteerde: (...) ‘the doctrinaire civilizations, which are
forced on the world - capiralist, fascist, marxist - (exclude) by their very structure
and principles the values in which and for which the poet lives’ niets aan
eeuwigheidswaarde heeft ingeboet.
Er is de laatste maanden in dag-, partij- en kerkbladen zo veel over ‘de zaak P.’
en over ‘Dr. Zjiwago’ geschreven, dat het onnodig en onhebbelijk lijkt er nog iets
aan toe te voegen. Wij doen het niettemin, omdat zwijgen kan worden uitgelegd als:
instemmen met de grootste gemene mening.
Volgens feiten uit de pers is van ‘Dr. Zjiwago’ voor het eerst sprake in april 1954,
wanneer Pasternak, na ongeveer 20 jaar zwijgen, een tiental gedichten uit het boek
publiceert in het tijdschrift ‘Znamja’, dat wordt uitgegeven door de
Sowjet-schrijversvereniging. Uit 'n in ‘The New York Times Book Review’ van 7
dec. 1958 gepubliceerde brief blijkt, dat Pasternak in de zomer van '56 het manuskript
van zijn zojuist voltooide roman ter publikatie aanbood aan de redaktie van het
literaire maandblad ‘Nowy Mjir’; in het + 10.000 woorden lange schrijven motiveert
de redaktie van het blad op besliste maar redelijke wijze de weigering van het boek.
Naar Alexei Soerkow, bestuurslid van de Sowjet-schrijversvereniging, meedeelde
in een interview voor het Italiaanse kommunistische dagblad ‘L'Unità’ dd. 22 oktober
'57, zou Pasternak later het manuskript aan de uitgeverij ‘Mezhdunarodnaia Kniga’
gezonden hebben. De direktie - bestaande uit een schrijverskollektief - schreef daarop
de auteur een brief met een aantal bezwaren tegen het boek. Pasternak zou het met
sommige bezwaren eens geweest zijn en gesproken hebben over een herziening van
de tekst. Hij zou bovendien zijn Italiaanse uitgever Feltrinelli, wiens
vertegenwoordiger in de zomer van '56 een kopie van het manuskript uit Rusland
meebracht, eerst verzocht hebben de publikatie een half jaar uit te stellen en daarna:
het ter revisie naar Moskou terug te zenden. Feltrinelli verklaarde zich te houden aan
de oorspronkelijke overeenkomst. ‘Dr. Zjiwago’ verschijnt nu begin '58 in Italiaanse
vertaling, in de loop van het jaar gevolgd door utigaven in nog zeventien andere
talen.
Op 23 oktober wordt aan Pasternak voor zijn gehele ceuvre de Nobelprijs voor
letterkunde toegekend. Schrijver en werk vormen andermaal stof voor de wereldpers.
Pasternak accepteert de prijs in een ontroerend telegram. Vierentwintig uur later
barst in Moskou een bom van beschuldigingen en dreigementen aan zijn adres. Op
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31 oktober verklaart Pasternak in een brief aan Chroestsjow dat verbanning uit de
Sowjet-Unie voor hem gelijk zou staan met de dood en voorts dat hij vrijwillig afziet
van de Nobelprijs.
‘Critics on both sides of the Atlantic were almost unanimous in acclaiming a
masterpiece, and simultaneously the book began to sell like a Nevil Shute or a Daphne
du Maurier’, schrijft Philip Toynbee eind november in ‘The Observer’, waarna hij
konstateert: ‘Now it is impossible to read Dr. Zhivago without being aware of these
dramatic, to some extent, tragic events. It is probably impossible as yet for anyone
to read and appraise the book with the kind of coolness which is es-
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sential to a judment of any real authority or permanence’.
De juistheid van deze uitspraak wordt onthutsend duidelijk, wanneer men een
willekeurig twintigtal besprekingen van het boek en kommentaren op de
verwikkelingen leest uit de binnen- en buitenlandse pers.
De recensies zouden geschreven kunnen zijn door politieke i.p.v. literaire
redakteuren, op enkele uitzonderingen na.
‘Es ist zu bedauern, dasz der jüngste grosze Roman Pasternaks mit einer oftmals
abstoszenden Eilfertigkeit im Westen politisch ausgeschlachtet und allzu
vordergründig als Material im “kalten Krieg” benutzt worden ist’, aldus de
‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’! En de korrespondent van ‘Le Monde’ meent: ‘Le
silence officiel ne présageait sans doute rien de bon. J'eus pourtant l'impression, et
non pas seul à Moscou, que si la presse occidentale avait gardé quelque mesure, tout
pouvait évoluer de façon différente’.
In sommige bladen wordt de toekenning van de prijs van de Zweedse pacifist en
dynamietfabrikant beschouwd als een zuiver literaire bekroning, in de meeste als
een protest tegen dwingelandij. Enkele kranten (naast de Frankfurter Allgemeine
o.m. de N.R.C. en The Observer) vragen zich af of de beslissing van de 18 Zweedse
Heren in de politieke situatie van het ogenblik wel juist en verstandig is. Zij gaan er
vanuit, dat er na de gebeurtenissen in Polen en Hongarije en het publikatieverbod
voor ‘Dr. Zjiwago’ niet veel politiek inzicht nodig was om te voorzien dat de
toekenning van de belangrijkste literaire prijs van het Westen aan Pasternak in Moskou
zou worden uitgelegd als een provokatie.
Of Pasternak slachtoffer werd van politieke moedwil is moeilijk te beoordelen.
De Zweedse Akadmie bekroonde enkele jaren geleden de IJslandse kommunist
Laxness en reeds eerder, in 1956, werd Pasternak voorgedragen voor de prijs, hetgeen
pleit voor de integriteit van de jury.
Hoe het ook zij, vast staat men in het Westen praktisch geen kans heeft laten
voorbijgaan om ‘Dr. Zjiwago’ vanuit politieke gezichtshoek te interpreteren, Pasternak
als handlanger te gebruiken en uit de affaire propagandistische munt te slaan. Dit
panische anti-kommunisme leidde tot een merkwaardige paradox: aanvankelijk werd
Pasternak gewaardeerd als een man van grote zedelijke moed en onwankelbare
integriteit; sommige kroniekschrijvers lieten zich verleiden tot imponerende
schilderingen van zijn karakter en houding in de laatste decennia, waarin hij weigerde
manifesten te ondertekenen en zijn werk dienstbaar te maken aan
propaganda-doeleinden. Maar als hij aan Chroestsjow schrijft: (...) ‘ik kon me niet
voorstellen, dat ik het middelpunt zou worden van een politieke kampanje als rondom
mijn naam in het Westen is aangewakkerd’, wordt dat stilzwijgend vergoeilijkt, dus
niet voor oprecht aangenomen. In de Prawda verklaart hij de prijs vrijwillig te hebben
geweigerd; en al beklemtoont hij daarbij: ‘Mensen uit mijn naaste omgeving weten
wel, dat niets op aarde mij ervan kan weerhouden recht door zee te gaan, of mij er
toe kan brengen tegen mijn geweten te handelen’, - men gelooft zijn woorden niet.
Pasternak handelt onder druk. Uit.
De uitzonderlijke literaire waarde van ‘Dr. Zjiwago’ maakt het tumult dat om de
roman is ontstaan des de verdachter. Maar de literaire kwaliteiten van het boek noch
de vraag of het een Nobelprijs waard was, doen in dit verband verder veel ter zake.
Ons uitgangspunt vormen de reakties die het opriep. We zullen nochtans niet ingaan
op de smerige wijze waarop Pasternak door de Sowjetfederatie van schrijvers
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besmeurd en gebroodroofd werd en evenmin de felle verontwaardiging daarover in
het Westen, die men niet anders dan huiverend, maar nauwelijks verwonderd, kan
delen. Daarop werd immers in het Westen voldoende nadruk gelegd.
Ontstellender, want verrassender, is het om te lezen hoe door de literaire kritiek
in de Vrije Wereld met schrijver en boek politiek is gesjacherd.
Symptomatisch daarvoor is een artikel als ‘De voet in de deur’ van H.A. Gomperts,
verschenen in ‘Tirade’
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van november '58. Gomperts valt daarin, ternauwernood en dan nog slordig
argumenterend, het weekblad ‘De Groene Amsterdammer’ aan, waarin over ‘Dr.
Zjiwago’ onder meer te lezen viel: ‘Wie zich daartoe, onbehoorlijk, zetten wil, kan
anti-kommunistische en geenszins anti-kommunistische bloemen uit dat boek lezen,
en vooral veel anti-politieke’. Gomperts doorziet dit onmiddellijk als de visie van
een crypto-kommunist en bezweert, of hij dagelijks bij Pasternak over de vloer komt:
‘Dat Pasternak een visnoch-vlees-mannetje zou zijn, een derde wegger, een
Groene-lezer, is misschien wel een aangename gedachte voor de Groene-lezers, maar
niet waar.’ Wie zou hierna nog durven volhouden dat Pasternak ‘De Groene’ leest?
Gomperts, het blijkt uit iedere alinea van zijn stuk, vleit zich met de voor hem
aangename gedachte, dat Pasternak een even vurig aanhanger is van een zeker soort
anti-kommunisme als hij. Hij analyseert ‘Dr. Zjiwago’ niet, hij hanteert het boek,
dat hij karakteriseert als een ‘vonnis over de kommunistische werkelijkheid’. Welke
werkelijkheid? Die tijdens of vlak na de revolutie? Hij laat het in 't midden.
Opmerkingen als deze blijven al evenzeer in de lucht hangen: ‘Dokter Zjiwago is
geen politiek pamflet, maar het boek behelst wel een vernietigende veroordeling van
het Sowjet-kommunisme.’ (...) ‘Pasternak heeft ongetwijfeld politieke bedoelingen
gehad met zijn roman.’ (...) ‘Pasternak liet een kopie van het manuskript naar buiten
smokkelen om de publikatie in de vrije wereld te verzekeren.’ (...) ‘Maar ook wat
Pasternak zo, langs symbolische weg, meedeelt, is een duidelijke en zéér politieke
belijdenis.’ (...)
Heeft Gomperts, hebben de kommentators voor (én achter) het IJzeren Gordijn
die eenzelfde geluid lieten horen, gelijk?
Gomperts bewijst niets. ‘Dr. Zjiwago’ zal moeten uitmaken hoe vragen als de
volgende moeten beantwoord: Mag men, met de meeste kritici, de zienswijze van
Dr. Zjiwago en van andere romanpersonages identificeren met die van Pasternak
zelf? Bezit het boek een sterk anti-kommunstische tendens? Had Pasternak met ‘Dr.
Zjiwago’ een uitgesproken politiek doel? Of was de politiek voor hem een
onvermijdelijk thema? Plaatst hij zijn figuren in en tegenover DE kollektivistische
maatschappij of zijn naam en plaats vervangbaar? We zullen zien.
Zoals terecht door velen is opgemerkt, sluit ‘Dr. Zjiwago’ technisch gezien aan
bij de traditie van de russische romankunst van de 19e eeuw. In de grote werken uit
die tijd zijn de personages niet alleen psychologische eenheden, zij belichamen tevens
ideeën, een klasse, een situatie, een periode. Dat is ook het geval met Dr. Zjiwago,
Antipow, Lara, Komarovski en andere mensen uit Pasternak's boek. Voorbeelden
van symbolisme liggen voor het grijpen.
Lara bij voorbeeld is duidelijk de personifikatie van wat er aan vitale mogelijkheden
schuilt in de russische ziel. (Volgens Jung ligt de ziel van een individu in zijn
verhouding tot zijn onbewuste, die hem in zijn dromen - indien hij een man is - als
vrouw verschijnt, - de anima.) Lara wordt vóor de revolutie verleid door Komarovski,
het prototype van de bevoorrechte, burgerlijke profiteur onder het tsaristische en
later het kommunistische regiem. Tijdens de revolutie heeft zij een onwettige
verhouding met Dr. Zjiwago, de vrije, maar burgerlijke mens, die zijn plaats in
Sowjet-Rusland tracht te vinden.
Haar man, Antipow - onder de naam Strelnikow aanvoerder in het Rode Leger wordt van de naïeve arbeidszoon die hij aanvankelijk was tot een totaal andere
persoonlijkheid wanneer hij de verleiding van Lara door Komarovski verneemt; dit
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verklaart psychologisch zijn oprechte, maar meedogenloze drang naar
rechtvaardigheid tijdens de revolutie en onthult bovendien een van de belangrijke
achtergronden van die revolutie. Hij verlaat zijn vrouw en wordt later door de Partij
tot zelf-moord gedwongen.
De verhouding tussen Lara en Zjiwago is bijzonder geëmotiveerd beschreven;
Lara is Zjiwago's werkelijke geliefde. Zij is de ideale figuur, terwijl zijn
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twee echtgenoten Tonia en Marina - resp. voor en na de revolutie - een beeld geven
van de mediocre werkelijkheid. Zjiwago verliest Lara evenwel; Komarovski weet
haar opnieuw voor zich te winnen. Haar leven eindigt ten slotte in een
koncentratiekamp.
Het lot van deze vrouw is zonder twijfel het lot van de levenskansen die in de
russische volksaard besloten liggen; haar tragiek is dezelfde die in de vorige eeuw
Dostojewski, Tolstoï e.a. reeds zo sterk heeft bezig gehouden.
De funktie van de personages in ‘Dr. Zjiwago’ geeft aan dat Pasternak middels
hen duidelijk partij kiest; hoe hij trouwens al vroeg stelling nam, kan men lezen in
zijn autobiografie, in franse vertaling verschenen bij Gallimard, bv. daar waar hij
uiteenzet wat hem scheidde van Majakofski: ‘Je ne comprenais pas son zèle de
propagandiste, l'intégration, par la force, de luimême et de ses camarades dans la
conscience sociale, ce compagnonnage, eet esprit coopératif, cette soumission à la
voix de l'actualité.’ Hij verklaart dit als volgt: ‘Le journal “Lef” qu'il dirigeait, les
éléments qui composaient son équipe, et le système d'idées qu'on y défendait, m'étaient
encore plus incompréhensibles. Le seul homme qui fut honnête et conséquent dans
ce groupe de négateurs était Serge Trétiakov, qui poussa la négation jusqu'à sa
conclusion naturelle. Trétiakov pensait avec Platon qu'il n'y avait pas de place pour
l'art dans un jeune Etat socialiste, en tout cas au moment de sa naissance. En revanche,
l'art mensonger, artisanal et sans inspiration créatrice, gâte par des corrections
conformistes, qui florissait au “Lef” ne valait pas les soucis et les peines dépensés
pour lui: on pouvait facilement en faire le sacrifice.
Exception faite du document immortel écrit à la veille de sa mort, “A pleine voix”,
le Maïakovski de la dernière période, à partir de “Mystères Bouffes”, m'est
inaccessible. Je reste indifférent à ces modèles d'écriture maladroitement rimés, à ce
vide alambique, à ces lieux communs et à ces vérités rebattues, exposées d'une
manière si artificielle, si embrouillée et avec si peu d'esprit. A mon point de vue c'est
là un Maïakovski nul, inexistant. Et il est étonnant que l'on tienne pour révolutionnaire
ce Maïakovski inexistant.’ Is het verwonderlijk dat vrijwel alle revolutionairen en
Sowjet-sympatisanten in ‘Dr. Zjiwago’ weinig interessante en antipathieke personen
zijn?
Dat de uitlatingen wan Dr Zjiwago, zijn oom, Lara, een vrouw als Sima, enz. over
de kunst, het leven, het evangelie, het bolsjewisme, de bolsjewisten, de revolutie
Pasternak's opinies weergeven en veel meer zijn dan woorden van romanfiguren,
staat dus wel vast. Zij liegen er niet om; Pasternak levert ongenadig kritiek op vele
facetten van het Sowjet-regiem.
Is zijn boek daarom, zoals Gomperts zegt, ‘een zéér politieke belijdenis’? Nee,
veeleer een menselijke:
Pasternak voelt zich allesbehalve de opstandige balling, die men in het Westen
van hem heeft gemaakt. Niet alleen is hij door leven en werk met Rusland verbonden,
maar ook is zijn levenshouding van groter alure, getuige bv. de parabel op pag. 8
van de nederlandse uitgave van ‘Dr. Zjiwago’: ‘Maar de paarden gedroegen zich als
alle paarden op de wereld, dat wil zeggen dat het achterste paard draafde met de
aangeboren oprechtheid van een simpele natuur, terwijl het andere paard in de ogen
van de leek voor een nietsnut zou kunnen doorgaan, die met de hals gebogen als bij
een zwaan, alleen maar in staat is te dansen op het getingel van de belletjes, die door
zijn eigen sprongen tot klinken worden gebracht.’ Het fraaie paard, het dansend
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paard, het paard dat de belletjes doet tingelen, - de dichter (die niet de nietsnut is
waarvoor de leek, degene die niet begrijpt, hem zou kunnen aanzien) geplaatst
tegenover de arbeider (het achterste paard).
Veelbetekenend is ook, dat zijn afkeer wan de bolsjewisten niet resulteert in een
adhaesie-betuiging met de kontrarevolutionaire witten; Pasternak's sympathie gaat
vóor alles uit naar het volk, d.i. naar al degenen, tot welke klasse ze ook behoren,
die de revolutie als een katastrofe moeten ondergaan.
Hij erkent echter de historische nood
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zaak van de revolutie, al maakt hij die niet waar. Daarvoor is zijn kritiek op de
verbijsterende toestanden tijdens het tsaristische bewind te ‘platonisch’, te vaag,
zonder hartstocht. Komarovski, de profiteur en opportunist, volstaat niet als kritisch
symbool en zou, zo we niet beter wisten, de revolutie niet rechtvaardigen. Zo is ook
Antipow een te povere verbeelding van de aanvankelijke, wat kortzichtige maar toch
oprechte hang naar rechtvaardigheid, die zeker een gewichtige drijfveer van vele
bosjewisten was. al ontaardde ze naderhand in weerwraak. In het deel van het boek
dat vóor de revolutie speelt was er nochtans gelegenheid, zonder de waarheid geweld
aan te doen, ‘de revolutionairen in een minder ongunstig en rechtvaardig daglicht te
stellen. Maar nergens plaatst Pasternak ons in de schoenen van het getergde en tot
het uiterste gebrachte volk, dat door de bevoorrechte klassen uitgebuit en vernederd
werd.
Opmerkelijk is voorts, dat Dr. Zjiwago en zijn naasten zich afzijdig houden van
de revolutie; zij onthouden zich van elke solidaire aktie. Alleen in gedachten en
gesprekken bekommeren zij zich om de gebeurtenissen. Hun enige zorg is zich er
door te slaan. Bepaald onsympathiek doet het aan te lezen hoe Dr. Zjiwago en zijn
gezin door bemiddeling van relaties profiteren van kleine voordelen en voorrechten
tijdens hun vlucht uit Moskou en hun vestiging in Varykino. Menselijk, al te
menselijk. Dr. Zjiwago is en blijft een bourgeois; Pasternak is, ondanks zijn grootheid,
niet overal boven het burgerlijke standpunt uitgekomen. Dat is het voornaamste
verwijt dat men hem mag maken. En het is des te spijtiger omdat zijn kritiek op het
kommunisme er enigszins door aan overtuiging verliest.
Wie dit niet signaleert doet de waarheid geweld aan.
Pasternak op grond van zijn beperktheid op dit punt beschuldigen van egocentrisme,
zoals men in Rusland heeft gedaan, is overigens bijzonder kortzichtig, nee: volslagen
onzinnig. Alleen reeds zijn veelomvattende kennis van mensen en toestanden, die
uit het boek blijkt, wijst op een meer dan gewone belangstelling en liefde voor zijn
medemensen; de oom van Dr Zjiwago, een gewezen priester (: de vrijzinnigheid van
zijn kristendom) noemt de liefde tot de naaste: ‘deze hoogste vorm van levende
energie, die het hart van de mens overlaadt, een uitlaat nodig heeft en verkwist wil
worden’. Pasternak is begaan met de onderdrukten en vernederden.
Daarom lijdt het niet de minste twijfel, dat hij, indien hij niet was opgegroeid in
een burgerlijk milieu, zonder materiële zorgen, indien hij aan den lijve de ellende en
het onrecht had ervaren die arbeiders en boeren onder de tsaren moesten ondergaan,
stellig even heftig en even raak de bourgeois-praktijken en -opvattingen zou hebben
gekritiseerd als nu de kommunistische.
Op die manier zou vermeden zijn, dat de westerse propaganda van zijn werk
misbruik kon maken en hem overtuigingen en bedoelingen toeschrijven die hij niet
bezit.
Pasternak heeft - het wordt absurd de officiële kritici nadrukkelijk te moeten blijven
tegenspreken, zo evident openbaart ‘Dr. Zjiwago’ het tegendeel van hun beweringen
- de waarheid willen zeggen, niet in politieke maar eerder in absolute zin. Dat blijkt
uit de ruimte die hij besteedt aan bespiegelingen over de zin van het leven en over
het geloof én dat geloof zelf. Daar diep op ingaan zou hier te ver voeren. Maar de
uit zijn kristendom voortvloeiende opvatting van het kwaad, die hem parten speelt
bij zijn beoordeling van de kommunistische terreur, mag niet onbesproken blijven.
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Hoewel Pasternak de gruwelen van de revolutie zonder terughouden beschrijft en
een ontluisterend beeld geeft van de mens in dat tijdvak, toont hij toch geen diep
begrip voor het kwaad. De verschrikkelijke gebeurtenissen schrijft hij toe aan de
ontworteling van de mens door de abnormale omstandigheden. Hij schijnt het niet
zo te zien, dat het kwaad geen uitzonderlijk verschijnsel is. Hij heeft geen zin voor
de demonische kanten van de mens. Revelerend in dit opzicht is de kuisheidsmanie
in de puberteit van Dr. Zjiwago, van zijn latere vrouw Tonia en haar broer. Pas-
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ternak heeft niet begrepen wat Dostojewski, Nietzsche, Kafka zo goed begrepen
hebben. Niet toevallig is zijn geliefde meester: Leo Tolstoï.
Typisch voor het kristendom is zijn diskriminatieve denken; het maakt een scherp
onderscheid tussen goed en kwaad. Het kwaad dient afgezonderd en uitgeroeid. Men
hoeft Pasternak's kristendom niet onvoorwaardelijk te verwerpen om toch het
aanvechtbare in zijn visie op het kwaad in te zien. Het schijnt hem te ontgaan, dat
het kwaad zich verschuilt in het goede. In onze eeuw is het in naam van de goede
zaak dat het kwaad zegeviert.
In die richting moeten de oorzaken gezocht worden van het feit, dat de leer van
Kristus leidde naar een katholieke kerk zoals we die vandaag kennen, dat de
burgerlijkheid schijnheilig is en moet zijn, dat het socialisme voerde naar het
Sowjet-regiem en dat de frontpaginaredenering: ‘het Sowjet-regiem is slecht, dus
het onze is goed’ zelfs door een groot deel van de kritisch denkende intelligentsia in
het Westen als waarheid of minstens als werkhypothese wordt geaccepteerd.
Wie het nog niet wist, heeft uit het ongeval Pasternak kunnen leren, hoezeer
men de dupe wordt als men zijn geweten in een uniform steekt, al is het maar
een portierspak.
Zelfs een haastige voorbijganger ziet, nu de rust is weergekeerd, enkele
verdachte zaken opgehelderd: de voosheid en afhankelijkheid van de literaire
kritiek in het Vrije Westen zijn voorgoed aan de schemer van de hypocrisie
ontrukt; en alleen ‘fanatici met oogkleppen’ kunnen nog langer voorbijzien aan
de alledaagse waarheid, dat anti-kommunisme niet een vorm van hysterie hoeft
te zijn.
red.

Redaktioneel
Onderstaand antwoord van Ad. den Besten op het ‘Onder 1 Hoedje’ met kommentaar
op de bloemlezing ‘Dichters van Morgen’ verscheen eerder in het ‘letterkundig en
algemeen cultureel maandblad’ ‘Ontmoeting’, twaalfde jaargang/januari 1959/nummer
4. Daarbij noteert de redaktie o.m.: ‘Aanvankelijk was het Ad. den Besten's bedoeling,
zijn “Open Brief” tegelijkertijd zowel in Ontmoeting als in Gard Sivik te publiceren.
Dit stuitte echter op moeilijkheden.’
Een wel zeer summiere weergave van de gang van zaken die ons dwingt af te
wijken van het beginsel in Gard Sivik geen reeds elders gepubliceerde bijdragen te
herdrukken! Gelukkig werpt de korrespondentie tussen Ad. den Besten en Hans
Sleutelaar meer licht op deze ‘moeilijkheden’, d.i. op de onfrisse methode waarvan
de Ontmoeting-redaktie zich bedient om een primeur in de wacht te slepen.
Op 21-12-58 schrijft Den Besten: ‘Hierbij mijn repliek op jullie pamflet. Ik reken
er natuurlijk op, dat jullie, naar goede literaire zede, het stuk in de volgende aflevering
van Gard Sivik afdrukt.’ Een week later: ‘Wil je me de zaak nog even toesturen? Ik
zorg dat je hem p.o. weer in je bezit hebt.’ Hij corrigeerde daarop zijn artikel, met
gevolg ‘... dat ik er eigenlijk niet veel zin meer in heb, het stuk bij jullie te publiceren’,
aldus zijn schrijven van 1-1-59, waarin hij verder meldt de polemiek liever in
Ontmoeting te willen plaatsen, hetgeen hij als volgt samen vat: ‘Ik zou het zo willen
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stellen: 1. Ik wend mij niet tot Ontmoeting, alvorens ik je antwoord heb. 2. Als je
het stuk per se wilt hebben, zou ik voor deze modus voelen: jullie publiceren mijn
artikel beide, en gelijktijdig.’ Sleutelaar antwoordt op 4-1-59: ‘Dat je een zo groot
mogelijk publiek wilt bereiken is begrijpelijk. Persoonlijk heb ik er dan ook geen
bezwaar tegen wanneer je stuk óók in Ontmoeting verschijnt, al mis ik dan de kans
mijn standpunt (en) voor de lezers van dat blad uiteen te zetten; voorwaarden zijn
m.i.: dat de publikaties in dezelfde maand plaatsvinden en dat je in Ontmoeting
verwijst naar mijn verweer in G-S.’
Den Besten reageert twee dagen later met: ‘Goed, ik vind je voorstel redelijk. Ik
heb dus meteen mijn stuk naar Ontmoeting gestuurd.’ (...) ‘In elk geval kunnen ze
zich een oordeel vormen over toon, lengte etc. Bovendien berichtte ik ze, dat zowel
jij als ik de zaak in beide bladen willen publiceren.’
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Op 10 januari bericht een overdonderde Den Besten zonder voorbericht de komplete,
per expresse gezonden drukproeven van Ontmoeting te hebben ontvangen met verzoek
om onmiddelijke terugzending. Hij zet uiteen dat e.e.a. het gevolg moet zijn van een
reeks misverstanden; het meest verhelderend is zijn mededeling, dat de
Ontmoetingredaktie vier tegen één vóór publikatie in Ontmoeting, maar tegen
plaatsing in Gard Sivik was.
Voor een fait accompli gesteld, besloot hij ‘...dat de zaak zo toch maar door moet
fietsen,’ (...) ‘Voor jullie kon ik alleen nog bereiken, dat jullie het recht krijgt het
stuk zonder verdere verplichting, noch aan ontmoeting, noch aan mij, na te drukken.’
Enkele dagen later ontvangt Sleutelaar won Ontmoeting-redakteur Frank de Haan
‘Ter décharge van de h. Ad. den Besten ingesloten copie van een door mij namens
de redaktie van Ontmoeting aan hem gericht schrijven’, waarin deze jezuïetisch
opmerkt: ‘Je zei nu wel vanmorgen, dat het je bedoeling is geweest, om aan deze
opname nog jouw toestemming te verbinden, maar dat is ons werkelijk door het
hoofd gegaan, want het is verre van gebruikelijk, dat een kopij onder die voorwaarde
ter tafel komt. Helaas bleek er geen mogelijkheid voor overleg te bestaan, anders
was het artikel verhuisd naar het nummer, dat 2e helft februari verschijnt.’
Het oordeel in deze laten wij graag aan de lezer over.
Wij herdrukken Den Besten's brief omdat hij daar recht op heeft en omdat er in
deze sfeer van merkwaardige misverstanden alleen maar nieuwe vergissingen door
voorkomen kunnen worden. Het antwoord van Sleutelaar, ‘Bericht vanaf een
onbrandbare brandstapel, inzonderheid aan Ad. den Besten’, volgt in nummer 13.

Open brief aan mijn exekutiepeleton, nadat het zijn doel voorbij heeft
geschoten, inzonderheid aan hans sleutelaar
Te veel eer, heren! Te veel aandacht besteed aan een uitgave, die alleen maar
dichterlijke diarrhee bevat, en aan een figuur, die het absolute nulpunt in de
Nederlandse poëzie vertegenwoordigt! Waarom hele slagorden van literaten tegen
hem in 't geweer geroepen? Bang dat u elk afzonderlijk mis zou schieten?
Merkwaardig, bijna alle recruten van uw exekutiepeleton betuigen op een of andere
wijze hun onvooringenomenheid. Ik laat aan hen zelf over te bepalen, of zij dat in
oprechtheid menen, en aan objektieve lezers, of zij óók die indruk hebben. Maar wel
is het onthullend, dat Simon Vinkenoog zijn boeiende ontboezeming dateerde op 26
oktober, toen hij de bloemlezing Dichters van morgen nauwelijks twee dagen in
huis had; het spijt me het te moeten zeggen, ik zou in zo korte tijd nog niet eens mijn
vooroordeel klaar hebben gehad, laat staan mijn oordeel.(1). Bovendien herinner ik
mij, dat al maanden voordat het bewuste boek verscheen het gerucht van uw ophanden
zijnde aktie tot mij doordrong, zoals mij trouwens eind 1957 van vier, vijf kanten
werd bereicht, dat een zekere Hans Sleutelaar, na zich in uw blad al met mijn
voornemens te hebben bemoeid - wat natuurlijk zijn goed recht was - sluipsgewijs
rondging onder de jonge dichters uit zijn omgeving, om hen van inzending voor mijn
bloemlezing af te houden of hen te bewegen hun inzending terug te trekken. Wat
natuurlijk óók alweer zijn goed recht was, - dat zal ieder die objektief is moeten
toegeven. En u had na al die voorbereidingen dan ook volkomen gelijk, heren, toen
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u uw plannen uitvoerde. Maar ik vrees toch wel, dat hier of daar een argeloos lezer
uit uw pamflet iets van rankune heeft opgesnoven en het gevoel heeft gekregen, dat
uw hele, van zoveel zorg om de Nederlandse poëzie getuigende aktie vooral bedoeld
was om eindelijk met mij af te rekenen. Geheel afgezien van enkele opgelegde
symptomen daarvan, valt mijn aandacht op een passage uit één van de nobeler
bijdragen, waar over mij staat: ‘De goodwill die hij zich in de loop der jaren (...)
heeft verworven, lijkt dan ook onuitroeibaar. Toch waag ik de voorspelling dat de
laatste demonstratie van zijn eerbied voor de gevoelige mens, de bloemlezing
“Dichters van morgen” hem wel eens noodlottig kan worden...’ (curs. van mij, d.
B.). En kijk, daar kruipen
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dan een aantal literaten bij elkaar, om onder 1 hoedje spelend dat noodlot aan de man
te voltrekken.
Niettemin, ik ben er nog, heren; mijn ondergang is echt niet van u afhankelijk, vergis u vooral niet in uw eigen macht en betekenis. Komt u eens naar mijn gezellige
woning in de Nicolaas Maesstraat en overtuigt u ervan. Ik zal graag een halfuurtje
voor u uittrekken en u dan tegelijk uit de doeken doen, wat ik van u denk. Dat kan
wat mij betreft onder het genot van een fijn kopje thee, en wie weet wordt het nog
best aardig. Hoe dan ook, persoonlijke geraaktheden of wat daarvoor zou kunnen
doorgaan, houd ik liefst zo veel mogelijk buiten diskussie. Hoe zou ik trouwens op
enig niveau moeten reageren op schreeuwerige en van affekt trllende of vage
algemeenheden, laat staan op de gore partikulariteiten waartoe sommigen van u zich
hebben verlaagd?(2) Het is ook niet nodig: zulk kwaad straft zichzelf. Er staat eigenlijk
maar één stuk in uw manifest, waar ik met goede zin op kan ingaan. Niet alleen
omdat dáár althans met de stukken in de hand wordt getracht, mijn incompetentie
t.a.v. poëzie aan het licht te brengen, maar vooral omdat in dit (in zoverre dus positief
door mij gewaardeerd) artikel een gedicht wordt benaderd op een wijze die mij
karakteristiek toeschijnt voor de mentaliteit van u allen, uitgezonderd Hans Andreus,
die in uw gezelschap wat misplaatst lijkt.

1
Ik heb het gedicht Drie dagen van Dick Steenkamp een bekroning waardig gekeurd,
- en ziedaar, alwéér Hans Sleutelaar heeft althans de moeite genomen dat gedicht
kritisch te bezien en gepoogd zijn gelijk aan de lezers van uw pamflet te demonstreren.
Dat hij dat beter niét had kunnen doen, zal hem duidelijk worden. Maar ook het
pogen is schoon, nietwaar; ik waardeer het dan ook hogelijk. Sleutelaar heeft minstens
tienmaal, in verschillende stemmingen nog wel, geprobeerd, het gedicht van
Steenkamp te ondergaan. Tevergeefs evenwel. Als hij nu maar eens geprobeerd had,
het te lezen, te luisteren wat het zegt, de tekenen ervan te ontraadselen, - d.w.z. zich
erin te verdiepen! Maar nee, hij wilde, omgekeerd, ondergáán! Dat vervloekte willen
ondergaan, waarbij men tegenover het gedicht, lekker passief, kan blijven wáár en
wié men is! Niet dat rationalistisch onbegrip t.a.v. de dimensie der poëzie hem in de
weg zou hebben gezeten, bezweert Sleutelaar, - hoe zou anders de poëzie hem ooit
een lor hebben kunnen schelen! - Maar het is toch ook niet gezégd, dat de poëzie
hem een lor kan schelen, behalve die van hem zelf natuurlijk en die hij verkoopt is
zijn eigen poëtisch kraampje! Hè, dat is nu niet aardig van mij. Moest ik niet liever
medelijden hebben met iemand, die wel tienmaal tevergeefs heeft getracht een per
slot van rekening waardeloos blijkend poëem te waarderen? Nu goed, ik bied
Sleutelaar hierbij dan een proeve van interpretatie en, wat ik zou willen noemen,
‘immanente poëziekritiek’ aan; misschien kan hij er in de toekomst zijn voordeel
nog eens mee doen. Maar het moet me toch wel even van het hart, dat hij voorlopig
nog een domme jongen is, en kortzichtig vooral. Kortzichtig, - ja, en waardoor
eigenlijk wel?
We zullen zien.
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Ik tik het bekroonde gedicht van Dick Steenkamp nog maar eens over, al neemt
het wat ruimte in. Zo weten we tenminste, waar we het over hebben.

Drie dagen
Vrijdag
ben ik openslaande deuren uitgegaan
heb ik op het gazon
scherven namiddaglicht
in gele dozen verzameld
een gesprek in een late taal gehouden
forellen uitgezet in de vijver
onder de bomen een papieren roeiboot
om mijn hart gevouwen
ben ik naar zeer diep water
scheep gegaan
hoorde ik nog
een militaire kapel
een tent muziek opzetten
toen het zacht ging regenen
heeft een man in het wit
over het water ‘game’ geroepen
werd het park
voor het publiek gesloten
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ben ik luw geworden
heb ik gekwetste vogels
uit het riet gehaald
en een voor een in mijn hart gezet
Zaterdag
heb ik mij honderd jaar
te slapen gelegd
een gestrekt lichaam lang
heb ik nagedacht
het was niet veel, niet ver:
een schouderbreedte breed
een armlengte lang
een handpalm vol
ik heb een grafje gemaakt
voor een wezel
uit dood hout heb ik letters gesneden
ik heb woorden gelijmd met speeksel
en een tiental zinnen in de zon
te drogen gelegd
vijf aan mijn linker
vijf aan mijn rechterhand
daarvan waren de beste uitneembaar
in moeite en verdriet
Zondag
stond ik op in een boom
hoog en lichtlenig
betrok ik hoge wind
uit grossierderijen aan zee
ik zaagde taksgewijze
figuren in de hemel
ik wierp schaduw over een veulen
ik bouwde een luwe behuizing
voor bejaarden
mijn bladeren vielen niet
al wat ik deed
gelukte

Voor Hans Sleutelaar zijn drie dagen van dit gedicht een puur journalistieke
aangelegenheid en is het geheel ‘sensitivistische stemmingslyriek’. Nu, dat het nogal
wat ‘stemming’ heeft is niet te ontkennen, en dat er sensitivistische momenten in het
spel zijn evenmin. Maar het zou kunnen blijken, dat er voornamelijk iets ánders
aanwezig is: besef; er zijn nu eenmaal volgens Heidegger ‘stemmingen, waarin de
wereld wordt ontsloten’. Dat eerste evenwel, dat die dagen ‘journalistieke’
tijdsbepalingen zouden zijn... Je zou toch zeggen, wanneer je expliciet zo'n titel boven
een gedicht aantreft, - je zou toch zeggen, dat de dichter daarmee dan uitdrukkelijk
op iets heeft willen wijzen; je zou toch vermoeden, dat die drie dagen dan iets anders
moeten zijn dan willekeurige tijdsaanduidingen. Waarom trouwens vrijdag, zaterdag
en zondag, en niet maandag, dinsdag en woensdag? Wie dat niet zonder meer uit
bepaalde formuleringen, bepaalde beelden en symbolen kan opmaken, zou dan toch
minstens geduldig moeten kijken in de richting die zo'n titel wijst. Maar geduld is
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er hedentendage nauwelijks meer bij, evenmin als respekt voor het anders-zijn van
de ander. Men steekt hoogstens één oor omhoog,... nee, niét de van huis uit bekende
klanken. Men snuffelt eens aan de buitenkant van het gedicht, - nee, dank u wel. Men
licht zijn poot en piest er tegen aan.
Wie zijn eigenlijk degenen, die onze poëzie tot een epigonale en eenvormige
aangelegenheid maken? - Juist! Degenen die op deze ‘hondse’, d.i. cynische wijze
poëzie benaderen!
Maar goed, ik ben t.a.v. Steenkamps gedicht misschien óók bevooroordeeld; ik
weet nl. van het eerste moment af aan, waar het om gaat, en dat zonder er ooit maar
één woord met de dichter over te hebben gewisseld. Het is met andere woorden min
of meer mijn eigen wereld, het is mij op de huid geschreven, al is de poëtische
realisatie bepaald niét de mijne. Misschien heb ik het vers dus wel overschat, - best
mogelijk. Maar een goed gedicht is en blijft het, het moge dan niet volmaakt zijn;
Sleutelaar mocht willen, dat hij zulke goede gedichten schreef.
‘Journalistieke stoplappen’ dus, die drie dagen; geen ‘durée pure’. - Alsof ze niet
nog iets anders zouden mogen zijn om aanvaardbaar te wezen! Misschien heeft
Sleutelaar wel eens gehoord, dat naar luid van de Genesis-sage op ‘de zesde dag’,
laten we zeggen op vrijdag, de mens werd geschapen? - Welnu: ‘Vrijdag/ ben ik
openslaande deuren uitgegaan’. De mens is uit het voorgeboortelijk huis van de
moederschoot te voorschijn getreden, in de ruimte van een park-achtige wereld, een
paradijsje. Het gazon suggereert onmiddellijk ruimte, ongecompliceerdheid,
ongereptheid, zuivere verhoudingen. Maar het is een illusie: de dag loopt al ten einde,

Gard Sivik. Jaargang 3

48
het licht is gebroken licht. Het ‘zich verheugen in het licht’, waartoe de mens geroepen
heet, wordt tot een zinloos vergaren van scherven zonlicht. Dat zinloze zit trouwen
ook in de woorden ‘gele dozen’. Op een doos komt een deksel, het erin gestopte is
dood kapitaal; en geel is een surrogaat voor goud: het zijn dozen die alleen maar in
schijn de kleur van de zon hebben, maar het edelmetaal van de zon hóórt er niet in.
Toch staat de vrijdag in dit gedicht voor het leven. Een laat leven, een, nauwelijks
begonnen, eigenlijk al afgeblazen leven. We voeren wel gesprekken, maar er doemt
geen gesprekspartner op; we spreken in een late taal, dierbaar, maar machteloos, we
houden meer gesprekken dan dat we ze voeren, monologisch-mummelend, visachtig.
Via dat onderstreepte woord loopt voor mij de associatie van regel 6 naar 7: wat wij
levenden doen is misschien niet meer dan visachtige wezens uitzetten in een leven
dat nauwelijks meer leven heten mag, forellen in een vijver.
Wie vijver zegt, zegt bomen. Wie vijver en bomen beseft, ontdekte de
moederschoot van de poëzie: verwondering over het hoog oprijzend, pulserend leven
aan de oevers van die stagnante poel, de dood.
Poëzie is: zich afzetten tegen de dood, tegen het stomme zwijgen, waarin de vissen
thuis zijn, of het is: zich over de vijver neigen, om zich aan de dood te spiegelen en
het geheim van eigen leven uit de dood te ontraadselen. Onder de bomen aan de
vijver vouwen wij de papieren roeiboot van het gedicht om ons hart, - het gedicht
waarmee we ons zelfs op het water wagen. Want poëzie is vooral ook: op de wateren
scheepgaan. Spelevarend allicht, argeloos en onbezonnen; maar op den duur bewuster,
terugschrikkend voor hun diepte, zoals hier.
Midden in ons park, ons paradijs, is de dood, zegt het gedicht. En de dichter is er
niet, om tot iedere prijs het paradijs te continueren; hij is niet de aestheet, die de
werkelijkheid blijft aftasten op wat hem welgevallig is, maar hij is degene die losraakt
van de aevers van het paradijs. Pas op het water beseft hij goed, dat het paradijs
eigenlijk allang geen paradijs meer was. Er is daar ergens nog wel muziek, maar als
van een militaire kapel: het klinkt vals en grof, - alsof er breed en ‘dinglich’ een tent
muziek werd opgetrokken. (Zeker, ik heb van het woordspel goede nota genomen
en ik vind het nogal geslaagd.).
‘Toen het zacht ging regenen’ lijkt dan wellicht een niet ter zake doende
bijkomstigheid, een gemeenplaats. Regen doet het altijd goed in gedichten en ‘zachte
regen’ maakt het ‘poëtische’ nog teerder, stiller, gedempter, kortom nog poëtischer.
Nu moet ik zeggen, dat Steenkamp naar mijn mening deze mogelijkheid van
interpretatie niet ver genoeg heeft ontweken, maar ik zou bijna net zo kortzichtig
zijn als Sleutelaar, wanneer ik niet in de gaten had, dat deze regel niettemin een
duidelijke funktie heeft. Hij staat trouwens wat onhandig in het vers, met dat
voegwoord; en juist dit werkt op mij als een signaal. Als het ‘lekker poëtisch’ had
moeten zijn, had de dichter het structureel toch wel fijn glad kunnen strijken? Maar
dat moest nu juist niet. Er wordt in de vroege avond een gordijn van regen tussen de
dichter en zijn paradijs neergelaten. Hij is nu definitief op het water, het dodelijke.
Meer nog: met water onder zich, en water nu ook boven en om zich heen wordt de
hele werkelijkheid ‘dodelijk’: regen is nogal hachelijk voor een papieren bootje op
het water.(3) In die riskante situatie verschijnt de ‘man in het wit’ aan de oever. Het
lijdt geen twijfel, dat daarin, evenals in de muziek wan de militaire kapel een
persoonlijke herinnering tot geldigheid wordt gebracht; ik ben zelf vroeger net zo
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geboeid geweest als Steenkamp door die witte mannen, zoals ze soms op het landgoed
‘De Pan’ bij Bilthoven opdoken uit het landschap, het slagwapen in de hand, als op
zoek naar een onzichtbare vijand die zich ergens in het panisch landschap moest
verschuilen. De ‘man is het wit’, die hier ‘game’ roept over het water, zodat de mens
op het water het horen moet, doet denken aan degene die op een andere vrijdag
uitriep: ‘Het is volbracht’. Toen werd het helemaal donker op aarde, zoals hier; toen
werd het paradijs, ‘het park voor het publiek ge-
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sloten’. Het publiek staat verder buiten, men kan zich ten opzichte van de man in het
wit niet als publiek gedragen.
Deze man in het wit is het geheim van het gedicht. Hij heeft de werkelijkheid van
de ‘onzichtbare vijand’ gezuiverd. Het ‘publiek’ is buitengesloten, maar wie zich
door hem heeft laten aanroepen op het water, keert veilig ‘luw’, naar de oever, naar
het leven terug. Alleen ànders dan hij er wegging, minder solipsistisch: hem gaat
voortaan het vroeger onopgemerkte lijden ter harte van wat op de grens van dood en
leven, water en land, in het riet, pijn lijdt. Dat is een begin van wat zich op de derde
dag voluit zal ontvouwen.
Zoals de vrijdag de dag van het leven is, zo is de zaterdag de dag van de dood, de dag waarop de ‘man in het wit’ in het graf werd gelegd. Wie zich niet als ‘publiek’
tot hem verhoudt, weet in zich een wonderlijke identiteit voltrokken (Kierkegaard
heeft van ‘gelijktijdigheid’ gesproken) en legt zich zelf neer in de dood, legt zich
ook neer bij de dood. Niet passief en mistroostig, o nee, want luister wat het gedicht
zegt: Zoals op de vrijdag, de dag van het leven, de dood proleptisch aanwezig was,
zo is op de dag van de dood proleptisch het leven van de derde dag aanwezig. Voor
Dick Steenkamp is de dood geen leven-loos dood-zijn en ook geen land zonder zon.
Het is trouwens niet eens een vraag voor mij, of hij met de zaterdag zomaar de
empirische dood, het in het graf liggen, op het oog heeft. Stellig niet. Veeleer is er
mee aangeduid de situatie van, hart aan hart met de aarde, de werkelijkheid als
doodswerkelijkheid, als een ‘verloren paradijs’ ervaren; niet meer als een park, zelfs
niet als een park met panische partijen. De zaterdag is een existentieel etmaal later
dan de vrijdag. Het tweede deel van het gedicht is niet parkachtig meer, zoals het
eerste; het is ‘naturhafter’, het is veel meer elementair. Dat had Sleutelaar moeten
signaleren, voor hij schreef dat wat op zaterdag gebeurt zonder bezwaar verwisselbaar
is met het op de vrijdag gelokaliseerde, - hij zou dan een groot deel van zijn arrogante
kritiek schielijk hebben ingeslikt.
De zaterdag is de dag wan existentieel bewustzijn: wij reiken niet verder dan ons
lichaam lang en breed is. De zaterdag is: aan het eigen lichaam de dood ontdekken
en de dood zien tot in de verste schuilhoeken van de natuur, - geen wezel, het schuwste
aller dieren, kan ver genoeg wegschuilen, om voor dit bewustzijn onopgemerkt te
sterven en te verrotten. Met andere woorden, de zaterdag is eens voor al de dood van
de aestheet: het sterven wordt erkend, de mens gaat er niet meer voor uit de weg, voor de wezel wordt een grafje gegraven. Op de zaterdag is ook het dichten een
‘oorspronkelijker’ bezigheid dan het papieren bootjes vouwen van de dag tevoren
en dan het spelevaren wan toen op de wateren des doods. Het is nu: letters snijden
uit dood hout, het dode hout tot leven wekken in het menselijk zinsverband van de
taal. Het is niet; woorden en beelden tot bootjes inelkaar associëren, maar verband
leggen met het speeksel van onze mond. Van de ‘man in het wit’ wordt verteld, dat
hij de dode stof bezielde door op de aarde te spuwen en het slijk op de ogen te leggen
van een blindgeborene; zo spuwt hij blijkens de evangeliën ook stommen en doven
tot leven. Speeksel is een woord voor levenskracht, menselijke levenskracht, voor
de levenskracht, die won de mond - het woord, de taal - uitgaat. Toch gaat het in de
poëzie blijkbaar niet alleen om de inzet van het mens-zijn (speeksel), - ook de zon
heeft er mee te maken, zo zegt het gedicht. Woorden, nog nat van geboortevocht,
zijn niet volwassen, reiken nog niet tot de eigenlijke maat van de poëzie. Hoe moet
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ik het zeggen? Ze moeten nog rijpen in de zon, of eigenlijk: ze moeten drogen in de
zon, aan de zon hun particulariteit verliezen.
Hoe Steenkamp zich dat voorstelt? - Ik denk, dat de zon hier de ‘man in het wit’
is, maar dan één existentieel etmaal later, - het ‘licht des levens’. En ik denk ook,
dat hier niet meer of minder dan een wedergeboorte wan de dichtertaal bedoeld is,
- dezelfde woorden als vroeger, maar alweer: één existentieel etmaal later. En de
dichter is tussen zijn regels als de geinter-esseerde, als degene die zelf in het geding
is. Wat dan tenslotte van die zinnen wordt gezegd, is weliswaar
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alleen adequaat verstaanbaar voor degene die er de 90ste psalm in hoort, maar houdt
voor hem dan ook uiterst boeiende associaties in. Ik wil ze hier niet uitspinnen, omdat
ze beginnelingen in de kunst der poëzie-interpretatie mogelijk wat in de war zouden
brengen.
Zoals de vrijdag de dag van het leven is en de zaterdag de dag van de dood, zo is
de zondag de dag van de opstanding: ‘Zondag/ stond ik op in een boom’. Boom is
vanouds het sybool van leven, eeuwig leven. De boom overleeft de wisseling der
seizoenen en in zijn statuur is hij een teken van het opgericht-zijn van de anthroopos
tevens. De ‘boom des levens’ was in het midden van het paradijs, zoals de levensboom
ook in het geschonden paradijs heeft gestaan, maar nu één afzichtelijke vrucht
dragende; een vrucht echter die men ‘eten’ moet om deel te hebben aan het leven.
Nu, op de zondag, wordt het paradijs hersteld, een nieuwe schepping, - geen
wereldvreemd gebied, geen ijle hemel; nee, opnieuw een park, op het oog misschien
niet veel anders dan het park, waar het gedicht mee begon. Maar vandaag dan toch
géén park dat aan één huis toebehoort, - nu een park, waar bejaarden beschutting,
een ‘huis’, vinden en waar een veulen niet vergeefs naar schaduw zoekt. Er zijn
concrete verhoudingen: mensen en dieren worden als naasten erkend.
De opstanding, waarvan in dit derde deel van Steenkamps gedicht sprake is, is
opstanding tot menszijn, d.i. tot medemens-zijn, medeschepsel-zijn. Het is rechtop
staan met de hoge, ruime wind van over zee, de heilige geest, om de oren en de hemel
‘versnijden’ tot figuren die de ‘maat’ hebben van ons menszijn. Op de zondag is
eschatologisch de distantie tussen hemel en aarde opgeheven: ‘Mijn bladeren vielen
niet/ al wat ik deed/ gelukte.
Wil je me nu nog wijs maken, dat die laatste twee regels ‘vlak en prozaïsch’ zijn,
Hans Sleutelaar? Hopelijk heb je intussen een béétje geleerd, poëzie te lezen en kun
je nu zelf enigszins bevroeden, wat ermee gezegd is; ik moet tenslotte toch ook een
kleinigheid aan jou overlaten, nietwaar?
‘Vlak en prozaïsch’. Ik zal je eens wat zeggen: je hebt je tot nu toe niet veel wijzer
betoond dan de ‘domme’ mensen, die ik op lezingen telkens weer ontmoet en die
altijd maar willen weten, waarom die moderne gedichten nu poëzie zijn, en geen
proza.(4). Ze hebben heel eenvoudig de dimensie wan.
de poëzie niet in de gaten, net zo min als jij met je geborneerde proeve van
‘empirische poëziekritiek’. Natuurlijk heb je wel iets in de gaten gehad - dat mocht
ook wel na tien maal lezen! - b.v. dat de laatste strofe vitaler is dan alle voorgaande,
maar je trekt daaruit alleen maar de overhaaste conclusie, dat wat van de beide eerste
dagen wordt gezegd ad libitum verwisselbaar is. Je hebt niet gevoeld, dat het woord
‘nostalgisch’, als je dat dan perse gebruiken wilt, alleen maar op het vrijdag-gedeelte
van toepassing is. Ik vrees bovendien, dat de verwisseling van regel 5 en 6 in het
zaterdaggedeelte geen zetfout is, maar een tikfout van een begriploos kritikaster. Ja,
wat moet ik eigenlijk met iemand, die niet begrijpt, waarom de dichter in de regels:
‘heb ik mij honderd jaar/ te slapen gelegd’ een caesuur aanbracht, en nog wel juist
dié caesuur?! Als je het gedicht werkelijk gelezen had, zo dat je het hóórde, luidop
liefst, zou het je zonder meer duidelijk zijn gezeest. Tenzij je nóg minder benul hebt
van poëzie, dan ik ‘ondanks jezelf’ nog altijd bereid ben te geloven. Wat je over het
gedicht van Dick Steenkamp schreef, is alleen maar werk van een kwajongen, die
een pak voor zijn broek moest hebben.
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Natuurlijk, met dit al is nog niet bewezen, dat Drie dagen een goed gedicht zou zijn
- te bewijzen valt er trouwens niets - maar het is er wel mee aannemelijk gemaakt.
De waarde van een gedicht bestaat voor mij nu eenmaal grotendeels in wat het aan
werkelijkheid schept. Is er naam gegeven, ja of nee? De vraag is na het voorafgaande
bijna belachelijk. Nou en of, er is naam gegeven aan méér dan ik in mijn interpretatie
aanduiden kon. Ik heb nl. niet de pretentie, dat die interpretatie ‘inhoudelijk’ het
gedicht zou ‘dekken’. Praat me dus s.v.p. niet weer van ‘prozavertaling’ of ‘parafrase’.
Je zult toch moeten toegeven, dat zonder het gedicht
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mijn hele interpretatie in de lucht zou hangen; een vertaling en een parafrase echter
kunnen op zichzelf staan. Nee, ik heb alleen maar gespannen gekeken in de richting
die het gedicht wijst; je kunt ook zeggen, dat ik zijn chiffres gelezen heb.
Het is mij duidelijk, dat jij daar afkerig van bent. Dat móet ook haast wel. Want
op die manier lezende zou je met de meeste gedichten van je favorieten uit Gard-sivik
niet zo heel ver komen. Er kon daar wel eens niet zo veel méér onder de woorden
blijken te zitten dan agressie, kunstmatig opgewekte emotie, kinderachtig en stereotyp
cynisme, verbale moedwil, - zelfforcering en zelfbedrog. O ja, ik begrijp best, dat
je, ondanks al je pleidooien voor een soort humaniteit in Gard-sivik, Podium en
Maatstaf, je liever bezighoudt met een technische wijze van poëziebenadering. In
navolging van een verkeerd begrepen Rodenko ongetwijfeld. Nu goed, ik wil je
daarin wel een eindje tegemoetkomen; maar pas nu, nadat ik het gedicht van
Steenkamp op zijn intenties (intendo = strekken naar, niét: bedoelen!) heb afgetast.
Je zult dan opmerken, dat het vrijdag-gedeelte uit 3 strofen bestaat, het
zaterdag-gedeelte uit 2, het zondag-gedeelte uit 1 strofe. Dat had me al van het begin
af aan geïntrigeerd, maar ik doorzie het pas goed, nu ik zover ben. De vrijdag, d.i.
het leven, is een aaneenschakeling van momenten, die pas perspectief kan krijgen
vanuit de gequalificeerde tijd van de ‘zondag’ (ik kom daar nog op). Deze veelheid
van momenten wekt ver-veel-ing, en ik hoor uit het vrijdag-gedeelte dan ook eerder
déze suggestie dan die van nostalgie. Let er bovendien eens op, dat het pronomen
‘ik’ hier nergens voor de werkwoordsvorm treedt. Dat geeft een suggestie van
passiviteit: alles is weerloos afhankelijk gesteld van het ene feit, dat de tijdsbepaling
vrijdag voorafgegaan is; de mens is nog ‘vegetatief’ onderhorig aan zijn
lotsbepaaldheid.
De zaterdag is de dag van de dood, heb ik gezegd. Hij is de dag tussen vrijdag en
zondag in, hij is dubbelslachtig, naar beide toegekeerd. Eh bien, in het eerste deel
vind ik de versbouw van het vrijdag-gedeelte nog; maar na de caesuur wordt dat
anders, daar is ook formeel proleptisch de zondag aanwezig. Kijk maar, hier gaat
tot tweemaal toe, en wel op de beslissende plaatsen, ‘ik’ aan het werkwoord vooraf.
Iets dat het zondag-gedeelte immers juist markeert. Want wel vind je daarin opnieuw,
zelfs tot tweemaal toe, de inversie, het subjekt achter het verbum, maar je zult
toegeven, dat de strofe als geheel zeer duidelijk de andere struktuur heeft: die driemaal
‘ik’ vooraan de regel zijn sterk opvallend en bepalen de ‘toonwaarde’ van de strofe.
Alsof het ik pas nu goed zich van zichzelf bewust is geworden! En let vooral hierop:
de zondag is poëtisch in één strofe gerealiseerd. Wat wil dat zeggen? Dit: de zondag
is enkelvoudig, ‘eindeutig’, gequalificeerde tijd, - eeuwigheid.
Je hebt zelf vastgesteld, dat er in het slot een klimax zit. Ik denk dat je dat onbewust
hebt afgelezen uit de dingen die ik zojuist aanwees. Die klimax komt overigens ook
uit een ‘ritmogram’ van het gedicht te voorschijn. Probeer het maar eens, je zult dan
ontdekken, dat het aantal heffingen - ook een taxatie van de waarde der heffingen
is trouwens interessant - in het zondag-fragment naar verhouding talrijker is dan in
het zaterdag-gedeelte, en nóg talrijker dan in het ‘vegetatieve’ vrijdag-gedeelte.
Overigens zijn de verschillen nu ook weer niet zó groot, zelfs niet tussen de delen II
en III. Er is in dit opzicht zeker geen breuk tussen de onderdelen van het gedicht; er
is misschien alleen maar een geleidelijke verheviging van intensiteit te constateren.
Meer mócht ook niet, naar mijn mening, - het gedicht keert immers wat zijn ‘wereld’
betreft cyclisch in zichzelf terug: het slot roept weer net als het begin een park op,
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alleen op een ander existentieel niveau. En een park is nu eenmaal geen ‘hevige’
aangelegenheid, het is au fond ‘maar’ getemde natuur.
Natuurlijk, deze hele proeve van interpretatie is ergerlijk, ook het technische gedeelte:
Komt me daar zo'n literaire dominee ons met de hele rimram van religieuzerige
gevoelentjes en gedachtetjes aan boord, die we als typischmoderne mensen nét zo
fijn over de verschansing hadden gewerkt! Dat laatste moet iedereen natuurlijk zelf
weten, maar slim is het niet. Weet je,
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dat Sartre eens heeft gezegd, dat in Europa niemand kan meespreken, zonder althans
het een en ander van theologie te weten? Je hoeft hém ook al niet te geloven, maar
vroeg of laat zal het je dan wel blijken, - je wordt tot niets anders dan een ‘holle
man’, een tragische figuur, die niets maar dan ook niets te zeggen heeft en die niet
eens in staat is gedichten te lezen. Wees eens eerlijk: is dit niet het hinderlijkste aan
mijn persoon, dat ik jullie dwing je rekenschap te geven van dingen, waar jullie niets
van weet en niets van weten wilt? En dat ik die dingen nog in verband breng met de
poëzie bovendien? Let wel: ik zeg niet, dat iedereen ‘christen worden’ moet, alvorens
over poëzie te kunnen oordelen, - je kón die conclusie er eens uit willen trekken.
Kortom, je hebt geen notie van wat er in ons geestelijk klimaat aan de orde was,
is en zal zijn. Je wilt alleen maar weten wat je bij voorbaat bekend en vertrouwd is.
Je doet een beetje duur met de durée pure van Van Ostayen (die hij overigens ook
niet van zichzelf heeft; je moet maar eens zoeken, waar hij het vandaan haalde),
zonder dat je goed begrijpt, wat ermee bedoeld is.
En zulke lieden voeren de pretentie, de coming men van de Nederlandse poëzie te
zijn, niet alleen creatief - och kom, die paar niet onverdienstelijke versjes! - maar
ook nog kritisch! O nee, je hoeft in mij echt geen autoriteit te zien - ik stel er nu
eenmaal geen prijs op door literaten als jij als zodanig te worden erkend - maar wel
zal ik mijnerzijds alles doen om duidelijk te maken, wat voor soort kompetentelingen
jij en je kornuiten eigenlijk wel zijn, b.v. door naar vermogen aan de verspreiding
van jullie ‘manifest’ mee te werken, die welsprekende manifestatie van
gemeenschappelijke angst voor het verlies van literaire posities of vermeende
posities. Ik denk en verwacht trouwens, dat ik er werkelijk niet veel méér aan hoef
te doen, dan dat. Jouw pretenties b.v. zijn al te duidelijk pretenties. Je bent voorlopig
nog al te duidelijk niets, - een nakomer en een naloper, die poogt bij bepaalde ‘groten’
(die het ook niet met mij eens zijn, dat weet ik) in het gevlei te komen.
Zoals jij bij voorbaat wist, dat Dichters van morgen gevaarlijk voor je zou worden,
zo wist ik bij voorbaat, hoe je reaktie zou zijn. Het blijft bij wat ik schreef: je hebt
alleen belang bij ‘een bepaald soort poëzie’, - een poëzie die de agressieve traditie
van het experimentalisme voortzet, en dan vooral met een accent van verbeten of
tragisch-doenerig negativisme (het eeuwige nulpunt-gemeier van Simon Vinkenoog
met name!). In het Maatstaf-nummer heb je die poëzie ‘aktieve poëzie’ genoemd.
Ik heb altijd de pé gehad aan alles wat zich ‘aktivisme’ noemde, maar vooruit. In de
praktijk komt het in elk geval neer op: agressieve poëzie. Nee, ook daar heb ik niets
principeels tegen. Als me maar duidelijk wordt, wat er dan wel voor ‘waarden’ in
het geding zijn. En echt, die zie ik bij jullie niet of nauwelijks. Ik heb b.v. geen
vertrouwen in jouw minimum-opvatting van mens-zijn en humaniteit. Wie zo'n
ressentiment aan de dag legt jegens alle poëzie die hem niet zint, omdat ze: stemming
schept, gevoel verraadt, van andere dingen spreekt dan hij kent en kennen wil, aan
de traditie verplicht is, - aan diens humaniteit twijfel ik. Zo iemand haalt de daemonen
binnen, waartegen hij zich misschien in alle oprechtheid meent te verdedigen:
onmenselijkheid (wat is dat trouwens; aan welke norm meet je dat? zeg vooral niet,
dat we dat immers zó wel weten, want dan ben ik minder traditionalistisch dan jij),
onwaarheid (als- of verblinding en eenzijdigheid niet ook onwaarheid zijn) en
vrijheidsbeperking (je aktie onder de dichters, eind vorig jaar!).
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Ik zal trouwens nooit kunnen geloven in het verdedigen van humanitaire en
culturele waarden, hoe miniem dan ook, met blinde agressie, militante akties, grote
bekken e.d. Er moet op een veel geraffineerder, veel minder soldateske wijze gestreden
worden, - ‘oprecht als de duiven, listig als de slangen’. Het komt erop aan, middenin
de wereld, op het hart der dingen betrokken, present te zijn, zoals Jacques Ellul dat
noemt, en van binnen uit ons fatale wereldbestel te ondermijnen. Maar dat moet
vooral in het klein en onopgemerkt gebeuren, wil het wezenlijk zijn: het moet zich
richten op de ontwrichting
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van de innerlijke dwangsystemen, waar aan de mensen onderworpen zijn en die dat
fatale wereldbestel bepalen. Met andere woorden, het komt er voor ons dichters op
aan, via de taal noties bij hen te wekken, die het enige werkelijke tegengif zijn tegen
het gif, waarmee b.v. onze pers hen dagelijks inspuit. Jullie willen bij wijze van
spreken, dat de poëzie met pers en progaganda zal concurreren op het door hen
bepaalde niveau. (Dat jullie je internationale aktie tegen mij via een soort krant
voerden, is op zichzelf al veelzeggend!) Een van je kameraden heeft in het
Maatstaf-nummer naar Vestijks opstel Kunstenaar en oorlogspychose verwezen
en beleden, dat dat hem ‘een beetje op andere gedachten (heeft) gebracht’. Kijk, dat
is nu ten naasten bij wat ik hier bedoel.
Geloof me, kwade vriend, er is wel het een en ander in je ideeën, dat me de moeite
om over te praten waard is: weigeren slachtoffer of medeplichtige te zijn
(voornamelijk dat laatste, want principeel weigeren slachtoffer te zijn, impliceert
naar mijn opvatting óók onmenselijkheid), pleiten op een zeker ongerijmd vertrouwen
in de goede afloop (ik vertrouw daar niet in, hoop er hoogstens op, maar voel me
niettemin een positivist bij jullie vergeleken), verzet tegen alles wat hypokriet en
wreed is (ik neem er goede nota van). Maar dit alles ‘niet in naam van De Waarheid,
hoogstens om een kwart of een achtste daarvan’, zeg je. Wat een onzin! Hoe zou je
van dat kwart of achtste weten, dat het werkelijk een deel van De Waarheid is? Maar
dat interesseert je ook eigenlijk niet; je bedoelt natuurlijk je eigen normen
dienaangaande. De Waarheid met hoofdletters zou alleen maar lastig zijn, als ze
bestond. Je bent, keurig volgens de Europese traditie van de laatste 300 jaar, een
relativist. Nee, je bent een absolutist van je eigen relativisme, - en met dat absolutisme
terroriseer je, wie het niet met je eens zijn. Je hebt gelijk, de inhumaniteit is echt niet
metterwoon gevestigd in een bepaalde hoek van de wereld of van ons geestelijk
klimaat. En ik zeg je dit: wanneer de mens ophoudt zich metterdaad voor De Waarheid
te interesseren - die hij misschien nooit oog in oog aanschouwt - boet hij aan
humaniteit in.
Het spijt me, Hans Sleutelaar, vanaf je ‘nulpunt’ praat je te hard en doe je te dik,
meet je je oordelen aan over dingen die je volstrekt ontgaan, oordelen die alleen maar
narrowmindedness verraden. Om een voorbeeld uit je schrifturen te nemen: Het
verschil bij alle ‘overeenkomst in bewustzijn’ tussen de jonge dichters die jou lief
zijn en ‘sommige traditionelen’ is niét, dat de laatsten over dit bewustzijn dichten,
de anderen ermee, erin, maar eenvoudig dat ‘sommige traditionelen’ meer weten
van het menszijn en daarom in principe boven het nulpunt uit zijn, al hebben ze er
telkens weer mee te maken; nu goed, in zoverre dichten ze er dan misschien over,
eroverheen, ertegenin. Wat ik je verwijt is niet, dat jij (nog) in die minimum-situatie
verkeert (de theorie van het ‘nulpunt’ is trouwens goed-reformatorisch), maar dat je
je er happy in voelt, happy-un-happy, - dat je er literatuur van maakt. Overweeg dit
eens, van ‘nulpunt’ gesproken (het is een citaat van Ilse Aichinger): ‘Die Blüten sind
lange schon zu Knospen geworden, die Knospen zu nichts und nichts wieder zu
Früchten’. - En van ‘aktieve poëzie’ gesproken, de poëzie van Guillaume van der
Graft, die al in 1946 in Columbus zijn essay Uitzicht op een critische poëzie
publiceerde en in 1948 een bundel gedichten de programmatische titel Poëzie in
practijk gaf, de poëzie van Van der Graft en die van Vroman zijn vele malen
‘aktiever’ dan het werk wan welk lid van jullie vrijwillige burgerwacht ook. Maar
je hebt helaas geen notie, waar Van der Graft het over heeft. Zoals je het van Van
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der Molen en Poort (en van Lucebert en Andreus?) waarschijnlijk nooit door zult
hebben. Wát ze je dan wel proberen te zeggen? Dat je veel meer en vanuit een heel
andere dimensie bedreigd wordt dan je wel in de gaten hebt! Natuurlijk, ik bedoel
de ‘religieuze dimensie’; in dié dimensie worden namelijk de menselijke beslissingen
uitgevochten, ook de gewone beslissingen van op de aarde, de beslissingen waar jij
en ik beide van weten, die waarbij het op het ‘geweten’ aankomt. De mens is altijd
mens in relatie tot zijn ‘goden’. Ik weet wel, daar moet je niets van hebben (daarom
zeg
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ik het dan ook). Alsjeblieft geen religiositeit, nietwaar, zoals bij Steenkamp (al heb
je die daar dan niet in de gaten gehad!). Want religiositeit, nietwaar, staat apriori
gelijk met halfzachtheid. Nu ja, Andreus en Lucebert, - maar die gevallen zijn dan
ook lastig genoeg. Voor het gemak zeggen we dus: daar is het échte, oerreligiositeit.
Want als het oer is, primitief, elementair en zo, dan is het natuurlijk goed. De duivel
beware ons ervoor, dat de religieuze besmetting nog verder om zich heen zou grijpen
in onze poëzie!
Nu heb ik in een van mijn door jou geciteerde strukken uit Ontmoeting gezegd,
dat en waarom ik het daar ook niet zo erg op héb. Maar ik vind het dan tach minstens
een opmerkelijk en interessant verschijnsel, dat het levensgevoel van veel hedendaagse
dichters, niet alleen in ons land trouwens, - nee, eigenlijk niet ‘religieus’, maar wel
op een of andere manier ‘mystiek’ is. Om mij maar bij Dichters von morgen te
bepalen: afgezien van het werk van Steenkamp, Oosterhuis, Brinkman en Kooijman
blijft dat accent mij bij de meeste dichters nog te vaag, te weinig ‘problematisch’.
Maar zelfs tot het waarderen en interpreteren van zulke, religieus minder
diep-afstekende, poëzie acht je na je blunders t.a.v. Steenkamps Drie dagen
onbekwaam. Ik heb dan ook niets geen behoefte hier met je te argumenteren over
het goed recht van mijn keuze, - dat goed recht zal de toekomst wel uitwijzen.
Trouwens, het komt goed uit, zie ik: jij acht een dergelijke diskussie al even absurd
als ik.

II
Rest nog wèl het een en ander over mijn zogezegde ‘literaire schizophrenie’. De
opmerkingen die je daarover maakt zijn minder dom, dan je na lezing van het
voorgaande misschien wel bent gaan vermoeden. Inderdaad, ‘zwei Seelen wohnen,
ach, in meiner Brust’. Ik heb er overigens zelf geen last van, al besef ik het probleem;
ja, ik koester zelfs de hoop, dat onze literatuur er enig voordeel van zal hebben. Je
moet namelijk niet zo rechtlijnig redeneren. Om te beginnen: niemand leest poëzie,
uitqaaande van ‘diepgewortelde inzichten’. Integendeel, die inzichten vormt men
zich pas in contact met de poëzie; ze zijn het resultaat van een bewustwordingsproces.
En, zoals in Stroomgebied gezegd, in alle werkelijke poëzie voel ik een
strekking-naar-menszijn, in het ene gedicht uiteraard meer dan in het andere; uit die
sensatie zijn mettertijd mijn ‘inzichten’ over poëzie gegroeid. Overigens acht ik me
niet meer voor 100% gebonden aan wat ik ruim 5 jaar geleden tastend en omcirkelend
probeerde te definiëren in verband met poëzie en poëziebenadering. Het was me dan
ook liever geweest, wanneer je wat meer uit mijn Ontmoeting-essays had geciteerd,
b.v. uit Poëzie als daad. Daar was trouwens evenveel van je gading te vinden geweest.
Hoe dan ook, het is kennelijk niet tot je doorgedrongen, dat ik, over poëzie in het
algemeen schrijvende, limieten stel, - ik ben dus zelf de eerste die er aan zou moeten
beantwoorden, en nu en dan doe ik dat, geloof ik, ook (Gaat uw gang, heren. Ik zal
principieel mijn mond houden). Maar zoals de farizeeërs in Jezus' tijd de ‘schare die
de wet niet kent’ om de oren sloegen en terroriseerden met hun wet, zo zou ik
handelen, wanneer ik mijn ‘wet’ absoluut hanteerde. Misschien dat ik daardoor naar
het andere uiterste dreig door te slaan; soit, de strengste rechters zijn in de praktijk
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niet zelden de mildste. Ik denk, dat ik ook meer van de mensen houd dan jij, - ik
accepteer ze gráág in hun anders-zijn, hun anders-doen en anders-denken. En in elk
geval wil ik ze de kans niet onthouden, tot hun recht te komen. Ik heb zelf als dichter
die kans gehad, toen ik nog verre van rijp was, en dat geldt wan al mijn
generatiegenoten: kijk b.v. eens, met hoe nare gedichten nù belangrijke dichters als
Elburg en Kouwenaar gedebuteerd zijn! Toch was dat goed, al hebben we de wereld
dan heel wat poëzie geschonken, die al apriori ‘de verdwijning nabij’ was. Dichters
moeten de kans hebben om te debuteren, wanneer hun werk maar een greintje meer
dan talent vertoont, nl. iets van die strekking-naar-menszijn. Degenen die nu zo'n
streng en afwijzend gezicht zetten, zoals b.v. Kees Buddingh', hebben zelf toch ook
gebruik gemaakt van de toegeeflijkheid der toenmalige literatuurbonzen? Daarom
vind ik hun kritiek grotendeels hypokriet. Mijn idee is, dat jonge dichters
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of aspirant-dichters een hand moet worden toegestoken, wanneer ze dat maar éven
verdienen. Ze worden om zo te zeggen voorwaardelijk tot de ‘school der poëzie’
toegelaten; daar zullen ze moeten bewijzen, wat ze waard zijn, en dat onder de
welwillend-kritische aandacht der ouderen, - ja onder hun ‘vaderlijke’ inspiratie. Dit
laatste dan op de juiste wijze verstaan: een vader inspireert zijn kinderen zichzelf te
worden. Ja, ik ben een harstochtelijk vader, zoals Vinkenoog terecht enkele malen
heeft gesuggereerd; en dat is waarschijnlijk mede-bepalend voor mijn houding in de
literatuur. In elk geval ben ik ervan overuigd, dat wat ‘zukunftsfähig’ lijkt - datgene
wat behalve talent ook iets van die strekking-naarmenszijn verraadt - de kans moet
worden geboden zich te ontwikkelen. Zo'n ontwikkeling is bepaald minder
gemakkelijk voor jonge dichters, wanneer ze alleen maar op zichzelf zijn aangewezen
of altijd weer op zichzelf worden teruggestoten. Ik bepleit geen kasplant-cultuur,
maar realiseer me heel nuchter, hoeveel gemakkelijker het b.v. voor jonge schilders
is om te publiceren.
Of jonge dichters dan niet zelf hun publikatiemogelijkheden moeten scheppen?
Immers, datgene wat ‘zukunftsfähig’ is, moet er ‘krachtens’ zichzelf komen:
levensvatbare dichters stichten hun eigen tijdschrift, hun eigen uitgeverij desnoods,
en werken zich dwars door alle weerstanden heen naarvoren of naarboven, - zo is
het gezond. Ten dele klopt die redenering ook wel, al zijn zélfs dergelijke dichters
nog wel ergens op die uitgestoken hand aangewezen. Maar voor het andere deel...
om er zo te komen moet men een bepaalde habitus hebben, en daaraan is meestal
inhaerent, dat men er niet tegen opziet de ellebogen in werking te stellen en eventueel
zelfs over lijken te gaan. Survival of the fittest, nietwaar; gewoon een natuurlijk
principe. Stellig, maar juist daarom zet ik er zo'n groot vraagteken achter. ‘Natuurlijk’
is namelijk nog niet menselijk. Kortom, ik heb geen vertrouwen in een dergelijk
beroep op de vitale instincten van de mens (daarover straks nog iets in ander verband).
Het is een vreemd verhaal, Hans Sleutelaar, maar enkele van de dichters in wie ik
duidelijk ‘toekomst zie’, zijn zozeer ‘de bescheidenheid zelve’, dat zij alleen met
hun poëzie voor de dag kwamen, omdat ze zich op grond van mijn prijsvraag door
mij uitgenodigd voelden. Halfzacht? - Dat is net zo erg als halfhard, maar in elk
geval beter dan keihard. Goed, zo'n houding gaat ook mij, eerlijk gezegd, wat ver,
maar ik vind de mentaliteit die erachter zit in ieder geval ‘beminnelijk’, ja méér dan
dat: intrigerend. Je wilt weten, waarom? Omdat in een wereld als de onze, waarin
alles draait om macht en machtsontplooiing, effekt en effektbejag en waarin ook het
‘weerloze’, ‘nutteloze’ woord - dat juist dáárin zijn macht zou moeten tonen - zich
devalueren laat tot de krachtwoorden en woordverkrachtingen van reklame,
propaganda, demagogie (hoeveel van onze jongste dichters bedrijven copy writing,
- een omineus teken!) - omdat in zo'n wereld die weerloze dichters wel eens bij uitstek
de geroepenen zouden kunnen zijn om de waardigheid van het dichterschap te dragen
en ‘levenstekenen’ te zijn, - om een door jou graag gebruikt, mij sympathiek woord
over te nemen. Zie je, om die redenen heb ik nu al enkele jaren lang het gevoel, dat
we veel meer opmerkzaam zouden moeten zijn op de ‘stillen in den lande’ dan op
degenen die voortdurend zichzelf staan te afficheren als de enige vertegenwoordigers
van de enige nieuwe poëzie, als de enigen die weten wat poëzie is en hoe poëzie
gemaakt wordt. Ik geloof hoe langer hoe minder in die pretenties en je zou het
inderdaad zo kunnen zien, dat ik in Dichters van morgen daarvan akte heb gegeven.
Waarmee op zichzelf die uitgave natuurlijk nog niet gerechtvaardigd is.
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Het traditionele, om niet te zeggen conservatieve argument, dat al die dichters uit
mijn bloemlezing toch in de tijdschriften hadden behoren te debuteren, gaat voor
mij ook al niet op. In de eerste plaats heeft het merendeel van hen reeds in één of
meer ‘officiële’ literaire bladen gepubliceerd. En verder, het is immers niet waar,
dat er genoeg tijdschriftruimte beschikbaar is? Bladen als Podium, Tirade,
Gard-sivik zijn richtings-tijdschriften; de redakties vinden weinig de moeite waard,
- naar ik aanneem oprecht, maar ik bestrijd hun gelijk. Welke mogelijkheden zijn er
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verder nog? De Gids, Maatstaf, De Nieuwe Stem, Roeping, Ontmoeting. Daarmee
is het gezegd. En zie het maar na, voor de oorlog waren er méér literaire of
half-literaire tijdschriften, die bovendien frequenter verschenen (tweemaandelijks
verschijnende periodieken waren er toen niet bij) en een groter omvang hadden. En
neem dan ook nog een andere, heel nuchtere overweging in aanmerking: de enorme
toename van onze bevolking, waarmee toch de toename van het aantal werkelijke
talenten wel ongeveer gelijkop zal zijn gegaan. Waarom dus niet gedaan, wat de
tijdschriften niet konden of wilden doen? Is ‘nog nooit vertoond!’ een argument?
Alweer, wat een traditionalisme! In diverse landen - Duitsland, Oostenrijk. Zweden
b.v.(5) - zijn dergelijke bloemlezingen trouwens vrij normaal. Hoe dan ook, het was
alleen maar mijn bedoeling, een soort inventarisatie te geven van het in Nederland
aanwezige talent - talent en méér dan dat, dat vaak al jaren lang vrijwel onopgemerkt
is gebleven - en daarmee zowel de poëzielezers (vooral de jonge lezers) als de dichters
zelf gelegenheid tot ‘herkenningen’ of negatieve plaatsbepalingen te bieden. Daarom
zou het mij het liefst zijn geweest, wanneer Dichters van morgen minder pretentieus
was verschenen, als een wat lijviger deel van mijn serie De Windroos. Ik ga mijn
taak als Windroos-redakteur namelijk steeds meer verstaan als de taak van een
tijdschriftleider. Enfin, de giftige reakties van de Gard-sivik-kong-si bewijzen mij
eigenlijk alleen maar, dat ik gelijk heb gehad met mijn bloemlezing. U had u toch
echt niet zo druk hoeven te maken, heren, om het feit dat ik 59 slechte dichters
introduceerde. Laat de mensen zich daar toch rustig van overtuigen, - zoveel te beter
smaakt hun straks de koek die u aan te bieden hebt. U protest doet mij denken aan
het aesputter van een plaatselijke banketbakkersorganisatie, wanneer zich in de stad
te veel concurrenten dreigen te vestigen. Dan doet men ook altijd een beroep op de
standing van het banketbakkerschap en op de vakbekwaamheid, die tenslotte alleen
in handen van een elite veilig is. Welnu, daar ben ik gloeiend tegen: wie bepaalt
eigenlijk die elite? - De zich noemende elite zelf! Kortom, ik ben vóór de
‘democratisering van de poëzie’, die Hans van Straten onlangs in Het Vrije Volk
meende te signaleren. Uit zijn artikel bleek een heel wat intelligenter kijk op de
dingen, die in onze poëzie (en trouwens overal op artistiek terrein) aan het gebeuren
zijn, dan uit één van uw artikelen. Waarom ik - na veel aarzeling overigens, want
het dichterschap is een hoge roeping - toch vóór die democratisering ben, zal ik
misschien nog wel eens ergens uiteenzetten. Jij bent tegen, dat is duidelijk. Het is
ook irritant voor lieden met zulk een onmatige, op niets berustende eigendunk als
jij, te moeten worden vergeleken met vele, véle anderen en daarbji ruimschoots de
kans te lopen, dat je door de mand valt. Dat risiko heb je niet aangedurft, en
daarom weigerde je in te zenden voor mijn bloemlezing. Je hebt overwogen, dat
het veel gemakkelijker is, via zo'n pamflet jezelf te doen gelden. Men houdt zich
gedistancieerd en dat staat flink: in de ogen van domme mensen sta je op die manier
immers bóven de zaak. En van domme mensen moeten jullie het tenslotte hebben.
Het enige wat verder noodzakelijk was? - Zorgen dat het ‘manifest’ zo vlug mogelijk
na verschijning van Dichters van morgen zou uitkomen en zo ruim mogelijk zou
worden verspreid. Gauw, gauw! op correctie kan niet al te veel worden gelet, evenmin
op het wonderlijke taaltje van een enkele Vlaamse samenzweerder. Gauw de wereld
in, vóórdat eventuele geïnteresseerden de bundel hebben gekocht en ontdekt, dat er
in de Nederlandse poëzie toch inderdaad méér aan de hand is dan Gard-sivik en
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Podium het publiek trachten te doen geloven. Nee, zeg je, zó dom ben ik toch echt
niet, want na zo'n internationale aktie maakt het onderhavige boek natuurlijk juist
een geweldige kans om goed te worden verkocht! Goed, maar dan gebeurde het om
de poëzielezers te intimideren. En vooral om critici e.d. te intimideren, aan wie jullie
zonder uitzondering één of meer exemplaren van jullie manifest toezonden, - wat
weerloze mannen soms, die ook in de eerste jaren na '50 voor grote woorden en grote
gebaren niet geheel ongevoelig zijn gebleken. Ja, dat zijn grove beschuldigingen.
Daar
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komt nog iets bij. Je meent toch niet, Hans Sleutelaar, dat jij zelf op grond van grotere
merites in de wereld van de literatuur werd toegelaten dan het overgrote merendeel
van de dichters uit mijn bloemlezing? Als je dat wel meent zal ik het je anders
vertellen: Hans Sleutelaar heeft zich die toegang alleen maar geforceerd via een
eigen tijdschriftje, dat door een gelukkig toeval ook nog gedrukt kon verschijnen,
en waarin hij aanvankelijk een nieuwe generatie afficheerde, tot het blad moest
verdwijnen en het hem voordeliger voorkwam, zich bij de Vijftigers bemind te maken.
Ben je wel meer dan een opportunist, Hans Sleutelaar? - Om van je vriend Vaandrager
maar te zwijgen; zie b.v. eens, hoe aardig hij in het Maatstaf-nummer Polet, Lucebert
en Elburg tegelijk pasticheert! Jaja, er kristalliséért wat in jullie retorten!

III
Maar we hadden het over die strekking-naar-menszijn. Waarin die zich dan wel uit
bij de meeste ‘dichters van morgen’? - Voornamelijk hierin, dat zij namen leggen
op dingen, noties, gevoelens, die zich aan namen onttrokken hielden. Dat betekent
immers in feite, dat de menselijke maat, die de maat van het woord is, over de
werkelijkheid wordt uitgebreid. Zie mijn opstel Poëzie als daad in het maart-nummer
1958 van Ontmoeting. In de poëzie van vele van deze dichters wordt op uiterst
fijnzinnige wijze naamgegeven. Maar het is waar, men blijft voorlopig dicht bij huis
en men blijft aan de ‘angelieke’ kant van de dingen, van de ‘demonische’ kant houdt
men zich verre. En toegegeven, dat is op den duur te weinig en op het ogenblik al
onbevredigend. Wat de meesten doen, is nog niet veel meer dan het
papierenbootjes-vouwen uit Steenkamps gedicht. En omdat in dat gedicht zelf het
papierenbootjesvouwen overwonnen is tot een veel meer elementaire dichterlijke
werkzaamheid, dáárom bekroonde ik het, - bij wijze van spreken programmatisch.
Toch heeft dat papierenbootjes-vouwen vaardbare kant. Ik zal er niet te diep voor
mij althans één boeiende en aan-op ingaan, want ik wilde het immers aan Gard-sivik
overlaten, een poging te doen tot existentieel verstaan daarvan. Maar je zult in elk
geval met mij eens zijn, dat, hoe dan ook, de poëzie ermee ‘geaard’ wordt in
jeugdervaringen, - en in een ander soort jeugdervaringen, dan die in de moderne
literatuur langzamerhand stomvervelend worden. Je zou kunnen zeggen: in het besef
van een ‘heile Welt’, een wereld die in laatste instantie misschien nog iets héél anders
is dan een geïdealiseerd verleden. Met andere woorden: dichters die van dergelijke
symbolen gebruik maken, geven alleen daarmee al te kennen, dat zij, in weerwil van
zichzelf misschien, niet uitgaan van gebroken verhoudingen en nulpunten, of althans
dat zij deze niet als maatgevend erkennen. Dat de papieren bootjes, zoals bij
Steenkamp en Leopard S., door de draaikolken van de werkelijkheid worden belaagd,
is een andere zaak. Het wijst erop, dat deze dichters, hoe problematisch en
gecompliceerd hun werkelijkheid misschien ook moge zijn, desondanks is een zekere
‘eenvoud’ behuisd zijn gebleven. En dat drukt zich m.i. óók uit in hun taal: geen
verbaal experimentalisme (wat niet hetzelfde is als experimentloosheid; zie daarvoor
het stuk van Schulte Nordholt in Experimenteel perspectief), veeleer, op een ander
niveau dan Nijhoff, een hernieuwde poging tot parlant ‘vanzelfsprekend’
woordgebruik.
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Ja, heb je wel opgemerkt, Hans Sleutelaar, dat de z.g. ‘duistere fase’ van onze
poëzie, waarvan Jan Elburg reeds in Atonaal profeteerde, dat ze voorbij zou gaan
maar moest worden benut om het taalmateriaal tot het uiterste te leren kennen,
inderdaad aan het voorbijgaan is, vooral ook bij de Vijftigers zelf? Elburgs opmerking
veronderstelt dan toch in elk geval een bepaalde traditie, waarin de poëzie zich op
den duur zou kunnen en mogen ontwikkelen. Hij moet blijkbaar niets hebben van
een eindeloos voortgezet experimentalisme. Ik denk er ook zo over; het eigenlijke
experiment van de poëzie is van een andere orde dan jij en je kornuiten menen, daar komt alleen maar zucht naar originaliteiten uit voort (zie mijn artikel De moderne
poëzie en de valkuilen van het modische). Ik geloof, dat er verworvenheden zijn,
waarachter de jonge dichters niet terug hoeven, - op gevaar af dat zij het zich lekker
gemakkelijk zullen ma-
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ken in door de Vijftigers gespreide bedjes. Maar wees daar vooral niet al te bang
voor: er is zich langzaam een nieuwe mentaliteit aan het ontwikkelen. Pas de
verschijning van jullie manifest heeft mij dat goed bewust gemaakt.
De voornaamste aspekten daarvan? Een duidelijke hang naar mysticisme én een
nieuw soort impressionisme, heb ik in Maatstaf gezegd. Maar dat zijn toch eigenlijk
tegengestelden...?
Eerst iets over dat ‘impressionisme’.
Geloof je werkelijk, Hans Sleutelaar, dat het toevallig is? Of willekeurig - b.v.
omdat het zoveel gemakkelijker zou zijn, de zachte ‘schilderkunstige’ facetten van
de experimentele poëzie over te nemen, dan de harde? Kom kom, er is toch ook de
poëzie van de Gard-sivik-groep! Nee, voorzover ik op het ogenblik zie, komt dat
impressionisme vooral voort uit onbehagen met de resultaten van het
‘loodrecht-zich-verdiepen’ in het onderbewuste, het ‘oer der dingen’, de bronnen
van ‘animale’ vitaliteit, zoals het zich telkens weer in de poëzie manifesteert, het
laatst en ongebreideldst tot dusver in het werk der Vijftigers. Wat uit die diepten
oprees, waren (en zijn soms nog) jungle-achtige kreten, ongearticuleerde hijgingen,
amorfe brokken woordlava, - ‘vrije expressie’. Woorden, ja maar zonder
‘zinsverband’. Géén bezwerende, géén naamgevende woorden; klanken veeleer,
waarin de duistere machten, die ons onderbewuste bevolken bij wijze van spreken
zelf stem kregen. Woorden waarin daemonen werden losgemaakt, i.p.v. gebannen,
en op de mensen losgelaten. Ik weet, dat het experiment, waaraan dit risiko inhaerent
is, moest worden gewaagd, omdat eindelijk radikaal diende te worden gebroken met
de schijnheilige en schijnveilige wereld, waarin wij ons sinds eeuwen zo gemakkelijk
hadden ingericht. Ik weet óók, dat andere dichters dan de Vijftigers zich van dit
gevaar vele jaren lang meer dan zij zijn bewust geweest en als dichter hebben getracht
daarnaar te handelen. Er is echt geen reden te flirten met het vitale, het
‘heerlijk-primitieve’. Ik denk, dat met name Hans Andreus dat zal beamen. Hoe dan
ook, ieder beroep op het vitale, zoals dat in onze kringen gebruikelijk is, is voor mij
suspekt. Niet dat ik niet zou weten of zou willen weten van de vitale bronnen van
ons leven, maar op zichzelf zijn ze niet ‘menswaardig’, betekenen ze chaos, - ze
worden gemakkelijk ‘crimineel’ (ik heb net als Van der Graft ruim een jaar lang het
‘vitale’ nazisme van nabij kunnen leren kennen) en bovendien zijn ze niet interessant:
we kunnen ze bij de dieren veel puurder in actu zien. Interessant wordt het vitale pas
als probleem van menselijke zingeving; interessant wordt het pas, wanneer het ergens
‘gekruisigd’ is Dat impliceert dus, als je mij goed hebt verstaan, dat de agressiviteit
die jullie van het gedicht verlangen - en terecht - in jullie conceptie grotendeels
verkeerd gericht is; ze zou meer naar binnen gericht moeten zijn dan naar buiten. De
dichter is voor mij in de eerste plaats degene, die in zichzelf de daemonen van zijn
tijd te bestrijden heeft, - plaatsvervangend.
Nu heb ik het gevoel, dat er onder de dichters die ik in Dichters van morgen heb
bijeengebracht, verschillenden zijn, die van deze dingen iets vermoeden, en dat zij
dáárom de oernoties en de oertaal beide wantrouwen. Wat zij ook wantrouwen, dat
is het tegendeel ervan, datgene waarin het irrationalisme bij de Vijftigers telkens
omslaat: een rationalisme uit dépit, dat niet goed voor zichzelf uit durft komen (ook
bij Gardsivik heeft men daar trouwens nogal last van): er wordt uiterst cerebraal
gemanipuleerd met de gegevens uit de irrationele diepten van het bestaan. Dat
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sommigen zich daarvan pijnlijk bewust zijn, zou men o.a. kunnen afleiden uit Polets
roep om meer intellect in het eerste nummer van Podium '58 en uit Kouwenaars
nauwelijks verholen hunkering naar ‘Forum’. Stellig is het goed, dat deze desiderata
eens ronduit zijn uitgesproken; beter in elk geval dan dat zij als kwalijke enzymen
waren blijven gisten in het poëtisch proces en als schimmels op de poëzie waren
voortgewoekerd. De vraag is alleen, hoe dat nu officieel erkende intellect zal gaan
functioneren. Van de weeromstuit intellectualistisch? - dan heb ik er geen vertrouwen
in. Het risico voor de poëzie zit nl. niet in de oernoties, maar in de oertaal. - Maar
à propos we hadden het over de ‘dichters van morgen’. Van-
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dáág blijkt in elk geval dat de meesten van de oernoties niet veel moeten hebben al doet hun mysticistische inslag vermoeden, dat zij niet van ieder gevoel ervoor
verstoken zijn - zoals zij ook van de intellectualistische weerslag daarop, van een
bewust psycholog(ist)isch diepte-avontuur b.v., kennelijk weinig heil verwachten.
Dáárom vergenoegen zij zich met de ‘oppervlakte-dimensie’ der werkelijkheid.
Dáárom laten zij hun poëzie ‘slechts’ aan het voordehandliggende, aan de kleine
persoonlijke belangen ontvonken. Maar dat moet dan toch in elk geval betekenen,
dat zij daarin iets zién, dat voor deze dichters ook het meest nabije niet ‘gewoon’ of
vanzelfsprekend is, maar poëtisch actief, - dat zij in of vlak achter de dingen ‘geheim’
vermoeden. En ‘geheim’, dat is de dimensie waarop de dichter, met al wat hij is en
heeft, gericht is, de enige dimensie waarin hij ademen kan, ja de dimensie die hij
scheppen moet, wanneer ze niet voor hem bestaat. Welnu, ik voorvoel, dat we
daarmee in de nabije toekomst op een heel ongedachte wijze ‘het gewone’ terug
zullen krijgen, waar we al zo lang gruwelijk op waren uitgekeken. En dat niet alleen
als bron van artistieke inspiratie, maar bij wijze van spreken als een huis, waar we
in wonen kunnen.
Ik zeg het met opzet zo. Want wat zijn het voor dingen, die deze dichters en
dichteressen ter harte gaan? - De heel eenvoudige, ‘ouderwetse’ dingen eigenlijk:
liefde, natuur, lichaam, de ritmen van het zijnde, dood en leven, lente en herfst, dag
en nacht, eb en vloed, wind en windstilte, vrouw, kind, huis, tuin, boom, vogel, een
blaadje zelfs,... een leesplankje. Het abc van het leven, de allereerste beginselen. Het
zou wel eens kunnen zijn, dat deze jonge dichters, die ik zelf gebrek aan hartstocht
heb verweten, desalniettemin één grote, zij het weinig eclatante, hartstocht hebben:
het leven, het heel nabije maar raadselachtige, van voren af aan te leren spellen,
onbekommerd of anderen zullen zeggen: klein, beperkt, oppervlakkig. Ze zijn
misschien heel gewoon bezig zich in de taal een eigen behuizing te bouwen uit
voordehandliggend materiaal. Ze willen wonen.
Stellig, je moogt daarin een impuls van lijfsbehoud zien tegenover de immense
ruimte die ons de laatste jaren is opengegaan. En niet alleen tegenover de kosmische
ruimte, ook tegenover de wereldpolitieke ruimte. Ik heb in mijn Maatstaf-artikel
gesproken over het ‘wankel mondiaal evenwicht tussen twee grootmachten’, waarvan
we alleen kunnen hopen dat het een evenwicht zal blijven. Nu, de huizen die deze
dichters zich bouwen zijn in dat besef gefundeerd, - uiterst fragiele bouwsels, weinig
imponerend. Maar in een houten optrekje heeft men tenminste kans het er levend af
te brengen bij de komende aardbeving; door vast-gevoegde steenmassa's zou men
alleen maar bedolven raken. Poëzie is voor deze dichters: een zwevend
evenwicht-van-taal scheppen in een wereld, waarin zij zich ‘verend gehangen, nergens
opgevangen’ voelen, om een term van Van der Graft op hen toe te passen. Let in
verband hiermee eens op de gedichten van Peter Berger, die mij voorlopig de meest
adequate poëtische uitdrukking toeschijnen van dit wereldgevoel. - Overigens zou
ik het psychologisch niet onbegrijpelijk vinden als er binnenkort weer iets van
belangstelling voor gebondener versvormen zou terugkeren (ook dit is er misschien
al bij Berger). Zulke houten optrekjes verlangen immers in elk geval een listige
constructie.
Maar goed, drang tot zelfbehoud dus, vlucht voor mijn part, - vlucht uit de grote
wereld in de kleine behuizingen. Neemt u het hun gerust kwalijk, heren van
Gard-sivik, dat deze dichters de kosmische ruimte niet aandurven en de politieke
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ruimte evenmin. Ik deed dat ook en misschien doe ik het nog. Maar hoe is dat dan
bij u? Nee, nu zonder grote woorden: Durft u, kunt u die ruimten wèl aan? Hoe stelt
u het zich voor en wat doet u in concreto? Het verstandigste, het meest rake woord,
dat ik in uw hele pamflet las, is dat van René Gijsen: ‘en dan de angstwekkendste
van alle vragen in deze tijd: hoe ver reikt het werkelijke belang van poëzie?’ Kijk,
dat is nu ook mijn grote zorg. Want de H-bom mag dan niets met de poëzie te maken
hebben (standpunt van André Kuyten e.a.), de poëzie heeft wèl met de H-bom te
maken. (U ziet, ik ben het zomaar met u eens.)
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En ze heeft met de sociale en politieke problemen te maken, met de technificatie en
met de massaficatie. Alleen, hoe kan zij zich doen gelden, de poëzie? ‘De mensen
een geweten schoppen’, heeft Boon eens gezegd, en dat is, lijkt mij, ook en nog altijd
jouw idee, Hans Sleutelaar. Ik geloof daar niet in; zo'n aangeschopt geweten verdwijnt
heel gauw, net als een zere plek. Ethiek, moraal of hoe je het noemen wilt is au fond
een innerlijke zaak, een zaak van geest en ziel en hart en zo. Het heeft in de allereerste
plaats te maken met liefde, eerbied voor het leven, - je ziet, ik ben niet bang voor
die ‘gesiphyliseerde woorden’. En omdat het zo is en niet anders, daarom zou het
wel eens kunnen zijn, dat de humaniteit het beste wordt verdedigd door enkele van
die verguisde ‘dichters van morgen’. Het zou wel eens kunnen zijn, dat de humaniteit
a.h.w. weer van voren af aan beginnen moet, dat de dichter bij het ‘humaniseren van
de wereld nù’, (want daar gaat het immers om in de poëzie) zich weer moet gaan
bepalen bij het meest nabije, omdat juist dat ons, moderne mensen, het meest is
ont-eigend en ont-vreemd. Vandaar ook datgene, waarom ik in de eerste plaats deze
dichters als ‘neo-impressionisten’ meende te moeten karakteriseren: hun aandacht
voor wat men vroeger de ‘roerselen der ziel’ placht te noemen. Ook die waren we
wat ‘kwijt’, vrees ik, want wat er aan ‘gevoel’ in de poëzie der Vijftigers
binnenstroomde was toch meer een zaak van zinnen en zenuwen, meer van lichamelijk
bespeeld-zijn dan van geestelijke ‘ont-roering’. Versta me goed, ik heb daar niets
tegen: ik voel me in dit opzicht niet alleen aan de Vijftigers verwant, maar heb
bovendien herhaaldelijk aangetoond dat daaruuit een aantal ziels- en zinsverrukkende
gedichten zijn voortgekomen. Ik stel alleen vast, dat we met die ‘roerselen der ziel’
al sinds vele jaren niet goed raad weten. Je weet, Hans Sleutelaar, dat ik mij
herhaaldelijk tegen een poëzie heb verklaard, die louter ‘gefühlsmässig’ is. Dat heeft
echter nooit betekend, dat ik gekant was tegen ‘gevoel’ in de poëzie. Hoe zou het
ook kunnen, - ik heb altijd op de bres gestaan voor dichters als Schulte Nordholt en
Lodeizen, om er maar twee te noemen. Waar ik wèl tegen ben, dat is het sentimentele
gevoel, dat weigert tot besef te komen en dat alleen maar ontroerd wil worden om
genotziek in zichzelf te zwelgen en alle daadkracht in zich te verzwelgen, - met name
de daadkracht der poëzie. De alleen maar ontroerde kan niet naam-geven; hij heeft
te veel brok in de keel. Maar zulke sentimentele ontroering bespeur ik dan ook vrijwel
nergens in mijn bloemlezing; zie jij die wel, dan moet het vooral zijn, omdat je alle
gevoel ‘wee’ vindt, en daar hadden we het al over.
Ik geloof, dat ik het klimaat goed aanvoel, wanneer ik zeg, dat we dat misverstand
zo ongeveer gehad hebben. De ‘dingen van heel nabij’, die de jongste dichters boeien
en inspireren, zijn met name ook de ‘bewegingen van de eigen ziel’, ja de ziel is zèlfs
zo'n ‘ding van heel nabij’. Niet de psychologische ziel, maar de nefesj, waarmee wij
de wereld ademen. Het mag ons niet meer interesseren, of jan-en-alleman dat
sentimenteel of uit-de-tijd vindt. Jan-en-alleman is tenslotte alleen maar de
ongedifferentieerde massamens. Vergis je niet in jezelf: het zou kunnen zijn, dat hij
ook in het domein der poëzie rondstampt met zijn grove, brute poten. - Wat ik dan
van deze nieuwe? oude? in elk geval volkomen on-experimentele oriëntatie op de
eigen binnenwereld verwacht? Dat er stemmingen onder woorden zullen komen, als
die waarop Heidegger zinspeelt. Zoals bij Lodeizen, Poort, Steenkamp.
Alles wat met de mens en zijn wereld verband houdt, is ongewoon en boeiend. De
jongste dichters zien daarvan nog maar een klein deel. Ze kijken nog niet verder dan
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hun neus lang is. Maar wat zij zien, zién zij dan ook, verwonderd soms en verrast.
Ik denk ineens aan het gedicht Wallace Stevens van Remco Campert: Te ontdekken
dat ‘de engel’ (hoe vaak komen er engelen voor in de nieuwste poëzie, te vaak dan
dat het niets te betekenen zou hebben) - dat de engel heel gewoon ‘onder ons aller
dak’ staat, ‘gemaakt van zulk een stof/ als waarvan allen wij gemaakt zijn’. Daarmee
is, geloof ik, het nieuwe wereldgevoel, de nieuwe mentaliteit uitgesproken, die ik
onder de jongsten groeiende zie en die ook bij sommige
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ouderen leeft. Goed, zeg dus voorlopig maar: ‘Campert-epigonisme!’, maar wees er
wel voorzichtig mee. Je zou trouwens ook de latere poëzie van W.J. van der Molen
en Bert Voeten eens in dit perspektief moeten zien. Een suggestie, die het voor jou
natuurlijk alleen maar erger maakt. Soit!
Campert spreekt in zijn gedicht van een ‘noodzakelijke engel van de aarde’, m.a.w.
van een immanente engel. En ook dat lijkt mij karakteristiek voor het levensbesef
van deze jonge dichters. Wat ik hun ‘mysticisme’ noem, is vrijwel nergens op ‘het
transcendente’ gericht. Het is een mystiek zonder God, een mysticisme van aardsen
bloede. ‘Religieus’ kan men hun poëzie dan ook nauwelijks noemen, - dat woord
zou teveel transcendentaal bewustzijn suggereren. Nee, van god of goden weten zij
eigenlijk niets. Maar wel is hun betrokkenheid op en hun aandacht voor de dingen
mystiek, - men zou die zelfs ‘vroom’ kunnen noemen, als dat woord maar niet zo
naar wierook geurde. En wel is deze betrokkenheid en aandacht een metaphysische,
inzoverre dat het hun in laatste instantie om het engel-aspect van de werkelijkheid
gaat, - om het geheim van de dingen.
Zeker, de werkelijkheid van deze dichters is beperkt, té beperkt op den duur. Ze
hébben niet veel, - misschien óók niet meer dan een nulpunt. Dan kan ‘een beetje
meer schoonheid, een beetje meer muziek’ een levensbehoefte zijn. Een ‘vivaldijnse’
muziek, - ze lijkt oppervlakkig over het leven heen te spelen. Maar een muziek,
waarin al het telkens weer beledigd verlangen naar zuiverheid, eenvoud, helderheid
van deze jonge generatie stem krijgt. Al datgene wat haar ‘mooi’ maakt op een wijze,
die mij aanleiding gaf, dat woordje tussen aanhalingstekens te plaatsen. Men weet
er niet goed raad mee - verlangt onze tijd geen ‘geldiger’ poëzie? - en men ergert
zich en veelt zich diep onbevredigd. Maar toch is er iets in, dat waarschuwt niet
onmiddellijk het invektief ‘mooischrijverij’ te gebruiken. O nee, deze poëzie reikt
voorshands niet ver. Maar ze pretendeert dan ook niet veel. En bepaald niets
profetisch, - want dat is het wel, wat de dichters, over wie ik spreek, het duidelijkst
van de Vijftigers onderscheidt, de afwezigheid van iedere profetische allure of pose:
zij spreken alleen voor zichzelf. En daarom, hun poëzie is arm, armelijk zefs, maar
ik vind haar op een of andere manier sympathiek: ze reageert haar innerlijke armoe
tenminste niet af in doorzichtig en onvolwassen cynisme. (Ik hoor op de achtergrond
ervan eerder scepticisme dan cynisme.) Misschien moet je wel een christen of
daaromtrent zijn om te geloven, dat zulk soort armoede een belofte in zich draagt.
Ik verwacht er in ieder geval iets van. Méér dan van jullie luidverkondigde,
‘profetische’ armoe, waarin ik niet geloof en die ik hoogstens als één aspect van het
hedendaags levensbesef en de hedendaagse mentaliteit wens te erkennen.
De wereld aanzien op haar geheim, verhouding zoeken tot het ‘Unscheinbare’, - dat
zou het wachtwoord van deze nieuwe dichters en dichteressen kunnen zijn. Vreemd,
zo gezien is er dus eigenlijk geen tegenstelling tussen wat ik eerst als een tegenstelling
meende te verstaan: het ‘neo-impressionisme’ der jongeren èn hun mysticisme, het
eerste met zijn horizontale, het tweede met zijn verticale gerichtheid. Is dat
neo-impressionisme eigenlijk wel impressionisme? Is het niet veeleer de intentie, de
grote dingen uit de kleine af te lezen, in het geloof of in de vage verwachting, dat
het werkelijk grote zich heel nabij weerspiegelt, - volgens het oude schema
makrokosmos - mikrokosmos dus? En zou dit ‘neo-impressionisme’ dan niet een
andere naam moeten hebben? ‘Intensivisme’ bijvoorbeeld? In die naam zou tevens

Gard Sivik. Jaargang 3

de notie mysticisme tot dekking zijn gebracht. Misschien, waarschijnlijk zelfs, is het
nog niet zo ver: ‘Neo-impressionisme’ en mysticisme hebben zich nog niet voldoende
met elkaar verstaan, hebben zich nog niet helemaal verstaan als elkanders
dubbelgestalte. Maar mijn prognose t.a.v. de komende poëzie is, dat dat gebeuren
gaat; inderdaad, ‘de resultaten zijn er altijd eerder dan u denkt’. Of deze tendenties
ooit tot een gróte poë-
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zie zullen leiden, moeten we afwachten. Misschien wel niet. Maar het hóeft voor mij
ook niet allemaal groot te zijn - ik kan doodmoe worden van al het grote en het
gejacht ernaar - als het maar wezenlijk is, en menselijk. Dat mijn poëziebesef met
deze poëzie wel nooit helemaal vrede zal hebben, is een andere zaak. Maar er zal
immers altijd ook nog andere poëzie geschreven worden, - door de experimentelen,
door de mythologische dichters of door welke andere stroming of schakering ook,
die ik nu nog niet in het verschiet zie. Hoe dan ook, ik wed erop, dat dit ‘intensivisme’,
of hoe het zich noemen zal, zich gaat baanbreken in onze poëzie en dat het
papierenbootje-vouwen overwonnen zal zijn. Ik heb mij onlangs uitgesproken over
het tekort aan ‘engagement’, dat de nieuwste poëzie zou kenmerken (daar kwamen
mijn bezwaren althans op neer). Maar zou er geen ander engagement achter kunnen
liggen? vraag ik mij nu af. Een ander engagement dan ik voorsta en helemaal een
ander engagement dan jullie geboden achten, Hans Sleutelaar? Stellig, het is allemaal
nog erg pril en aanvankelijk, maar hoe meer ik in mijn eigen bloemlezing lees geloof me, dat is een rijk boek - hoe meer ik me bewust word, wat me, ondanks alle
innerlijke weerstanden, zo boeide in de vaak nog zwakke poëzie van Wilkeshuis,
Berger, Rita Zandt, Edithe de Clercq-Zubli, Kuyten, Frederice Kalmijn, Ekkel,
Julienne Huybrechts, Foppe. Het was een vermoeden van de vermoedens die ik
hierboven weergaf.
Dat ik enkele namen noemde, betekent overigens niet zonder meer, dat de dichters
en dichteressen die ze dragen degenen zijn, in wie ik het duidelijkst het ‘morgen’
zie. Er staan tenslotte ook dichters van een ander of grotendeels ander levensgevoel
dan wel van 'n weerbaarder mentaliteit in mijn bloemlezing, al heb jij ze mogelijk
nog niet ontdekt; afgezien van Armando, zéér duidelijk: Westerveld, Charlotte
Keuning, James, Kooijman, Reddingius, Inge Tielman, Janna Wolkers, Brüning,
Ikink, Oosterhuis, Brinkman, Mischa de Vreede (de iets ouderen dus over het
algemeen en dat lijkt mij veelzeggend). Onder hen zijn ook enkele dichters die, zoals
ik dat noemde, ‘meer van het menszijn weten’. Je ziet dus alweer, ik acht de toekomst
niet voorbehouden aan dichters van enerlei mentaliteit en habitus. Voor jou is dat
ongetwijfeld een contradictio in terminis. Het zij zo, ik ben nu eenmaal tegen elk,
door jullie club of door wie ook, voorgeschreven éénrichtingsverkeer in de poëzie.
Zelfs die idee verwerp ik; ik beschouw haar grotendeels als de wensdroom van een
dichterkongsi, die, net als eenmaal een bepaald soort protestantisme, zich ervan
bewust is, dat er kracht schuilt in het isolement. Ook daarom ben ik misschien zo'n
lastige figuur, omdat ik nu al jaren lang net doe, of ik van bepaalde pretenties nooit
gehoord heb en in woord en geschrift domweg de indruk vestig, dat er in Nederland
ook nog àndere dichters zijn dan experimentele. En het beroerdste is, dat ik dat
blijkbaar nog meen ook, want je noemt me ergens ‘een integer man’ (dank je!). - Ja,
jk meen het inderdaad. Er zijn vanuit (of tegen!) eenzelfde (of verwant) tijdsbewustzijn
goddank verschillende poëtische houdingen mogelijk. Laat ik dus tenslotte ter
verhoging van de vrolijkheid - hebben we er niet een heerlijk-dolle boel van gemaakt?!
- de namen noemen van degenen, met wie ook jij in de nabije toekomst waarschijnlijk
rekening zult moeten houden (ik beperk me tot de na 1920 geborenen, degenen dus
die niet ouder zijn dan 30 jaar): Henk Kooijman, Hans Reddingius(6), Huub Oosterhuis,
Fem Rutke, Peter Berger, Wim Brinkman, Edithe de Clercq-Zubli, Mischa de Vreede,
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André Kuyten, Frederice Kalmijn, Han Foppe. Stellig, Kooijman heeft nogal wat
van Lucebert, maar een zekere Sleutelaar ook, en een sufferd, wie niet desondanks
de authenticiteit van deze dichter onderkent. Han Foppe is nog erg jong en heeft
gretig eveneens Lucebert en de vroege Andreus ingedronken, - toch had diezelfde
Sleutelaar wel met dezelfde zeggingskracht willen debuteren. Peter Berger is een
epigoon van Hans Lodeizen, zegt Buddingh', - het kon wel eens zijn, dat Buddingh'
zich

Gard Sivik. Jaargang 3

63
verschrikkelijk vergiste! - Nee, Armando staat niet op mijn lijstje. Dit ‘enige echte
talent’ uit Dichters van morgen, ‘dè nieuwe hoop voor Nederland’ houd ik nu ten
naaste bij voor een epigoon! Het ene gedicht, dat ik van hem opnam, moest eerlijk
gezegd vooral dienen om wat ‘expressionistische’ afwisseling te brengen tussen de
meer ‘impressionistische’ klanken uit de omgeving...
Toegegeven, de invloeden van '50 zijn vele en ze zijn nog lang niet zelfstandig
genoeg verwerkt; maar daarvoor hoeven deze dichters zich bepaald niet tegenover
jou te verontschuldigen. Hoe zou het trouwens anders kunnen, wanneer die
vernieuwing zo groot, en vooral zo absoluut, is geweest, als de Vijftigers en hun
paladijnen van Gard-sivik niet ophouden te beweren (nietwaar, ‘onze poëzie begon
in 1950’!), en dan nog pas na acht luttele jaren?! Toegegeven bovendien: deze hele
polemiek - jullie aandeel daarin in de eerste plaats, maar ook het mijne - is ver buiten
proportie, gezien het intrinsieke belang van het boek Dichters van morgen. Maar
er is niettemin een nieuwe ontwikkeling gaande. Die lijkt mij niet tegen te houden,
zomin door jullie, als door mij (indien ik dat wilde).
Nee, wees echt maar niet bezorgd over de toekomst van onze poëzie en vrees vooral
niet te zeer, dat het epigonendom van mijn Dichters van morgen de poëzie zal
verstikken. Wat ik vrees, is veeleer iets anders. Ik vrees, dat binnenkort in plaats van
Foppe, Berger of Kooijman drie anderen als epigoon te kijk zullen staan: Vaandrager,
Armando en jijzelf.
Ad den Besten
Amsterdam, 21 en 30-31 december 1958

dada!
bevor dada da war, war dada da
hans arp
Van 21-12-'58 tot 2-2-'59 werd in het Stedelijk Museum te Amsterdam een
lijkenschouw gehouden onder de naam DADA.
Het ‘Woord Vooraf’ tot de catalogus voor deze expositie begint met een wat
onduidelijke maar veelbelovende paradox, die helaas niet verder wordt uitgewerkt:
‘DADA is -gedurende zijn kortstondig bestaan- steeds getypeerd als een “état d'esprit”,
een levenshouding. Daarom is het zo moeilijk, het beeld van deze beweging in een
tentoonstelling te doen kristalliseren:
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juist een der voornaamste kenmerken, - de telkens weer paradoxale spontaneïteit onttrekt zich aan de vorm van het menselijke geheugen, die een expositie kan zijn.
En toch moest zulk een tentoonstelling worden gehouden, juist nu - omdat thans
steeds duidelijker blijkt, dat DADA een der bronnen is van de hedendaagse kunst en niet alleen de beeldende.’
De anonieme inleider beschouwt DADA in deze alinea dus enerzij als dada gewesen
(cf. ‘kortstondig bestaan’), anderzijds als een nog steeds levende en inspirerende
kracht. De rest van zijn stukje heft echter elke twijfel op. In voltooid verleden zinnen
verklaart hij DADA dood.
Wie daarna de tentoonstelling bezichtigt, verwondert zich dan ook nergens meer
over. Vrijwel alle werken dateren uit de jaren '20; wat dadaïsten als Hans Arp, Man
Ray en Max Ernst in de jaren daarna hebben gecreëerd, achtte men kennelijk niet
van belang; paralellen met latere en hedendaagse kunstbewegingen (waarvan DADA
inderdaad ‘een der bronnen is’) worden niet getrokken. Alles is nagelaten om duidelijk
te maken dat DADA veel meer is dan een stuk kunstgeschiedenis; dat het niet alleen
een levenshouding, een wijze van leven, denken en voelen was, maar nog steeds is.
De organisatoren wisten het in hun grootheidswaan beter dan Arp, die in de
catalogus o.m. schrijft: (...) ‘Die Dadaisten waren, sind und werden stets gegen den
Krieg sein.’ (...) ‘Dada glaubte nie, glaubt nicht und werd nie an die Ubervernunft
glauben. Dada war und ist und wird gegen die Rationalisierung der Welt sein.’ (...)
‘Dada ist gegen das Hintersinnen über die Lesre und die trüben Früchte des
Existentialismus.’ (...) ‘Dada ist, um es noch einmal und noch einmal zu sagen, gegen
den Gröszenwahn, den “Fortschritt”, die Rationalisierung und den Glauben, nur an
Verkehrtes zu glauben.’ (Men lette op de tijden van de werkwoorden en op de
datering: juli 1958!)
Met alle waardering voor het Sted. Museum en voor directeur Sandberg, meenden
wij toch tegen deze vervalsing protest te moeten aantekenen. Hoe, kunt u lezen in
de kranteberichten die n.a.v. bijgaand pamflet verschenen, en in dat drukwerkje zelf.
Red.

dorka
Van 21 maart tot 3 april eksposeerde Berre de Leeuw in de kleine zaal van het
Hessenhuis te Antwerpen zeer recent werk. Bij vergelijking met vroeger valt op:
- de matière-behandeling treedt minder aggresief op de voorgrond, maar werd
geïntegreerd en is nu werkzaam onder de verf.
- de nieuwe hoedanigheid van de kleur,
- het nieuwe belang van het element beweging,
- een helderheid met een eeuwigheidswaarde die zonder de werkelijkheid te
verloochenen (cfr. het gruwelijke, het onheimelijke, het duistere, het angstwekkende
in vroeger werk), een standpunt voorbij het ‘kwaad’ inneemt (het ‘kwaad’ heeft
vrucht gedragen), zodat zelfs de beweging in de vrede opgenomen wordt.
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bericht
Met ingang van dit nummer maakt Karel du Bois niet langer deel uit van de redaktie.

Eindnoten:
(1) Interessant voor u te weten, dat dezelfde Vinkenoog nog maar enkele weken geleden vroeg, of
ik een bundel van hem voor De Windroos wilde hebben. Onbegrijpelijk, dat hij zijn werk nog
aan mijn oordeel wil onderwerpen...
(2) Sommige bijdragen zouden misschien acceptabel zijn geweest, als zij op zichzelf hadden gestaan.
In dit onsmakelijk geschrift gepubliceerd, zijn ze als in hetzelfde venijn gestoofd. Hans Andreus,
die zich ‘uitdrukkelijk distanciëren (wil) van een hetze-element’, heeft, door mij ongevraagd,
het woord uitgesproken, dat ook ik had willen gebruiken.
(3) Papieren bootjes komt men inderdaad vaker tegen in de bundel Dichters van morgen, o.a. bij
Leopard S. en Nico J. Wilkeshuis, maar men moet toch minstens hun symboolwaarde duiden,
alvorens men er epigonisme uit mag afleiden. A vous, heren, - doet u ook een iets om poëzie
te lezen, zoals u poëzie móet lezen. En vraagt u zich eens af, waarom men zo algemeen voorkeur
blijkt te hebben voor dit en verwante symbolen.
(4) Het gaat dan over gedichten van b.v. Lucebert, Kouwenaar, Andreus, Campert, Roletto...
(5) Ik werd vooral op het idee gebracht door de bloemlezing Lyrik unserer Zeit, die de Neue
Deutsche Hefte lieten verschijnen, en door een soortgelijk reeksje bundels, waarvan er in
Zweden ieder jaar één het licht ziet.
(6) Een aardige bijzonderheid is, dat van deze dichter een heel rijtje gedichten bij de vorige drukker
van Podium gezet stond, toen Vinkenoog, die in de bloemlezing geen enkel echt gedicht aantrof
(!), de redaktie van dat tijdschrift uit handen moest geven...
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