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4 observaties
hans sleutelaar
(uit: In Gevecht met de Zon)

1
(willen?)
niet: te ademen in de armen, de ogen van anderen
(te veel geboorte, te veel tempels, te veel gebeden geleden in onze mythes)
willen?
niet: het geluk van een doorvoede radio, een verbrande krant
(te veel relikwieën in iedere broekzak, te veel rook onder de nagels)
Wat?
Wij kunnen een wet schrijven
- voor elke dag een andere naam, zon
van oneven letters, druppels)
Wij dragen een... in ons hoofd
Druppels
In het midden van ons hoofd
Dragen een ras
Onder een brandend hemd
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2
(in uw spiegel)
Genoeg vergeelde gedachten voor 1 uur
Gelovige zon in een totaal verouderd oog
(: niet oorlog maar die echo echo van oorlog!)
Gespierde geluiden uit de voorstad
op de verzorgde lippen
- portret van een Antieke traan
elke porie glanzend van beschaving
en lyrische leugens
‘Wat denkt u?
Heeft dat gezicht nog iets
menselijks?’
‘Ja?’
(hoongelach uit het stadion)
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3
(1935, een zon/dag)
Zie: een proportie
- Ik ben veroorzaakt.
Ik voel dat ik voel
het marmer van eeuwen in mijn eeuw,
de holte van een schaduw, een navel, een vermoeide mens
voel een zon voor leven en een zon voor dood
Ik nader
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4
(zwijgen)
de zon draagt mijn lippen
formuleert
mij
tot moment oppervlakte cijfer /een
zwaartekracht
deelt angst uit, energie
- dat zijn onze nuances.
de zon is een wonde
en zwijgt
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bericht aan ph.
je weet, wij zijn wel:
Het proeven van as op een zomermiddag
Lopen -stoppen, bukken/rennen wachten.
Het dragen van lippen
maar weet, ik Wij breken onze honger
Tot brood, tot een rug, een touw
Wij smelten ons hart
dat groeit in de aarde
Wij smelten ons hart
Om tot een wapen
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één is gelijk aan steen
hugo raes
Beneden klonk een noot en zinderend een andere er na. Alleen bastonen hoorden ze.
Iedere avond: eerder zwaar en gonzend dof. De pianist die niet kon spelen, geen
muziek kende. Man die immense vleugel gekocht had, kon niet spelen. Plaatste de
vinger op 1 toets: 1 noot. Een zware basnoot. Iedere avond waren hoorbaar de enkele
lage tonen die hoe uiteengerukt, nochtans sterke vreemde voeling hadden met mekaar.
‘Het is geen man die niet spelen kan’ zei hij tegen zijn vrouw. ‘Meer dan onkunde,
hangen de noten, de blijvende durende aanslagen aan mekaar’. Zijn vrouw antwoordde
niet. Als immer - nooit - niet. Het hoge zwarte huis zonder gelijkvloers. Een zwart
hoog kruis. Zonder benedenverdieping. Op de eerste verdieping de pianist. Op de
tweede verdieping Hij en Zij. Verlaten magazijn of braakgrond van het gelijkvloers.
Het is 22 u of 1 minuut na. De toetsen slaan aan. In de straat zijn alleen de lantaarns.
Houd de wacht en kijk: binnen de twee uren zal een man voorbijgaan of sluipen in
de straat der muren.
Wat is de kamer klein. Twee meters vandaan zit ZIJ. Achter haar zit de muur. De
muur met prent. Reeds is elk uur verwijderd, elke tijd, elk uurwerk bestaat op zichzelf
afgezonderd. Maar iedere avond is men getuige van een muzikant. Iedere avond na
de rust komen de gedistancieerde geluiden. Kortbij zit ZIJ. Iedere dag zit zij dichter,
toch is iedere dag of avond de muur even dicht achter haar. Ofwel komt zij dichter
ofwel de muur. Iets woekert met de ruimte van de kamer. Iets woekert en kankert de
ruimte stuk. Iets zwelt of krimpt ruimte. De ruimte die een nauw passende kubus van
licht wordt in het vertrek. Tussen de kubus die in de kubus past blijft 1 millimeter
ruimte. Dit is om tijdelijk in te leven; indien men de dimensies heeft van papier.
De pest spaarde geen kinderen. Geen der kinderen spaarde de pest. Zij was als een
oog der voorzienigheid. Zij maaide de velden, de kamers tot sommige kaal waren
en stoppelig met een vlakke bodem. Een nieuwe ruimte: 1mm.
In de overhoekslijn zit ZIJ. ZIJ het beeld. Met grote ogen. Stil heilig en onbeweeglijk.
Het is ZIJ die geleidelijk de ruimte inkort. 's Avonds is het merkbaar.
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Telkens de noten, onsamenhangend en ver uiteen, vallen en opstijgen, wordt het
merkbaar. De witte voor zich uitgestoken polsen houden een leesvoorwerp. De ogen
blijven besloten en van hem weg, verwijderd. Stilaan komt ZIJ dichter. Het beeld,
ZIJ. De nefertite. Het hoofd, het lichaam.
De laatavond brengt onvermijdelijk de man die niet spelen kan. Hij slaat op de
kleurblinde toetsen. Greon en pleon. ‘Het is geen man die niet spelen kan’ zegt HIJ,
maar ZIJ de nefertite komt millimeter na millimeter nader.
Een avond vernemen zij onder hen een vreemd, een onbekend geluid: doffe losse
koorden. Rubber. Een dikke snaar. Een vierdimensionale snor van ernst. Een boog
zonder pijl, een klankschietboog. Een springende viersprong. Noot voor noot, slag
voor slag wordt de snaar geschoten. Haar ballistiek vervoegt de hangende en
opgerichte zware kloppen van de man en de vleugel. HIJ en ZIJ weten met hun
voelsprieten: de spelers hebben zwarte halve manen onder hun ogen. Hun ogen en
stemmen zijn sprakeloos. De vleugel en de bas vanaf 22 uur zijn vloeibaar en stollen.
Soms ook horen zij een tok, dan een fijn gerinkel als van minuskuul zilveren belletje.
Er is dus een derde muzikant bijgekomen, daar beneden.
Nu vangt haar polsuurwerk het licht van een lamp en straalt het uit. Schietbundel is
klein en uit en treft het overhoekse oog. HIJ ziet het uurwerk zeer genaderd sinds
gisteren. De afstand is weer verkleind. Weldra zal het kleine vrouwenuurwerk, aan
haar pols, vlak voor één van zijn ogen staan. Ik zal de minuten tellen vreest HIJ.
Iedere noot van beneden is kleine tijdseenheid. Nu zijn de muren nog slechts een
handspanne van mekaar. Tussenin dringt haar beeld, de levende nefertite zich naar
hem.
‘Verder kan je niet komen’ zegt Hij. En even kijkt ze op van haar witte polsen met
het armbanduurwerk. Hoe is dit, zijn haar armen van papier? Van beneden hoort hij
het tokken, een stilte, het belletje dat onhoorbaar haast rinkelt, een gespannen stilte,
de geloste koorden, de vleugel doffer dan elders. 2 of 3 gekken.
Zodra het chroom van haar minuskuul uurwerk mijn irisvlies raakt sla ik. Blijft
mij slechts wettige zelfverdediging. Heel even deed ZIJ zijn irisvlies met haar
verschroomde uurwerk pijn. Zo heel even dat HIJ de slag niet merkte die hijzelf
plaatste. ‘Zij heeft mij overwonnen’ dacht hij. ‘Zij heeft mij met haar uurwerkje, met
haar tijdwijzertjes ten gronde geworpen’. Maar als zijn oogvlies hersteld was zag hij
zijn nefertite rood op de grond.
Er sloeg van onder de vloer een noot op von de bass, een van de vleugel en dan bleef
een ruimte. De muren hadden zich millime-
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trisch verwijderd. Een nieuwe tok, een noot van de vleugel, een lange rust, een lage
snaar dof en snorrend als een ademend insekt. Dan stampte HIJ op de vloer. Dit sloot
aan bij de bass, dan volgde de vleugel de ruimte belletje stamp op de houten vloer,
dan op de eerste trede van de trap. Daar wachtte hij. De bass, de vleugel, ruimte,
belletje, stamp op de tweede trede lager... Doffe vleugel - lange bass - tok - slag ruimte - voet. Verminderden de treden, naderde de deur. En evenals de drie anderen
één voor één gezeten tegen de muur, niet ver vaneen, gekleefd haast als vlinders,
had HIJ blauwe gezwollen en omrande ogen. En hij bracht de vreemde vingergebaren.
Dof de trilling van de bass, laagste snaar, vleugelgalm, stilte, tok, zilveren belletje
op de grens der hoorbaarheid, stàmp.
Mensen zijn van steen.
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spokhuset
susanne lecointre
Eerst aanbad ik de sterren
als dieren van licht
een geheim in ieder oog,
dakloos en sprookjeszoekend.
betekenden zij het onbereikbare
deel van leven.
dat was vroeger.
nu bewoon ik de onwezenlijke
wereld van twijfel,
nu woon ik - dit huis
het speelt en het spookt er
van liefsten en hun dromen
gaan hoorbaar in de kamers leven,
een ademloos spel
waarbij de wereld duizendmaal
plechtig sterft en ondergaat.
er is veel
muziek boven deze aarde
en het verhaal daarvan
blijft in de huizen hangen,
een gerucht
waarmee men geen raad weet.
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twee
er zijn twee werelden:
het leven onleefbaar,
met de angst van vergeten dieren
onder de huid,
en het schrikachtig hart
zonder vleugels in het lichaam.
boven dit bestaan
trekt een onzichtbaar wezen
dat tussen sterren huist,
vreemde kringen van twijfel.
kleurloos en zonder geluid.
twee werelden. twee levens.
en wij, die langzaam
wolken zagen breken
en adem zochten en niets
dan fel geel zand en licht
voor huid en handen vonden,
wij konden prachtig bestaan,
een scherp, kort ogenblik lang.
meer niet geen hoop op later.
en zeker hier niet ook hier
leeft men niet buiten gevaar.
men sterft eerder
aan het zuiver geheim won een lichaam
en het onhoudbaar licht van de huid,
dan aan de hardste angst van de dieren.
er zijn twee werelden:
het onbewaakte land zonder verhalen
en het zachtere deel van de stem.
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berichten om bestwil
gust gils
Vóór een gedicht staan tralies. Daardoor wordt, wanneer men er voorbij wandelt, op
elk gegeven ogenblik een aantal van zijn elementen aan het gezicht onttrokken. De
rest, hetgeen men wel ziet, verschijnt daardoor in een niet bedoelde, steeds wisselende
samenhang.
Tralies staan vooral vóór gedichten die niet in onze tijd geschreven werden. Hoe
ouder het gedicht, hoe dichter en hoe roestiger de tralies.
In de beek was plots een eiland omhooggerezen. Niet vulkanies. Een bewoond eiland,
met steden, en mensen die onder de bomen wandelden, en zwemmers en krokodillen,
zelfs kleine roeibootjes. Maar die mensen merkten ons niet op. Wij riepen: zij hoorden
ons niet. Wij wenkten: zij zagen door ons heen. Nooit verlieten zij hun eiland, nooit
kwamen zij naar onze oever. Wij bestonden niet voor hen. Relativiteit? Zoals zij
voor ons waren opgerezen, waren wij wellicht voor hen verzonken, in een enorme
grijze oseaan? Een erg banale oseaan, niets om lang of aandachtig naar te kijken.
Springen!
Naar binnen! roept brandweerman A.
Naar buiten! roept brandweerman B.
Wat is het nu, binnen, of buiten! vraagt de aspirant-geredde vertwijfeld.
Brand dan maar op, betweter, zeggen brandweermannen A en B verontwaardigd.
De man die oude rubberwaren opkocht zei: het is vreemd hoe ik op zoek ben naar
iets kneedbaars, iets tastbaars als knarsende spieren, een impuls die de mensen zonder
het te weten in hun gummi-artikelen hebben gelegd en die zij zodoende zelf zijn
kwijtgeraakt.
De appel is ontegensprekelijk een burgerlijke, slaapverwekkende, vervelende vrucht,
een waarlijke zondagsvrucht.
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Het sluipmoordend melaats echtpaar houdt steeds, wanneer zij met iemand in gesprek
zijn, een roos of klaproos uitgestrekt tussen de vingers, om de verschrikkelijke aanblik
van hun uit elkaar gevallen gezicht wat te milderen.
De stad Kramoosi voorbij het gebergte, waar de nagelpoetsers de straten tirannizeren.
Iemand met doffe nagels ontkomt niet aan de verplichting, ze te laten poetsen. Van
de eerste stap die hij in Kramoosi zet, heeft het geoefend oog won de nagelpoetsers
al gemerkt dat er iets niet in de haak is. Hoe hij ook zijn nagels verbergt, naar binnen
kromt, in zijn handpalmen drukt, hij kan hun niets wijsmaken; hoe hij zijn stap
versnelt, zich haast langsheen de onafzienbare rij neerhurkende nagelpoetsers, steeds
zenuwachtiger, hun toeroepend ten einde raad: Het is niet waar! we werden gisteren
pas gepoetst, nee vanmorgen! ze glimmen nog mooi genoeg! - hij zal zijn lot niet
ontlopen. Zij hebben de tijd. Elke volgende nagelpoetser leunt iéts verder voorover,
heeft de grijphand iéts verder in zijn richting gereikt, en uiteindelijk is er één - het
is de allerlaatste nagelpoetser in de laatste straat van Kramoosi - die het iemand met
de doffe nagels te pakken heeft, en hem zijn nagels poetst tot op het been.
Tot een smalle vrouw: ‘Juist in de breedte van uw hoogte is het, dat u niet lang genoeg
bent’.
Ondraaglijk is het leven van de man alleen.
Niet vanwege de eenzaamheid. Integendeel: zodra hij de eigenlijke eenzaamheid
opgeeft. Want: alle eet-, drink- of vermaakgelegenheden, schouwburgen, bioskopen,
alles berekend op de ontvangst van publiek, is afgestemd op de omstandigheid dat
de mens in paren leeft; voorziet zijn zit- en andere plaatsen steeds in een veelvoud
van twee. Veronderstellen wij dat de man alleen een bioskoop binnengaat.
Onvermijdelijk verstoort hij daar een evenwicht. Op zijn rij, spoedig daarna op alle
andere naarmate ze vollopen, is één plaats over - of te weinig, wat op hetzelfde
neerkomt. Koppels moeten gescheiden gaan zitten, roepen elkaar fluisterend toe, een
onrustige stemming maakt zich meester van de zaal, volslagen wanorde dreigt zolang tot iemand de situasie begrijpt, op zijn stoel springt en een aanklagende arm
uitstrekt: natuurlijk, dat is zijn schuld immers! roept hij - en dan wordt de man alleen
onverbiddelijk eruitgegooid.
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Ach, het verkeer is zo druk geworden in deze stad, dat de eindeloze slierten autoos
alleen nog in de vorm van wolken fijnverstoven vloeistof over de kruispunten kunnen
gelaten worden.
De lieftallige vrouwelijke TV-speaker staat voor een bovenmenselijke taak, bij elke
aankondiging tussen de nummers van het programma. Alleen haar hoofd is zichtbaar
op het scherm. Alle gebaren von een gans lichaam moet zij in dat éne hoofd
samenpersen; hoofd dat daardoor op de meest onverwachte momenten met de
vreemdsoortigste zijknikjes en -rukjes (alsof zij haar handen ter hulp wil roepen,
maar ze niet bereiken kan) de nadruk legt op bepaalde delen van haar tekst; zonder
dat iemand zich kan indenken (maar die iemand staat niet in de op het TV-scherm
onzichtbare schoenen von de lieftallige vrouwelijke speaker, het gelaat von die
iemand is niet bestreken met stramme make-up die de gelaatsspieren verstijft en de
mondhoeken in hun bewegingen hindert) ...zich kan indenken waartoe al die mimiek
nodig is, laat staan dat hij (diezelfde iemand) zou vermoeden welk individueel drama
achter die mimiek wordt uitgevochten. Want hoe zij ook haar best doet, de lieve
TV-speaker wekt onafwendbaar de indruk, en helaas zij weet het wel, dat zij met
eindeloos geduld voor de zoveelste maal enkele doodsimpele dingen duidelijk tracht
te maken aan een troep ondenkbaar stomme, kwijlende idioten, wat niet weinig
zeggen is wanneer men weet, dat het getal van die idioten in de millioenen lopen
kan. Zij heeft dan ook meer van een tot elke opoffering bereide
krankzinnigenverpleegster dan van een radiomens. Maar nogmaals, zijzelf is wel de
laatste voor wie deze toestand een pretje is, en hoe blij is zij niet, na elke volzin
eventjes, en bij het eindigen van de aankondiging voor langere tijd, en dan al
wegfadend bovendien, heerlijk wegzinkend in het nirwana van het TV-ongeschapene,
het TV-niets - te kunnen vluchten in haar uit star wit marmer gehouwen kolgeet (spreek uitcolgate -) glimlach!
Leve Hendrik Conscience, hij leerde zijn volk sporenvergulden.
Een polisieagent die wacht heeft in de schouwburg tijdens de herhalingen. Eerst
snapt hij niets, begrijpt zelfs de taal niet. Maar langzamerhand, zo dikwijls heeft hij
het gehoord, ontsijfert hij het gesprokene; zijn interesse ontwaakt. Hij brengt het zo
ver dat hij graag zelf toneel zou gaan spelen. En de schrijver von het stuk
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is verplicht - bij wijze van spreken! hij doet dat met het grootste genoegen! - een rol
voor de polisieagent in te lassen. Een rol van polisieagent natuurlijk, want hij is op
dienst en moet in uniform blijven. Bovendien, geen toneelstuk is eigenlijk kompleet
wanneer de bezetting niet ergens een polisieman voorziet. Maar nu krijgt de agent
tipiese toneelambisies; vindt dat het belang van de door hem uitgebeelde figuur wordt
onderschat; begint dan misbruik te maken wan zijn gezag van echte polisieagent en geleidelijk moet zijn rol worden aangepast, uitgebreid, en weer aangepast, zolang
tot hij de hoofdfiguur van het stuk is geworden. Eventueel moet zelfs de titel van
het toneelwerk worden gewijzigd: Dood von een Polisieagent, bijvoorbeeld.
FINIMEUBLE belast zich met het slopen van alle soorten van meubelen, antieke,
stijlmeubelen en moderne.
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op het veld van eer
simon vinkenoog
4 poèmes de liberté dédiés aux Algériens Ould Aoudia et Aissa Idir

1
Zij waren losgebroken, maar niet vrijgekomen.
Om hun enkels de gouden kettingen van vroeger,
als een versiering - waarvoor zij zich schaamden.
Als zij slopen, tinkelden hun benen (niet van kou alleen)
als zij slopen in het donker.
Toen de zon was uitgemarteld, waren zij niet eender.
Zij herkenden hun ledematen van vroeger niet langer
en voor hun vrienden wisten zij geen andere namen
dan scheldwoorden: hond, priester, verrader.
De dagen droogden de modder op hun armen,
hun tranen schroeiden nog na, maar stolden later uit spijt.
Zij werden zo mooi als struiken jeneverbessen,
zó dronken dat zij niet meer konden ademen.
Zij liggen als mest in hun vruchtbare graven,
zij zijn niet te tellen, niet te beschrijven.
Zij leven van diefstal: uw leven, het mijne,
maar doden niet meer, zij rusten:
zij rusten op niemands geweten.
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2
Zij liggen in loopgraven,
kennen hun vijand niet,
leven met het schrikbeeld van hun dromen.
Horen zij het gas, dat onzichtbaar is?
de fluisterende kwaadsprekende dodende kogels?
Of proeven zij de kus nog, van voor hun vertrek?
Een schim ben ik, in hun laatste dromen.
de ogen open, de dode bommen,
de papieren helden. Op de omslag
een jeugdige vlammenwerper,
ontkomen aan een voorlaatst einde.
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3
Ik spreek in mijn halfslaap tot de doden.
Hun stemmen zijn achtergebleven,
sneuvelden niet mee in de stenen steden.
Tussen wakkergaan en slapenblijven,
tussen ogen sluiten en vergeten,
tussen bitterheid en verloren vrede
spreek ik tot de doden in hun loden steden.
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4
Laat de schaduwen rusten,
roep de schimmen niet wakker.
Hun gefluister zou klinken als kanongebulder,
door hun glimlach zou de wereld vergaan.
Een dichter (zegt men) gelooft niet in wonderen,
al vreest hij het slagveld niet, het heer van angst
dat door zijn bloed trekt en zijn woorden plundert.
Maar zij die niet wisten hoe zij huilen konden
(moesten die ogen open of dicht?)
herkenden de vrijheid niet:
want hier is beneden en boven is aarde
en nooit zal ik mijn liefde daar ontmoeten.
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fragment
rudy kousbroek
Joris felt restless; he walked around the room aimlessly a few times and went into
the hall. On the landing he hesitated, then entered the kitchen without switching on
the light; he walked to the window, pushed it up and looked out into the darkness.
It was still raining. Far away he saw a lump of darkness, darker than the sky, and
realized it must be the prison. Some tatters of talk and music came in from the room
next door; het realized that the windows of the other room must be open as well. He
recognized Lea's voice, then there was laughter; he ran his hand over his clothing.
A fine spray of water, caused by the rain falling on the cornice under the window,
moistened his face and he shivered. Over in the prison a window lit up for an instant
and disappeared again. Joris wondered what might have caused whoever lived voluntarily or involuntarily - behind that window to switch the light on and off - one
of the criminals hoving a bad dream maybe. Did crooks have bad dreams? Surely
not as bad as his own, he decided, that would be unlikely; maybe on the contrary
they had beautiful, serene dreams. Or none at all. Phil had said that she found criminals
attractive, he could hear her voice, saying, I think crooks are cute. They were sitting
in the car on the parking island opposite the Bonaparte when a black maria had pulled
up in front of it; several policemen had filed out and entered the café and after a
while they had reappeared with a dark-haired young man in a very long jacket and
narrow trousers.
While they walked off with him he had spoken to the cops with apparent ease and
genteel gestures, as if he were clearing up some minor misunderstanding. She had
said it at that moment and from the tone of her voice he had been sure that she was
thrilled. It came bach to him what she had looked like when she said it; he stirred
and looked into the dark.
He waited a while for the light to reappear, but it didn't. The radio next door broke
into talking again and someone changed the station. Then he heard the street door
being opened. He left the kitchen and went back into the room.
Joris had barely sat down when the door opened and a tall, middle aged man
appeared in the doorway. He did not come in at once but looked in from where he
stood, swaying slightly, and said good even ing in a heavy, indistinct voice.
‘O hello Philip’, Regan said evenly, ‘How was it? Meet Joris and Lea, they have
just arrived from Paris’.
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Philip sat down massively at the table and started to welcome Lea and Joris in French,
suddenly interrupting himself to say: ‘Regan, you are drinking’. He picked up a
glass and sniffed it. ‘You are all drinking, and none of you even thought of offering
me any’. His thick, slurred voice sounded childishly injured.
Both Lea and Joris understood that he must be Philip Potts, but they had imagined
him quite differently from the stories they had heard about him; instead of the
mannered, atonic lotus-eater they had expected, he looked like a giant school-boy.
Regan gave hime some calvados from her own glass - the bottle was empty - and he
resumed his discourse in French, until Lea told him that they were not French, and
that even many Frenchmen would object to his cries of ‘vive le général De Gaulle’.
He then declared that he didn't like the general either, and a toast was raised to the
popular front.
‘It doesn't look as if there's going to be one’, William said thoughtfully, ‘let's see
of we can get the news bulletin from France’.
Joris went over to the radio and started to look for a French station. ‘Sunny intervals
and showers over most...’ a voice said, then there were a few bars of fast music,
followed by a snatch of liquid Scandinavian with a strong hiss through it.
‘I can't seem to find it’, he said after a while.
Philip Potts announced that he was going to bed and retired.
‘Where will he sleep?’ Lea inquired, ‘have we chased him out of his bed?’
‘He used to sleep in this room’, Regan admitted, ‘but now he has to sleep with the
children; I bet he doesn't like it’.
‘Let us sleep there, then,’ Lea said.
‘Of course you won't’, Regan said firmly, ‘you are our guests, I told him you were
coming. We never invited him to come and stay here’.
‘He doesn't seem as destitute as I expected’, Joris remarked.
‘He isn't. He's got more money than us at the moment’.
‘Do the children like him?’
‘They tolerate him’.
‘By the way, how are they?’
‘They are all right, thank you. All dying to see your car’.
‘I'll try to get something decent out of that radio’, Lea said, getting up, ‘this is too
awful’.
‘Maybe you can get France’.
Lea look her turn at the tiny dial and before long had tuned in to a French station,
but it was very weak; a continous frying sound, like grease-proof paper being torn
into endless strips, almost completely obliterated the voice of the announcer.
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‘We got it quite strong earlier this evening’, Lea said, ‘I don't understand why it is
so weak now’.
‘I can hear it is about De Gaulle’, William said.
‘Shush’, Joris hissed, ‘if you'd stop yapping we might get some of it’.
After a few minutes the reception was drowned in a variety of noises, and William
switched it off.
‘It seems De Gaulle made some sort of declaration’, Joris said, ‘they read the text,
I got some bits about the “dégradation de l'état” and so on, and that he was ready to
“assumer les pouvoirs de la république”. At that rate they might be fighting soon. I
wish l'd understood all of it’.
‘What could you do if they were fighting’, William reflected, ‘there is nothing
you could do’.
‘I don't see how a single person can say he's assuming the powers of the republic’,
Lea remarked, ‘it's something like a child saying, if you'll be the hospital I'll be the
patients. Anyway I'd be surprised if everything weren't dead quiet, and if they do
start shooting it won't be in Clamart’.
Regan stood up. ‘Shall I make some tea?’, she asked.
Joris and William said that it was a good idea. Lea remained silent; she was sleepy
and wanted to go to bed. Her face had become even more expressionless than usual,
her eyes behind the glasses did not move.
‘I thought I'd never hit the sack’, she muttered later. She undressed slowly, with long
pauses during which she sat with a garment in her hand, unable to decide what to
take off next. Joris was already in bed when she finally switched off the light and
closed the window that Joris had opened a while before to let the smoke out. The
sound of the rain continued softly after she had pushed it down.
Lea was awakened very early by a ball that bounced on her head. She saw a little
girl with a round face looking at her.
‘Hello Jane’, she said groggily.
‘Hello. May I take my ball?’
‘Please do’.
Jane took the ball and resumed her game; for a while Lea listened to the
accompanying words and reflected how curious they were, then she turned around
and fell asleep for about on hour. Some time in that period she dreamed that someone
handed her a rose in a vase, but something was moving inside the rose.
Regan, wearing a faded raincoat over her nightclothes, was sitting at the table
providing three children with tea; Jane and her twin brother, Barnaby, sat with their
backs to Lea, and facing her was
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a small, straw-haired girl who was talking in a plaintive voice. Regan, seeing that
Lea was awake, poured her a glass of tea. Lea said yes, she had slept very well; she
noticed that it was still raining.
Joris woke up but didn't open his eyes. He realized that he wasn't home in Clamart,
but pushed the thought back, trying to pretend that he hadn't discovered it yet; he
attempted to float back into the sea that had just washed him ashore, but he stayed
where he was, supine on the water's edge.
Lea sipped her tea, thinking that is was good tea, delicious tea, was it the tea, the
way they made it, the pot, the water?
‘Did you see my glasses anywhere?’ she asked, nearsightedly inspecting her
surroundings.
‘On the bookshelf’, Barnaby pointed, ‘right past your head’. Lea didn't understand
him at first; these children talk so funny, she thought.
As Joris received his tea there still was the faint red shape of Phil's house-coat on
his retina, it lingered while he had already given up holding on to it; he recalled a
film where a scene of two people eating was blended into a carnival in the streets of
a Latin American town, and for some time the image of the two masticating their
food had been visible through the serpentines and the bobbing heads, until he no
longer knew whether he was still seeing it or not.
A while later he made a dash to get a cigarette; as he got back into bed William
entered the room; he seemed to be looking for something and went out again. After
a while he reappeared with a Radio Times, and switched on the radio. Joris heard it
start to hum and gradually a voice could be heard far off; the words were unintelligible
and each time a letter S was pronounced the instrument made a hissing sound like
someone blowing into a telephone. One by one William tried the four stations that
the set was capable of picking up at that hour, and he consulted his paper again.
It must be last week's', Joris said.
William examined the outside. ‘So it is’, he said, and tossed it on a pile of papers.
Joris came out of bed and poured himself another glass of tea; the children had
left for school and he sat down on one of the stools, looking out the window at the
high walls of the prison in the rain.
‘Do you ever see signs of life in there?’ he asked, pointing at the disconsolate
enclosure.
‘Sometimes, between the walls; they walk around’.
‘There are a remarkable number of them, walls I mean’, Joris reflected; ‘since
four walls do not a prison make, they decided to
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have six. I don't suppose anyone has ever escaped from there?’ ‘No’, William said,
‘not that I know of. By the way, it's ‘stone walls’, not ‘four walls’.
‘Yes, I believe you are right’. Joris remained silent for a while, drinking his tea.
‘I know’, he said suddenly, ‘I've got it mixed up with some general in the Russian
revolution who is supposed to have said: “why use four walls if one is sufficient”,
or something to that effect’.
‘You mean -’, William said, shouldering an imaginary rifle and closing one eye
as if he were taking aim.
Joris nodded.
‘Well, no amount of walls prevents them from having executions as well in there’,
Regan said, indicating the prison with a movement of her head, ‘all this and heaven
too. There was one only a few months ago’.
‘Do you notice anything when that happens?’, Joris asked.
‘A little. If one is up that early’.
‘Christ, yes, they always do it early in the morning, don't they. The early worm is
caught by the bird. Did you ever see somebody being killed?’
‘No, never’.
‘People should. Just once. Then it would soon be abolished’.
‘Did you?’
‘Did I what?’
‘Did you ever witness an execution?’
Joris nodded. ‘During the war, when I was a child; only the beginning, the
preparations; a soldier sent us away when they were about to start. And then
afterwards, when it was over’. He felt that he had started to smile against his will
and he hid his face with his hands, resting his elbows on his knees.
‘Where, in Indonesia?’
Jors nodded without looking up.
‘What did they do: shoot, hang, behead?’
‘Can't you-all talk about something else?’ Lea interrupted, ‘especially at such an
early hour’.
‘But this is the hour, don't you see?’ Joris said, ‘if anything, we are already late’.
He pointed to the sky, where a watery sun was trying to break through the clouds.
‘Look at the sun; if some chap was scheduled to die on this day he's already had it.
It was this particular sun, this very one, that they decided he was not to see; he spent
all night trying to imagine it, yet I'm sure he never thought it would look like this.
No, executions ought always to be discussed in the morning, one should be rudely
awakened at dawn to talk about them’.
‘So what did they do?’ Regan repeated.
‘They cut off his head’, Joris replied, ‘but it wasn't early in the
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morning, he was just condemned on the spot and killed’.
‘Why?’
‘He was caught looting by the Japanese, and executed on the spot. They made him
kneel over a big basin; he was already blindfolded then, but I shall never forget what
happened to him when he saw them bring the basin. I mean before he was blindfolded.
He went the colour of cement suddenly as the idea struck home; he pissed and pissed
in his pants till they were soaking wet, I never knew there could be so much piss in
a man’.
‘Didn't he put up a fight?’
‘No, I wondered about that, afterwards, too. You'd think that you would try
anything, because if you try to escape, you can only get killed, which is a certainty
otherwise. But I believe that he simply couldn't realize it, you know, they won't do
that to me, not really’ - until they came with the basin; and then it was too late’.
‘Jesus’, Regan began, but she didn't finish her sentence. There was a pause in which
the radio could be heard talking softly, wrapped up in itself.
‘We went back, later, to see’, Joris said. ‘It must have been about an hour later’.
He vividly remembered the heat, the flies swarming over the blood in the basin, in
bright colours like a celebration.
‘The body was still in the same position, only where you expected the head there
was unbelievably nothing; it - the head - had landed on its neck somehow, or maybe
they had put it that way, and it seemed to be looking at the body; actually it looked
as though someone had put the head in that position to show the body to it from a
new angle. At the time it was much more, ‘I don't know, unbelievable, untrue, than
horrifying. It's as if there is a prohibition about looking at your own body from a
distance, a terrible taboo, and seeing it violated you are too stunned to be frightened’.
‘I thought he was blindfolded’, Regan said.
‘He was, but it must have slipped off, or maybe they took it off, I can't tell what
happened. It didn't occur to me at the time; I can't even remember what thoughts I
had. But for years afterwards the sight of a basin was enough to make me go to pieces;
it still affects me to a certain extent. It's strange how a perfectly ordinary thing can
become so horrible. You'd think that a basin can be looked at in only a few ways -.
But it goes for everything, really, any common harmless-looking object has
somewhere in it the possibility of becoming the most terrifying thing in the world.
You start to look at everything with suspicion, it can't be trusted any more to keep
on being the thing as you know it. It hasn't changed, but it's there all the time,
concealed, undectable; it's still the same thing, but it has become - I don't know,
ugly’.
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‘It sounds like something from a textbook’, Lea said.
No one spoke for a while. Regan went to the kitchen and started to make coffee.
‘Well, that doesn't make it less real’, Joris resumed. ‘Don't tell me that it's just in
my mind. It isn't, it is in the things themselves. I once worked in a garage, as a
volunteer, and one of the first things I found out was that you should never touch
any parts lying about on the floor. You had to try with a wet finger first: somebody
might have been welding those parts and trying to piek them up would be fatal. Yet
you couldn't see any difference. It's something like that’.
Lea picked up a book from the table, read the title and put it down again.
‘An object is meaningless before someone has given it a meaning’, she said,
fidgeting a little, ‘a book, a table, anything, hanging in outer space a million light
years away - they mean nothing. When human beings attribute a meaning to them
that is a purely human action and it only takes place in the mind’.
Regan entered the room with two cups of coffee and returned to the kitchen to get
the others.
‘Have you reached agreement?’ she asked when she had come back.
‘God, no’, Joris answered, ‘she turns everything the wrong way round; she thinks
things existed before people thought of them’. ‘We'll ask Reggie’, Regan said, ‘he's
a psychiatrist. He might turn up one of these days. He washes dishes’.
‘He washes dishes? Doesn't he practise?
‘Oh yes, but evenings mostly. He makes people sit in a special box’.
‘What?’ Lea was suddenly alert. ‘You don't mean on orgone-box by any chance?’
‘Mm, I think he calls it that’.
‘How marvelous! When shall we see him?’
‘I don't know, he may turn up tomorrow or next week. He often comes for meals,
towards the end of the week, when his money has run out. But why?’
‘Oh, I don't know. I'd like to speak to him’.
‘She collects them’, Joris explained, ‘faith-healers, Christian Scientists, the orgone
crowd, anything’.
‘But he is a psychiatrist’, Regan said.
‘Then what was that about his washing dishes?’ Lea inquired, ‘or did I hear that
wrong?’
‘You heard it right’, Regan said, ‘he does wash dishes. In a hospital. He says that
it relaxes him. But the real reason is that he sleeps with all the nurses and the other
female staff; he tried various jobs and stuck with this one’.
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‘So he doesn't keep his own orgone in a box, does he’, Lea said.
‘Does he practise psychiatry in that hospital as well?’
‘Oh, no, he just decided that girls who work in hospitals are the easiest lays; he
studied the field extensively. He has a different girl almost every evening’.
‘But then were does he practise?’
‘At home’.
‘Does he analyse as well?’
‘I think he does some’.
‘But mostly the box, sort of? Have you ever seen it? What does it look like?’
‘I have been in it’, Regan said. It's nothing but a small room with lead on the walls,
and you sit in it’.
‘What was it like?’
‘Oh, it wasn't like anything much; I think I feit a faint tingling in my skin after a
while, but I can't say what that was caused by - you are completely naked, you see.
I remember having funny thoughts, though’.
‘Like what?’
‘I don't recall exactly - what I do remember is that I noticed that my toe-nails
wanted cutting’.
‘Uh-huh. Does he ever sit in it himself?’
‘I believe he does, yes’.
Lea nodded with satisfaction. Philip Potts entered the room, asked for something
to eat and wolfed down some bread and cheese that Regan prepared for him. He
thanked her verbosely, asked for a cigarette and left.
When his footsteps had died out on stairs they heard them coming up again, as if
he had forgotten something. But instead a middle-aged woman appeared in the
doorway; Joris was struck by the colour and texture of her hair, which reminded him
of the nylon hair on Keziah's dolls. Keziah had tried to comb it, with the result that
it stood out in entangled yellow ravels that nothing on earth would succeed in
untwining again.
‘Excuse me butting in on you’, the woman said, ‘it's the ceiling again. Another
bit came down this morning as I was having my tea’. Her voice sounded homely and
agressive at the same time. Regan went into the hall to talk to her.
‘Our landlady’, William whispered.
‘I thought she lived in the Canary Isles or something’, Joris said.
‘Yes, she has a house there, but in the summer she rents it to English tourists’.
‘Doesn't she look weird’.
‘We always get into hot water while she's here. She Iets this hive decay under our
feet, nothing has ever been repaired as long as
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we've lived here. But whenever the place falls a bit farther apart, up she comes to
complain about the children stamping too much’. ‘I seem to remember she has
children of her own’.
‘Mm, a little girl. And then she has a son of seventeen or eighteen whom she talked
into signing up in the Army for something like 22 years. Saying how wonderful it
would be to be earning his living at his age, no worries, and so on. But she just wanted
to be rid of him’.
‘Christ, will he have to serve till they're up?’ Joris asked.
‘Well, in theory you can buy yourself out, and actually that's what this boy is trying
to do, but obviously he can't raise the money. And his mother won't lend it to him’.
Joris stared out of the window. ‘And what about the little girl’, he said, ‘she couldn't
put her in the WREN's, could she?’
‘Oh, that's another story. She has packed her off to a convent-school, but only a
few days ago the child was sent away, so she's here now’.
‘You mean sent away, turfed out? Why?’
‘She had stolen a bracelet from another little girl’.
Joris and Lea glanced at each other. ‘And that is the only reason why she was sent
away?’, Lea exclaimed.
‘Well, apparently she had stolen things once or twice before’.
The sun had disappeared, it looked as if more rain were going to fall soon. Regan
came in and said they might have to go to court again.
‘The trouble is that we can't afford a lawyer. Last time William pleaded his own
case’.
‘I didn't know that one could do that’, Joris said.
William tried to find a good programme on the radio and switched it off when he
failed.
‘I wouldn't mind leaving this house’, he said, ‘but we'd never find anything else’.
‘I couldn't bear to stay here another winter’, Regan said.
Joris looked out of the window. It had started to rain again, a thin spray that looked
almost like fog. Joris noticed a dog on the small strip of cobbles that was visible
between the prison walls. It walked diagonally across the space, then stopped just
before disappearing behind the wall, and stood quite still with its muzzle near the
ground. It was a shaggy, yellow-brown dog, and Joris could see that its long ears
were touching the ground, while it was sniffing or eating something.
‘Goldie’, he thought, ‘she called her dog Goldie, bless her’.
His eyes got wet as he watched the dog disappear behind the wall, keeping its
muzzle close to the ground as it walked.
‘Phil’, Joris said inaudibly, ‘Phil, I love you, I love you I love you’.
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onder 1 hoedje

snobisme pas mort
Wie slechte poëziebloemlezingen wil samenstellen, moet blijkbaar Adriaan heten.
Heeft Nederland zijn den Besten, Vlaanderen heeft zijn De Roover. Het is waar, de
bloemlezing ‘Gedicht en Grafiek 59’ brengt, van de 65 aangekondigde, slechts 34
dichters voor het voetlicht, dus 25 minder dan den Besten; kwantitatief verschil dat
echter gemakkelijk wordt goedgemaakt door een gemiddeld peil dat, geloof het of
niet, nog een stuk lager ligt. Eén ding hebben de twee verzamelingen zeker gemeen:
de pretentie die omgekeerd evenredig is met de prestatie.
Leeft de Vlaamse Adriaan zó graag van afval dat hij niet aarzelt een ‘bloem’ -lezing
van het slechtste van het slechte samen te stellen om toch asjeblief maar te kunnen
samenstellen en er een ‘ten geleide’ bij te schrijven... dat is tenslotte zijn zaak. Maar
daarbij blijft het niet.
Want De Roover is misschien niet te dom om te merken wat lorrig vlees hij in de
kuip heeft, maar in elk geval schaamteloos genoeg om zijn waar aan te kondigen als
een ‘modernistische antologie’, een ‘overzichtelijke publikatie’, een ‘dokument van
de levende kunst’, een ‘uniek boek’ (dat is waar!), een verzet van de ‘avant-gardisten
in blok’... In één woord, om er op te spekuleren dat de argeloze lezer niet beter zal
weten en dit samenraapsel werkelijk voor representatief houden. Representatief is
het trouwens, alleen niet voor de voorhoede, maar voor een plattrappelende legertros,
en nog meer, voor een restjessprokkelende achterhoede! Avant-gardisten die naam
vaardig zijn niet te bespeuren in dit gezelschap, tenzij Bontridder en Van Ruysbeek
waarvan men de aanwezigheid hier niet te best begrijpt - hoe hebben ze zich laten
vangen? Vooral Van Ruysbeek, met een gedicht beneden de maat van zijn kunnen,
bewijst zichzelf geen dienst. Verder Hugo Raes die de grote kwaliteiten waarvan hij
als prozaschrijver blijk geeft, maar niet in poëzie schijnt te kunnen bevestigen; en
Marcel Wauters, minor poet van Tijd en Mens, nu minor dan ooit met een piëteitsvol
maar slecht en bovendien 1 1/2 jaar geleden reeds gepubliceerd vers.
Voor de rest: de enigen die bij deze ‘avant-gardisten in blok’ ontbreken... dat zijn
de avant-gardisten zelf. Niet één jong dichter van betekenis is te vinden in deze
verzameling. Zij wisten wel beter! Of: de afwezigen die gelijk hadden. Illustrators
als Bert De Leeuw, Guy Vandenbranden, Dan Van Severen, Paul Van Hoeydonck,
die argeloos hun medewerking hadden toegezegd - het werd immers een bloemlezing
van moderne poëzie? - en bij verschijnen geen enkele van de dichters aantroffen die
zij verwacht hadden, voelden zich dan ook bekocht.
Gedicht en Grafiek 59 beantwoordt, op enkele uitzonderingen na, alleen aan de
behoefte van volkomen talent- en uitzichtloze naäpers om zich ook eens in druk te
zien. Welnu, ze hebben het gezien. Wij ook helaas. Dank u voor deze quatsch,
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waarvan men de weerga zelfs met moeite in ‘het kahier’ vindt, en dat wil wel iets
zeggen!
Het is waar, van enkele jongeren kan men vermoeden, of hopen, dat ze het ooit
tot wat beters brengen: Walter On, Jaap Berg... Werner Verstraeten bewees, in zijn
sterk poëtisch getint proza,
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tot meer bekwaam te zijn dan de sporadische glimpen in deze gedichten.
Met enkele relatieve lichtpunten maakt men natuurlijk gen bloemlezing waarvan
de aanspraken zo groot zijn. Maar wat verwacht men beter van een De Roover, die
zelf niet voorbij de uiterlijkheden van de moderne poëzie kan zien? ‘De
modernistische kunstenaar (zegt hij) staat voorbij de uitgeholde normen en vermolmde
estetika won twintig eeuwen westerse cul-tuur.’ Akkoord. Maar dit wordt gezegd
door iemand die voor de rest enkel bewijst, dat de ‘modernistische’ (zijn voorkeur
voor dit adjektief is al tekenend!) opvattingen in zijn handen een even uitgeholde
struktuur van nietszeggendheid worden, en dit in veel minder dan 2000 jaar. Zijn
normen zijn niet uitgehold, het zijn opgeblazen papieren zakken; zijn estetika is niet
‘vermolmd’, het is een mislukte momentopname won iets dat hij uit de verte met een
half oog gezien heeft. Tegenover de onechtheid van de burger weet hij alleen de
onechtheid van de snob te stellen. Geen wonder dat hij elk ‘engagement’ voor de
moderne dichter afwijst (in wiens naam, vragen we ons af): ze durven (of hebben)
niets in te zetten, hij of zijn lauwwater-vrijrijmelaars! De bloemlezer De Roover is
een pozeur en de dichter niet minder: zie zijn ‘Thelonius (sic) Monk’. (Niet zo erg
als Ben Klein of Paul De Vree - toegegeven.)
Uit het rondschrijven waarmee de uitgave werd aangekondigd: ‘... Gedicht en
Grafiek 59 een onmisbaar dokument voor cl wie zich op de hoogte stellen wil van
het avant-gardisme in Vlaanderen en met kennis van zaken over de jongste uitingen
van de experimentele kunst diskuteren wil.’ Of, het vermolmde 18e-eeuwse
enciklopedisch ideaal, gemeengoed geworden onder de kleinburger en nu, in dit
kamp, opduikend als ‘avant-gardistisch’ argument. En verder: ‘Men gelooft gewoon
niet con zijn eerlijkheid.’ (die van de ‘modernistische’ kunstenaar). Hoe durft men!
‘Men houdt hem voor een superidioot of op zijn minst voor een kwakzalver of een
bedrieger; iemand die appelen voor citroenen verkoopt.’ Hoe onrechtvaardig... Alleen,
De Roover zal die reakties uitdrukkelijk zelf gezocht hebben, in dit geval. Geen nood
echter, dat hij het ‘onsteilende onbegrip’, dat ‘de grote tegenstander van het
modernisme’ is, nog zou verergerd hebben. Zijn eigen onbegrip in geen geval. En
de poëzielezer kan hij alleen maar duidelijk gemaakt hebben wat het moderne gedicht
niet is. Gedicht en Grafiek 59 is inderdaad een boek dat...: ‘uw ogen zal doen
opengaan’! Voor het feit, voornamelijk, dat men de avant-gardepoëzie overal behalve
onder de hoede van de snob De Roover en ks. meet gaan zoeken.
red

antwoord van hans sleutelaar aan ad den besten
(op de open brief van deze laatste, verschenen in ons nr 12):
Poëzie molesteren & kritiseren/gebruikslyriek & akrieve poëzie/een goed
mens en de poëtische revolte
Ad. den Besten gaat mij in zijn open brief te lijf met wapens van een nogal verouderd
model: de overdrijving, het zelfbeklag, de insinuatie, het scheldwoord, de intimidatie
en - uit het religieuze arsenaal - de exkommunikatie en het metafysisch dreigement.
Een bewijs dat het hem aan doeltreffender materiaal ontbreekt. Wie zijn dreigbrief
gelezen heeft met een fraktie van de aandacht waarmee deze werd geschreven, zal
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gemist hebben wat ik bedoel: het onwrikbare argument. Daarnaast blinkt dit proza,
als de meeste van zijn geschriften, niet bepaald uit door helderheid; de terminologie
is allesbehalve hygiënisch, - gevolg van dB's slordige denkgewoontes, en zelden is
hij helemaal ter zake. Terecht vraagt hij zich dan ook tegen het slot in een vlaag van
luciditeit af: ‘Hebben we er niet een heerlijk-dolle boel van gemaakt?’.
Om niet in hetzelfde euvel te vervallen zal ik trachten de lucht zo zuiver mogelijk
te houden en de minder verkwikkelijke opmerkingen tot een minimum te beperken.
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1e onderbreking
Ik doe dB overeind springen en citeren uit zijn brief:
- ‘Nee, kwade vriend, ik heb je door! Je wilt de motieven wan jullie exekutiepoging
stilzwijgend ontlopen: rankune, gemeenschappelijke angst voor het verliezen van
literaire posities & intimidatie van kritici, zoals ik schreef. Waarom probeer je daar
over heen te praten?!’
- ‘Ach, ik wilde niet al uw blunders tegen u uitspelen, maar als u er op staat...’
- ‘Ja.’
- ‘Bon. U herinnert zich wellicht dat Kouwenaar zijn artikel “Den Besten door de
mand gevallen” (Podium/jan. '59) beeindigt met de opmerking dat de Gard
Sivik-poëzie in geen geval in Dichters van Morgen had gepast. Hoe komt hij tot die
konklusie? Omdat er tussen de - wat il noemen wil aktieve - poëzie in GS en 90 %
van wat u in DvM verzamelde wezenlijke verschillen bestaan (waarop ik nog
terugkom). Daarin ligt de kern van de hele zaak. De aanval was gericht tegen de
mentaliteit achter een bepaalde soort poëzie (en het daaruit voortvloeiend gebrek
aan kwaliteit), beleden door 50 van uw 59 DvM, en tegen een wijze van
poëziebeoordeling (+ de konsekwenties daarvan), gepraktiseerd door u; - namen
zijn hierbij van voorbijgaand belang -. Woede in de literatuur betekent immers altijd
dat er meer op het spel staat dan waartegen de boosheid zich keert.’
- ‘Inderdaad, literaire posities!’
- ‘U weet wel beter: een levenshouding, een wijze van leven, voelen, denken. 't
Blijkt uit vrijwel elke alinea in Onder 1 Hoedje. Is het soms zo vreemd dat wie poëzie
werkelijk ter harte gaat - als méer dan literatuur -, voor wie woorden brood zijn, een
gedicht dat hem niet bevalt opvat als een persoonlijke belediging?’
- ‘Op die manier verval je in het zuiverste sektarisme! Ik pleit voor objektiviteit.’
- ‘M.i. in dit geval een ander woord voor onverschilligheid. Hoogstens een kritikus
kan zich verplicht voelen zijn wensdroom wan objektiviteit als werkelijkheid voor
te stellen en zich karakterlozer voor te doen dan hij is. Degene, die niet, als
tussenpersoon, verantwoordelijk is tegenover zijn lezers, behoeft zich niet te verbergen
achter de huichelglimlach van de tolerantie.’
- ‘Je hebt kunnen lezen, dat ik denk meer van de mensen te houden dan jij; dit
bevestigt mijn vermoeden. Ik schreef dat ik de mensen graag accepteer in hun anders
- zijn, hun anders - doen en anders - denken. Dat is ware tolerantie.’
- ‘Dank u. Nu begrijp ik waarom u mij in uw humane stuk en passant - indirekt een intrigant, cynikus, hypokriet, terrorist, oligarch, lafaard en inlikker noemt en
direkt: een domme kwajongen, nakomer, naloper, opportunist en epigoon. Maar laten
we ons publiek niet al te lang met onfrisse details vermoeien: Wat Kouwenaar
doorzag, hebt u eenvoudig niet willen begrijpen. Vandaar dat u uw toevlucht moest
nemen tot zulke infantiele drogredenen als: rankune - jegens wie in vredesnaam?
daarvoor zwijgt u, wijselijk; angst voor het verlies wan literaire posities - zouden
we, ons verdedigend, anderen naar hun mening hebben gevraagd, met het risiko
tegenstanders binnen de muren te halen? Wij hebben niets anders gedaan dan afstand
genomen en positie gekozen, op een manier die men van de redaktie van een
jongerenblad kan verwachten; waarom, zei ik al. Wanneer u dit “exekuteren”, “noodlot
voltrekken”, “afrekenen”, “de toekomst van de poëzie beschermen” noemt, hanteert
u te kwader trouw een polemische stijlfiguur. En wat de HH kritici betreft ben ik
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eerder geneigd de oorzaak van het feit, dat de meningen wan de meesten met de onze
bleken overeen te stemmen, te zoeken in de kwaliteit van DvM dan...’
- ‘Onzin. Louter het gevolg wan jullie intimidatie-aktie!’
- ‘Ben benieuwd te horen hoe uw “weerloze” kollega's over deze spitsvondigheid
denken. Sta mij intussen toe uw artikel zo veel mogelijk op de voet te volgen.’
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1. Proloog: reprise van het bekroonde gedicht Drie Dagen
‘The real corruptere are those who supply opinion or fancy’ (T.S. Eliot). Om de
opinion en fancy in dB's ongeveer vierduizend woorden lange verdediging van de
ruim tweehonderd woorden die Dick Steenkamp als gedicht liet afdrukken, is het
dus te doen.
dB biedt mij, en u, in antwoord op wat ik een ‘stukje empirische poëziekritiek’
noemde een ‘proeve van interpretatie en immanente poëziekritiek’ aan; dat klinkt
veelbelovend. Na enkele paginaas verklaart hij tot onze verwondering dat ‘dit al’
niet de kwaliteit van Drie Dagen betrof, ‘maar’, voegt hij er geruststellend aan toe,
‘het (vers) is er wel mee aannemelijk gemaakt.’
Hij heeft ‘niet de pretentie, dat die interpretatie - inhoudelijk - het gedicht zou
dekken.’ Nee, dB heeft ‘alleen maar gespannen gekeken in de richting die het gedicht
wijst; je kunt ook zeggen, dat ik zijn chiffres gelezen heb.’ En om ook de laatste
denkrimpel weg te strijken, bekent hij nog het gedicht van Steenkamp ‘op zijn
intenties’ te hebben ‘afgetast’.
Het resultaat van al deze inspanning zijn een aantal bladzijden associatieve humbug,
die waarschijnlijk als unikum de literatuurgeschiedenis zullen ingaan. Typerend is,
dat de maatstaf van de ‘oorspronkelijke bezieling’ en het ‘authentiek dichterlijk
vermogen’ volgens welke dB naar zijn zeggen DvM heeft samengesteld - en waarop
ik hem aan de hand van Drie Dagen aanviel - geen moment wordt gehanteerd en
blijkbaar heeft afgedaan; je zou zo zeggen... In plaats daarvan gebruikt hij het
kriterium besef, dat, z.i. rijkelijk in het vers aanwezig, Steenkamps produkt verre
zou verheffen boven de sensitivistische stemmingslyriek waartoe ik het rekende.
Wanneer ik een gedicht tracht te beoordelen, lezen o.m. alle gedichten die ik
voordien onder ogen kreeg plus alle vroegere waardebepalingen, kortom alles wat
zich in de loop der tijd tot mijn ervaringswereld ophoopte, mee. Als ik een gedicht
waardeer, herken ik, projekteer ik. Wat ik als besef in een gedicht ervaar, is altijd
voor een belangrijk deel mijn eigen besef. Dit feit maakt elke poëziekritiek die zich
uitsluitend baseert op wat een gedicht eventueel ‘te zeggen heeft’, in laatste instantie
tot een subjektieve bewering. Van dit persoonlijke element is dB zich zeer wel bewust;
‘ik ben t.a.v. Steenkamps gedicht misschien óók bevooroordeeld’, zo schrijft hij
(vergetend dat iedere lezer altijd bevooroordeeld is).
‘Het is met andere woorden min of meer mijn eigen wereld, het is mij op de huid
geschreven, al is de poëtische realisatie bepaald niet de mijne.’
Men zou dus verwachten dat hij, dit inziende, zich bij zijn kritiek zo veel mogelijk
van subjektieve faktoren distanciëert en zijn kritische aandacht richt op de ‘poëtische
realisatie’, die niet de zijne is, - zoals ik deed in mijn artikel. Maar nee, dB grondt
zijn ‘immanente poëziekritiek’ juist op een kwaliteit, die zich louter spekulatief laat
formuleren: besef!
Met behulp van grotendeels bijbelse symboliek geeft hij een ellenlange exegese
van het gedicht, die mij alleen van zijn bijbelvastheid heeft kunnen overtuigen. Er
komt van alles uit zijn teologische hoed: de moederschoot, het zinloze, de dood,
christus, menselijke levenskracht, de opstanding, de boom des levens, en wat dies
meer zij. - Precies wat hij er tevoren heeft ingestopt. 't Is een door zijn eigen
handigheid begoochelde goochelaar, die n.a.v. een bepaald beeld schrijft, dat het
‘alleen adequaat verstaanbaar (is) voor degene die er de 90ste psalm in hoort.’ In een

Gard Sivik. Jaargang 4

opmerking als deze en in bv. het arrogante: ‘ik weet nl. van het eerste moment af
aan, waar het om gaat, en dat zonder er ooit maar éen woord met de dichter over te
hebben gewisseld’, kulmineert zijn kritische onbegrip.
Want, dB, waarvandaan een dichter in zijn werk is vertrokken, doet niets ter
zake. Als ik Paul Valery mag citeren (The Creative Process, pag. 96): ‘Producer and
consumer ore two essentially separate systems. The work is for one the terminus, for
the other the origin
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of developments which may be as foreign as you please to one another.’ Al is dit
niet helemaal waar - het gedicht kan ook voor de maker een begin zijn, een ontdekking
-, in elk geval heeft niemand een psalm - of katechesatieboekje of bijbel nodig om
de - immers zo christelijke - Donne of Quevedo ‘adequaat’ te verstaan (wat is dat
eigenlijk?); il hoef de Bhagavad Cita of het Gilgamesh epos niet bij de hand te hebben
wanneer ik Schierbeek lees; waar Kouwenaar schrijft (in De Dag/Achter een Woord):
‘Op de dag dat ik er was stonden de klokken zeven/ de buren praatten op de balkons
over vrede / mijn vader schreef een stuk over een brand (vet wan mij, hs) /.../,
behoeft geen enkele lezer te weten dat zijn vader journalist was. Integendeel, die
notie doet het gedicht geweld aan, het kan, naarmate het - binnen zekere
betekenis-grenzen - minder feitelijk gedetermineerd is, voor mij alleen maar
meer betekenen. Valery drukt het als volgt uit: ‘For works to have their effects the
producer and the consumer must each be independent or ignorant of the other's
thoughts and conditions.’ Immers: ‘All that we can define is at once set off from the
producing mind, in opposition to it’ (TCP, pag. 98).
Elke exegese zegt minder dan het betrokken gedicht zelf, zelfs al is dat
nauwelijks meer dan stemmingslyriek. In plaats van te verruimen, verkleint
een interpretatie - als deze van dB - de bruikbaarheid van het vers. De pasklare
(psychologische of mythologische) koncepties waarvan poëzie-interpretaties
doorgaans aan elkaar hangen, zijn in feite een direkte ontkenning van de poëzie.
Het gedicht wordt door de lógische samenhang die de interpretator in zijn
werkstuk moet brengen in zijn wortels aangetast (men vergelijke de voorkeur die
dB - notoir liefhebber van Heidegger - plotseling aan de dag legt voor de aartsvijand
van de poëzie, het kausale denken; ongewild stelt hij Drie Dagen voor als een
allegorie).
Men krijgt, dB's kanselwijsheden lezende, de indruk dat Steenkamp een
meesterwerkje heeft voortgebracht, moeilijk weliswaar, maar mits voorzien van een
gebruiksaanwijzing voor iedere sterveling verstaanbaar. dB doet het voorkomen alsof
Steenkamp's taalgebruik hermetisch, in hoge mate implicerend en gekoncentreerd
zou zijn; vanwaar anders de noodzaak van zo'n lange apologie? Niettemin moest hij
toegeven: ‘dat het (vers) nogal wat “stemming” heeft is niet te ontkennen, en dat er
sensitivistische momenten in het spel zijn evenmin’, waarmee hij een eind tegemoet
kwam aan wat ik in mijn kritiek opmerkte; Drie Dagen werd niet uit taal ‘gebouwd’
maar met woorden ‘geschilderd’. Het ‘schilderkunstige’ facet van de taal, waarom
het in dit geval overduidelijk gaat, negeert hij daarna echter volkomen, om - m.b.v.
het zogenaamde ‘besef’ - paginaaslang te suggereren dat de taal hier bij uitstek
‘architektonisch’ zou zijn gebruikt. De oorzaak van dit gezichtbedrog ligt m.i. onder
meer hier in, dat dB kennelijk geen onderscheid maakt tussen de objektieve en de
subjektieve funktie van woorden (ik ga er hieronder nog op in).
De gestandaardiseerde gevoeligheid waarmee Drie Dagen doordrenkt is (cf. het
overmatig gebruik won bij voorbaat poëtische woordjes en beeldjes) ziet hij zo
doende aan voor zeggingskracht. En dat is nu net wat dit gedicht ten enemale mist.
dB moet dit evenals u en ik ergens gevoeld hebben. Anders zou hij immers niet
zo veel woorden aan dit uit 2500 inzendingen gekozen versje hebben besteed,
bewijzend dat het zijn uitgebreide ‘proeve van, enz.’ nódig had om ‘aannemelijk’
te worden gemaakt. Want wanneer Steenkamp inderdaad te verstaan had willen
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geven wat dB ons zo uitvoerig tracht aan te praten, vraag ik me af: waarom heeft hij
dat dan niet gedaan? Als ik de drie dagen in dit vers ervaar als journalistieke
tijdsbepalingen, is dat mijn goed recht als lezer; ik moet geen genesis-sage nodig
hebben om te weten dat de bewuste ‘vrijdag’ de dag is waarop de mens is geschapen.
Een goed gedicht spreekt altijd voor zichzelf.
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Er is over de tekortkomingen van dit vers nog wel het e.e.a. te zeggen, maar dat zou
slechts tot overbodige herhalingen en nóg waanzinniger proporties leiden. Het ging
natuurlijk ook geen moment om dit onbelangrijke gedicht, doch om de wijze waarop
dB ‘immanente poëziekritiek’ bedrijft, d.i. andermaal zijn inkompetentie demonstreert.
Polemische kwaliteiten bezit zijn verdediging niet, omdat hij mij nergens met
argumenten bestrijdt, zijn vroeger geafficheerde kriteria eenvoudig vergeet en het
onderwerp van diskussie doodgemoedereerd vanuit een totaal andere gezichtshoek
benadert, mij aldus slechts op een 3-tal punten rechtstreeks antwoordend:
Over de drie dagen in het vers zei ik zonet het een en ander. (1) De twee laatste
regels: ‘al wat ik deed/ gelukte’ noemde ik in mijn artikel ‘vlak en prozaïsch’ en ik
kan ze nog steeds maar niet evokatief vinden; i.p.v. aan te tonen dat ik mij vergiste,
tracht dB te intimideren: ‘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.’ (2)
Mijn vraag of het in de totaliteit van het gedicht nu werkelijk verschil maakte of
er stond: ‘heb ik mij honderd jaar te slapen gelegd’, i.p.v.: ‘heb ik mij honderd jaar/te
slopen gelegd’, weet hij eveneens slechts met bluf te beantwoorden: ‘Ja, wat moet
ik eigenlijk met iemand, die niet begrijpt, waarom de dichter in de regels: (...) 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 geweest.’
- Ik heb dat prevelen van poëzie nooit goed begrepen; of iemand leest mij het gedicht
voor of ik lees het; in beide gevallen gehoorzaamt het aan andere wetten: in het eerste
speelt het zich af in de tijd, in het andere niet; wat hebben een geluidsgolfje en een
inktvlek met elkaar uit te staan? (3).
Wat dB ons heeft voorgeschoteld is op zijn best een geloofsbelijdenis, zonder
de minste kritische (krinein = scheiden, niet dB?) of polemische waarde; ik heb
dit m.i. voldoende toegelicht. Met kritiek heeft zijn ‘proeve’ niets maar dan ook
niets, met opinion en fancy àlles van doen.

(2e onderbreking
dB:
- ‘Ik wil je even herinneren aan dit zinnetje in mijn brief: Je zult toch moeten
toegeven, dat zonder het gedicht mijn hele interpretatie in de lucht zou hangen.’
- ‘Een van uw briljanste flaters! Want dat blote feit bewijst niets omtrent de zin
en de kwaliteit van die interpretatie, o dB. Ook de erbarmelijkste interpretatie kan
het niet zonder gedicht stellen. Is dat nou zo moeilijk te bedenken?’
- ‘Als ik je goed begrijp, verwijt je mij dat de interpretatie het gedicht niet
“inhoudelijk” dekt; wel, die pretentie heb ik ooit gehad. Maar 't is toch veelzeggend
dat wat jij bijbelse symboliek noemde wonderwel op het vers van toepassing blijkt!’
- ‘U vergist zich: ik zei hierboven al waarom m.i. geen enkele interpretatie een
gedicht ooit “inhoudelijk” kan dekken (- als ik deze gewaagde beeldspraak nog even
mag vasthouden). En veelzeggend is alleen, dat u uw jargon uit de bijbel haalt; dat
poëtische boek bevat zoveel symboliek, dat je er elk gedicht uit de wereldliteratuur
mee te lijf kunt gaan. Uw tragische misverstand is, dat u meent de poëzie en de lezers
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een dienst te bewijzen met uw exegeses, terwijl u slechts vivisektie pleegt op de
poëzie; - gedichten gaan nu eenmaal snel ter ziele wanneer men ze tracht uit te melken.
Uw onverdroten ijver resulteert dan ook steevast in grandiose falsifikaties, ook
ditmaal: beweringen verkoopt u, onder het handelsmerk “immanente poëziekritiek”,
als kritische motiveringen. (Ook al reduceert u achteraf - ouder gewoonte - uw
pretenties tot een minimum; - zinnetjes in uw kritiek als “Het lijdt geen twijfel”, “Ik
weet vanaf het eerste moment waar het om gaat” & “Het is niet eens
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een vraag voor mij” verraden te duidelijk wat u feitelijk pretendeert).
Hoe het taalapparaat, dat elk gedicht is, funktioneert, waar het eventueel hapert,
dat vraagt u zich niet af.’
- ‘Je had mijn stuk beter moeten lezen! Ik ben wel degelijk op de technische kant
van Steenkamp's gedicht ingegaan, maar - in tegenstelling tot jou - pas nadat ik het
op zijn intenties had afgetast.’
- ‘D.w.z.: nadat u er uw eigen “wereld” in geprojekteerd had! Bij poëzie geldt,
dacht ik zo, slechts éen intentie: die waaruit een gedicht - niet vorm of inhoud, maar
de taaltotaliteit - ontstaat; van andere intenties kunnen we nooit het fijne weten (- of
verkeert u b.v. soms niet in onzekerheid over uw eigen intenties?). Zij kunnen voor
een kritikus nooit van primair belang zijn. Vestdijk noemt die basis-intentie duidelijker
“vormdrift”, die z.i. veel onthult over de poëtische intensiteit en oorspronkelijkheid;
- waar de vorm zwak is, zoals in het geval van Drie Dagen, is de rest het ook. Doch
die vorm, de “poëtische realisatie”, interesseert u alleen in zoverre u er achteraf
houvast aan heeft: u analyseerde het taalfenomeen dat Drie Dagen heet niet, maar
hanteerde het om uw vooronderstellingen waarschijnlijk te maken. Het resultaat
heeft een verraderlijke schijn van objektiviteit doch is in feite even illusoir als de
voorafgaande interpretatie.’
- ‘Ik zou wel eens willen weten, wat jij eigenlijk verstaat onder het kritiseren van
poëzie...’
- ‘Daarvoor behoeft u alleen maar door te lezen.’)

2. Poëzie molesteren & kritiseren
(a)
dB's kritische kapriolen zijn eigenlijk eerder psychologisch dan literair interessant.
Uit psychologisch oogpunt kan het merkwaardig zijn een essayist ongeveer van
artikel tot artikel (en soms binnen het bestek van éen opstel) andere opvattingen te
zien verkondigen, literair is zo iemand een alledaagse warhoofd.
In zijn ongeveer 300 pag dikke poëziegids ‘Stroomgebied’ ging het dB er in de
eerste plaats om ‘te onderzoeken of iemands poëzie adequaat is, d.w.z. in hoeverre
wat hij zegt adequaat is aan wat hij te zeggen heeft.’ Ik heb over dit kritische
uitgangspunt in Onder 1 Hoedje reeds het mijne gezegd, wat hem i.p.v. in het defensief
te brengen, deed kapituleren met de opmerking dat hij zich niet meer volledig
gebonden acht aan wat hij ruim vijf jaar geleden probeerde te definiëren... In DvM
zagen we dB dan ook opereren - beter: deed hij de lezer kennismaken - met de
maatstaf van de ‘oorspronkelijke bezieling’ en het ‘authentiek dichterlijk vermogen’,
in de loop van zijn inleiding verlaten voor ‘duidelijk-verschillende nuances’ en
‘bepaalde merites’. In zijn bijdrage tot het dikke Maatstafnummer, gewijd aan de
‘poëzie sinds ‘50’, stelt hij weer andere eisen aan de jongerenpoëzie: ze moet
‘levenskrachtige elementen’ bevatten, er moet een ‘stem met een eigen timbre’ in
doorklinken.
‘De waarde van een gedicht bestaat voor mij grotendeels in wat het aan
werkelijkheid schept. Is er naam gegeven, ja of neen?’, heet het daarentegen in zijn
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open brief, waarin hij voorts ‘zukunftsfähig’ noemt ‘datgene wat behalve talent ook
iets van “strekkingnaar- menszijn” verraadt’.
Het is tijdverlies deze kriteria nader te bezien, omdat dB niets liever blijkt te doen
dan op gezette tijden nieuwe ‘limieten te stellen’ en het bovendien domweg aan zijn
lezers overlaat zijn kritische begrippen nadere inhoud te geven.
Laat ik mij liever aan de feiten houden en samenvatten waar zijn, al dan niet tot
premisses geformuleerde poëzie-opvattingen in de praktijk op neerkomen.
In Stroomgebied beweerde dB te werken met een ‘immanent’ kriterium - om een
hem vertrouwd adjektief over te nemen -, met als konsekwentie dat slechts het
funktionele - ‘adequate’ - taalgebruik hem als kritikus kon interesseren. Die
konsekwentie heeft hij in zijn boek niet getrokken; deel 1 beeindigt hij met het recept
dat het in de
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poëzie weer zal moeten gaan om een ‘actus van geloof aan de zin der dingen’, om
een droom die ‘voortdurend bezig (is) met zinsonthulling en zingeving der
werkelijkheid.’ - Een zuiver ethisch standpunt dus, dat bij de volgende beschouwingen
over de afzonderlijke figuren van de ‘na-oorlogse dichtergeneratie’ duidelijk
prevaleerde. Hetzelfde zien we ook gebeuren in het geval van DvM. ‘Oorspronkelijke
bezieling’ en ‘authentiek dichterlijk vermogen’ zijn op zichzelf richtingloos en kunnen
de meest uiteenlopende verzen opleveren; men kan ze met goed recht ‘immanente’
kwaliteiten noemen. Tot zover is er geen ethisch vuiltje aan de lucht.
Doch wanneer dB in zijn open brief uiteenzet waarom de poëzie in DvM hem van
belang lijkt, zwijgt hij in alle talen over de formele aspekten er van om des te
uitvoeriger in te gaan op de morele achtergronden. Hij konstrueert voor zijn DvM
een keurig sluitend wereld- en mensbeeld, spreekt over ‘liefde, eerbied voor het
leven’, ‘verdediging van de humaniteit’, ‘nieuw wereldgevoel’, ‘nieuwe mentaliteit’,
vindt de poëzie in zijn boek ‘op een of andere manier sympathiek’ (sic) en verzucht
dat poëzie voor hem nð groot hoeft te zijn, als ze maar ‘wezenlijk is, en menselijk’.
't Is niet moeilijk onder zijn humanistisch kolbertje van moderne snit de ethikus
dB te herkennen. Ook zijn verknochtheid aan wat hij voor tolerantie verslijt en zijn
pleidooi voor een zg. ‘demokratisering van de poëzie’ spreken duidelijke taal.
Poëtische waarden liggen voor dB - vaak geheel, steeds grotendeels - op een
ethisch vlak.
Dit feit wreekt zich in alles wat hij schrijft, tot en met zijn poëzie toe.
In zijn kritische werk speelt de vrees niet ruimhartig genoeg te zijn hem voortdurend
parten, - begrijpelijk bij iemand die voortdurend het totale menszijn in het geding
brengt en nalaat de machinerie van de poëzie te analyseren. Wat zich bij voorbeeld
aandient als ‘mooischrijverij’ weigert hij a priori als zodanig te aanvaarden; zijn
bedenkingen neemt hij minder ernstig dan wat zijn welwillendheid hem ingeeft. Zo
komt hij er o.m. toe de fondantversjes van Guus Valleide - ongeveer de meest
oppervlakkige en maniëristische kunstnijverheid sinds '50 geschreven; - vandaar het
‘eigen timbre!’ - als volwaardige poëzie te accepteren en te waarderen; want, lezer,
oppervlakkigheid en schijn-schoonheid tout court bestaan immers niet, er steekt méér
achter!: ‘... bezwering van dreigingen uit de diepte’, begrijpt dB.
Uit deze zelfde goedertierenheid - en, daarachter, een kwaad geweten - werd het
idee voor DvM geboren. Dat dB zich bij de samenstelling zo'n 150 maal kon
vergissen, vindt m.i. voornamelijk z'n oorzaak in zijn benadering van de taal, die
natuurlijk samenhangt met zijn ethische instelling t.o.v. poëzie. Hij maakt, schreef
ik hierboven n.a.v. Drie Dagen, bij voorbeeld geen onderscheid tussen de objektieve
en de subjektieve funktie van woorden: een woord kan enerzijds iets bedoelen en
zo drager van een objektieve inhoud zijn, - de objektieve funktie; anderzijds kan een
woord iets subjektiefs uitdrukken - zoals de persoonlijke konditie van degene die
het woordteken geeft -, -de subjektieve funktie. (William Empson onderscheidt ‘the
denotary and the connotary sense of words.) Wanneer men zich waagt aan een
poëzie-interpretatie is het vanzelfsprekend van primair belang er op bedacht te zijn
met welke woordfunktie men in een bepaald verband te doen heeft. dB bekommert
zich, zoals gezegd, echter geen moment om het elementaire onderscheid tussen deze
beide semantische funkties van het woord, hetgeen aanleiding geeft tot monsterlijke
misvattingen.
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Zijn overmaat aan ethische en gebrek aan verbale belangstelling doen dB's poëzie
lijden onder de vergissing, dat een symbool op zichzelf al waarde heeft als poëtisch
‘teken’ (cf. Rodenko's bespreking van ‘Tegen mijn verlies’, indertijd in de NRC
verschenen); over dezelfde vergissing struikelt hij bij zijn interpretaties: hij gaat niet
na hoe een beeld of symbool in het vers funktio-
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neert, of het poëtisch ‘geladen’ is, maar beperkt zich tot het duiden van een mogelijke
inhoud, waarbij hij de woorden vereenzelvigt met begrippen. Waarom een kritikaster
met een dergelijke nevelige poëziebeschouwing niet eerder ‘door de mand is
gevallen’? Eén antwoord is wellicht: de bloemlezing Stroomgebied kón geen totale
mislukking worden, omdat dB kon putten uit het werk van een groot aantal dichters
die hun sporen reeds verdiend hadden. Als redakteur van de Windroos ontsnapte hij
jarenlang aan veler kritische aandacht; - men pleegt een uitgever nu eenmaal niet
voor een slechte publikatie aansprakelijk te stellen en, schreef ik in Gard Sivik 9, de
goede bundels in deze overjarige reeks zijn zo zeldzaam, dat hun uitgave wel op
toeval moét berusten. Pas bij DvM kwam zijn poëtisch begrip duidelijk in het
middelpunt te staan; wel, de rest van het verhaal kent u.
Al zal het nooit tot de huiskamers doordringen, wij weten onze vermoedens
definitief bevestigd: Ad. den Besten kritiseert niet, hij molesteert de poëzie.
(b)
De grenzen van een poëziekritikus zijn altijd enger dan die van een gedicht, in
zoverre het gedicht tenminste onkontroleerbaar, méér dan taalmachine is.
Een kritikus die niet uitgaat van de feiten, levert words/words! wishful thinking!
opinion & fancy! Zijn interpretaties, hoe vernuftig ook, zijn nooit verifiëerbaar, dus
altijd vervangbaar.
Die feiten schuilen m.i. om te beginnen in wat een gedicht feit-e-lijk is: een verbaal
organisme. Daarom kan alleen een verbale analyse tot verheldering of tot geldige
kritiek leiden.
Als ik, om het kontrast, mijzelf even mag herhalen: een kritikus als dB begint waar
zo'n analyse eindigt, spekulerend m.b.v. woord en beeld als konceptie of idee, zelden
als teken, nooit als objekt. Gevolgen: ongefundeerde schrijverij/etische i.p.v. poëtische
kritiek/begrenzing van het krachtveld van de poëzie/de noodlottige suggestie dat
men louter langs begripmatige weg poëzie als poëzie kan leren verstaan.
Degene nu, die een gedicht verbaal analyseert, gaat allereerst na hoe de taal
gehanteerd is, op welke wijze de dichter met het woordmateriaal werkt. Probeert
niet de lezer de geheimen van het vers te tonen, maar de weg er heen. Door de
moeilijkheden van het taalgebruik op te helderen, verlegt hij de poetische horizon
van de lezer. Dit kan slechts een waarheidsgetrouwere poëziebenadering tot resultaat
hebben, waardoor de bruikbaarheid van poëzie wordt vergroot i.p.v. verkleind. (Ter
illustratie van ‘waarheidsgetrouw’: iemand die Hopkins waardeert en Thomas niet,
kan niet anders dan om verkeerde, buiten-literaire redenen waarderen; omdat hij
denkt te ‘begrijpen’ bv.)
Een verbale analyse verwezenlijkt dus enerzijds en is daarnaast een hulpmiddel
waarmee de kritikus kan uitmaken of het woord al dan niet doelmatig (cf. mijn artikel
in Onder 1 Hoedje) is gebruikt en of het beeld funktioneert, - waarbij hij in elk geval
kan rekenen op applaus van Sybren Polet.
Daarna weet hij heel wat meer van het gedicht; hij weet dan bv. of hij ‘geleende
woorden’ dan we! authentieke poëzie onder ogen heeft, of die poëzie mislukt is dan
wel geslaagd, enz. Daarop kan hij een oordeel baseren, een verifiëerbaar oordeel met
als enige beperking dat het te formeel is, te bloedeloos, te a-poëtisch. Poëzie is meer
dan een formaliteit. Een kritikus dient verder te gaan dan de buitenkant, maar daar
te beginnen, wil hij niet in holle frasen vervallen.
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(3e onderbreking
dB:
- ‘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!
- U heeft van begrijpen een andere opvatting dan ik... Inderdaad, wat Rodenko
uiteenzet in “De criticus als ingenieur” komt min of meer overeen met mijn mening,
maar u moet dat essay
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kennelijk nog lezen; anders zou u weten, dat hij het onderwerp vanuit een totaal
andere hoek benadert.’
- ‘Ik, -’
Een ongeduldige Gard Sivik-lezer valt dB in de rede:
- ‘Een paar vragen in de kantlijn: what about de scheiding tussen “inhoud” en
“vorm?”
- Die scheiding heb ik niet gemaakt. Een verbale analyse wil o.m. antwoorden op
de vraag welke funkties van de woorden in het kader van een gedicht relevant zijn.
Zou ik inhoud van vorm, betekenis van woordlichaam scheiden, dan zou ik de
woorden bv. uitsluitend moeten zien als objekten, waarmee ze al op een funktie zijn
vastgelegd. Met behulp van een verbale analyse kan een kritikus integendeel de
nadruk leggen op het korrelatief verband tussen - d.i. de eenheid van - vorm en
inhoud.’
- ‘Vraag twee: U viel den Besten onder andere aan op het begripmatige in zijn
poëziebenadering en wat doet u zelf? U houdt indirekt een pleidooi voor het
analyserende verstand.’
- ‘Dat is een kwestie van moeilijk te “vertalen” accenten en grenzen. Basis van de
poëziekritiek die ik voorsta, is bescheidenheid tegenover het gedicht en argwaan ten
opzichte van elke verstandelijke uitmelkerij. Maar al gaat voelen aan denken vooraf,
niemand kan poëzie lezen in een toestand waarin het gevoel elke gedachte uitbant.’
- ‘Dus tóch een hoofdrol voor het intellekt?’
- ‘Nee. Wat u niet schijnt in te zien, is dat het in poëzie voornamelijk om
gevoelswaarheden gaat, die per definitie alleen gevoelsmatig te benaderen zijn; nl.
via gevoeligheid voor de taal. Bij een verbale analyse is taalgevoeligheid zeker van
zoveel belang als anlyserend verstand.
- Toch blijft een analyse een analyse. Als u wilt volhouden dat het rationele in een
exegese de poëzie aantast, dan moet u hetzelfde erkennen voor een analyse.’
- ‘Ik weet wel dat elke analyse in zekere zin een aanval inhoudt; maar die richt
zich in dit verband slechts op wat het wezenlijke in een gedicht kan verbergen en
niet op dat wezenlijke zelf. Exegese betekent in ruimere zin altijd: ontkenning en dat
is vele malen kwalijker. Bovendien vervult de logika bij een taal-analyse een
ondergeschiktere funktie dan bij wat men gewoonlijk een ‘analyse’ noemt (cf. het
belang van taalgevoeligheid); logika heeft betrekking op juistheid, het doel van een
verbale analyse ligt verder, in de richting van waarheid, de waarheid van het gedicht;
een gedicht kan nooit ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn.)

3. Gebruikslyriek & akfieve poëzie
De woorden der gemakkelijkheid,/woorden van rose slaap,/ kamer behangen met
zachtgetinte dromen,/ dat is de poëzie die u lust/Hans Andreus
(a)
De wezenlijke verschillen tussen de poëzie in DvM en in Gord Sivik. Terwille
van de duidelijkheid zult u in (a) klanken horen, die u al uit Onder 1 Hoedje bekend
kunnen zijn, - zij 't nu in het ruimere verband van dB's opvattingen, pardon,
misvattingen.
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dB noemt in zijn inleiding ‘heel wat gedichten’ in DvM ‘in verstechnisch opzicht
niet sterk’; ze vertonen, meldt hij, een ‘gebrek aan innerlijke sterkte’, zijn ‘niet groot
van allure en geestelijke afmeting’, maar ‘wel mooi’.
Ons meningsverschil begint bij het woordje ‘mooi’, bij de etische grootmacht
strekking-naar-menszijn en bij monsterbegrippen als oertaal, oernoties, mysticisme,
neo-impressionisme, intensivisme, waarmee hij in zijn brief de uitgave van DvM wat verlaat - tracht te verantwoorden.
- Men weet er niet goed raad mee - verlangt onze tijd geen geldiger poëzie? - en
men ergert zich en voelt zich diep onbevredigd, aldus dB over zijn eigen bloemlezing.
Waarom hij het ‘papieren-bootjes-vouwen’ wan zijn discipelen dan toch au sérieux
heeft genomen?
Voornamelijk om een drietal redenen. Twee ervan kent u: dB's fatale taalbenadering
en zijn heilige angst om voor beperkt, te weinig humaan, intolerant te worden versleten
- z.i. de zwaarste zonde die men iemand kan aanrekenen.
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‘Alles wat met de mens en zijn wereld verband houdt, is ongewoon en boeiend’,
schrijft hij met bijkans goddelijke grootmoedigheid ergens in zijn brief. Wanneer de
poëtische notities van enkele tientallen jongens en meisjes - té veel dan dat het niets
te betekenen zou hebben! - een zekere homogene oppervlakkigheid vertonen,
konkludeert hij dan ook prompt dat er onder de oppervlakte ‘iets’ moet zijn ‘dat
waarschuwt niet onmiddelijk het invektief “mooischrijverij“ te gebruiken’. (Een
gedachtengang die er toe moet leiden de Clinge Doorenbossen even ernstig te nemen
als de Gorters... Wat dat ‘iets’ is, krijgen we natuurlijk niet te horen.)
De derde reden? Zeker niet de minst belangrijke: Ad den Besten was blij met dit
poëtisch genre.Omdat het hem in staat stelde te doen waar hij jaren naar verlangd
had: het einde van wat hij denigrerend experimentalisme noemt aankondigen
en een duidelijke negatieve reaktie op '50 signaleren, niet van enkele dichters
maar van een groep of generatie.
(Zo'n term experimentalisme is op zichzelf al onthullend; wat Rodenko jarenlang
getracht heeft nuancerend te omschrijven doet dB af met 1 irreëel begrip, dat
onmiskenbaar stinkt naar onverschilligheid, nee, afkeer.)
Men kan het in vrijwel al zijn beschouwingen over hun poëzie nalezen, dB heeft
de vijftigers altijd een te smalle geestelijke basis verweten en dat doet hij nog steeds,
in zijn brief: ‘Wat uit die diepten (van de 50-igers, hs) oprees, waren - en zijn soms
nog - jungle-achtige kreten, ongearticuleerde hijgingen, amorfe woordlava, - vrije
expressie.’ (Ik denk aan het werk van Lodeizen, Hanlo, Rodenko, Kouwenaar, Polet,
Campert, de Vinkenoog van na Heren 17, de Andreus van na de Taal der Dieren...)
dB: ‘Woorden, ja, maar zonder “zins-verband”. Géén bezwerende, géén naamgevende
woorden.’ (- De magie van een Lucebert!)
Omdat de DvM van deze imaginaire tekortkomingen in het werk van hun
voorgangers even weinig moeten hebben als dB, ‘Daarom’, zo orgelt hij, ‘vergenoegen
zij zich met de ‘oppervlaktedimensie’ der werkelijkheid. ‘Had u niet gedacht, wel?
De weinig poetische voorspelling van Elburg in Atonaal, ‘dat de duistere fase in
de moderne Westerse dichtkunst over zal gaan’ - gedaan in het perspektief van het
Socialistisch Realisme, zoals hij duidelijk te kennen gaf -, annexeert dB, met
instemming en voorbijzien aan Elburg's uitgangspunt, voor zijn reaktionaire
prognoses. (Waarbij hij aan het begrip ‘experiment’ dezelfde misverstanden hecht
als de snuggere Hendrik de Vries deed in zijn Maatstaf-artikel, dat eigenlijk Variaties
op een Woordspeling zou moeten heten. Maar ik kan kwalijk al zijn enormiteiten
uitspinnen.)
We weten voortaan in elk geval met hoeveel begrip dB in de afgelopen jaren het
werk van de vijftigers heeft benaderd en hoe weinig hij vervalsingen schuwt om zijn
DvM van het epigonisme te redden door ze als bewust reagerende jongeren te
presenteren.
Vrijblijvend impressionisme? Halfzachte navolging van de ‘woorden der
gemakkelijkheid’ in een gedeelte van de poëzie der vijftigers? Ben je mal!
‘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.’ Voor deze gok zouden toch op zijn minst noties in zijn bloemlezing te
vinden moeten zijn, nietwaar? dB citeert niets, want er valt niets te citeren.
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- In de meeste gedichten der jongeren roepen de woorden om ideeën. Hun dichters
hebben niets dan het lege woord tot hun beschikking, slap opgevuld met erotische
en andere gewaarwordingen. Hun menselijke ijdelheid, die zich toch in éen opzicht
wil onderscheiden van het profanum vulgus, dat ook alleen maar gewaarwordingen
en
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hebt alleen belang bij een bepaald soort poëzie.’
- ‘Allicht! Maar een andere dan u denkt...’
- ‘Daarom: zoals jij bij voorbaat wist, dat Dichters van Morgen gevaarlijk voor je
zou worden, zo wist ik bij voorbaat, hoe je reaktie zou zijn.’
- ‘Héél intelligent, nadat ik vier maal weigerde mee te werken en daarbij in een
open brief mijn bezwaren uiteen zette... Ik moet zeggen, uw geheugen -’
- ‘Het is ook irritant voor lieden met zulk een onmatige, op niets berustende
eigendunk als jij, te moeten worden vergeleken met vele, vele anderen en daarbij
ruimschoots de kans te lopen, dat je door de mand valt. Dat risiko heb je niet
aangedurfd, en daarom weigerde je in te zenden voor mijn bloemlezing.’
- ‘- uw geheugen laat u aardig in de steek. In die brief in Gard Sivik 9 vroeg ik
mij af waar u de acht jonge, talentvolle dichters, die minstens nodig waren voor een
bloemlezing van enige omvang, vandaan dacht te slepen. Acht, 8, dB.’
- ‘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 deel van de dichters
uit mijn bloemlezing? Als je dat wel meent, zal ik het je anders vertellen: Hens
Sleutelaar heeft zich die toegang alleen maar geforceerd, via een eigen tijdschriftje...’
- ‘Het heeft zijn bekoring, zo'n beeld uit langvervlogen literaire tijden: Ad den
Besten als aartsvaderlijke portier bij de poort naar de “wereld der literatuur”. Apropos,
hoe ziet degene er uit die de deur in het dekor voor mij zou hebben geopend? En
sinds wanneer is het oprichten van een tijdschriftje een literaire halsmisdaad? Maar
doet u geen moeite te antwoorden. Anders verveelt u ons, vrees ik, nog langer met
doorzichtige verdachtmakingen.’
- ‘Wat ik vrees, is veeleer iets anders: Ik vrees, dat binnenkort in plaats van Foppe,
Berger en Kooijman drie anderen als epigoon te kijk zullen staan: Vaandrager,
Armando en jijzelf.’
- ‘...dixit de dronken engel met het gummizwaard uit Rodenko's gedicht. De engel
met de - hoe kan het anders - opvallende schommelingen in zijn poëziewaardering:
“Verschillende malen heb ik mooie dingen van u gelezen”, onthulde u mij bij uw
tweede verzoek om medewerking aan DvM; herinnert u zich dat briefje nog? Later
bevestigd met de strelende notitie dat u mijn gedichten “de moeite waard” vond. In
DvM betreurt u mijn weigering om mee te werken en in uw Maatstaf-artikel blijk ik
- godzijdank - nog te behoren tot degenen “in wie ik persoonlijk iets zie”. Sindsdien
- ik publiceerde intussen geen enkel nieuw gedicht - heeft u dan eindelijk de korrektie
in uw oordeel aangebracht, die ik al lang verwachtte. Verwonderlijk is het niet, maar
wel veelzeggend.’)

4. Een goed mens en de poëtische revolte
Ein guter Mensch!, Woyzeck - deze dB, die zijn naastenliefde en verdraagzaamheid
niet luid genoeg kan verkondigen, vooral als het jonge, talentvolle dichters betreft.
Een humaan schepsel, wiens stopwoorden zijn: humaniteit, Heidegger, eerbied,
religiositeit, Heidegger, zingeving, liefde, leven, Heidegger en alle samenstellingen
met het woord mens.
Zijn hart heeft ruimte voor de gehele mensheid, zijn tolerantie kent geen grenzen.
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Zouden zijn woorden daarom zo hol klinken, Woyzeck?
Eenvoud, deemoed, geloof, geduld - houdt hij voor ons voor, vooral geduld.
‘Patience who asks, wants wars, wants wounds...’
Een gevoelige barth ook, naast een idealistische, onbaatzuchtige kritikus.
Vaak draaft hij wat door, dikwijls wordt de ontroering hem te machtig, maar ach,
wie zou hém dat niet vergeven?
Maar soms, Woyzeck, bij hoge uitzondering, blijkt hij ook maar een mens. Dan
vergeet hij een integer man
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te zijn en zegt hij onaardige dingen op de toon van een dominee wiens geduld op is.
En wat blijkbaar de beste kan overkomen: zelfs zijn ‘respekt voor het anders-zijn
van de ander’ laat hem dan in de steek. Zoals nu.
‘Er kon daar wel eens niet zo veel méér onder de woorden blijken te zitten dan
agressie, kunstmatig opgewekte emotie, kinderachtig en stereotiep cynisme, verbale
moedwil, - zelfforcering en zelfbedrog’, veronderstelt hij in zijn brief en hij bedoelt
er de poëzie in Gard Sivik mee. ‘Leere Idealität’ is een hem onbekend begrip...
Even verder karakteriseert hij aktieve poëzie als ‘poëzie die de agressieve traditie
van het experimentalisme voortzet, en dat vooral met een accent van verbeten of
tragisch-doenerig negativisme’ (...), ‘agressieve poëzie’. ‘Nee, haast hij zich, ‘ook
daar heb ik niets principieels 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.’
En echt, ook ditmaal heeft hij er weer weinig van begrepen. Het is een harde
waarheid voor een goed mens, maar het eerste goede gedicht gemaakt uit ‘waarden’
moet nog geschreven worden. Tenzij hij ontkenning van waarden bedoelt, wat mij
niet erg waarschijnlijk lijkt; in dat geval zou ik hem niet tegenspreken. ‘All art is a
symbolic criticism of values, but poetry is specifically and almost exciusivily that’
(Kenneth Rexroth). En alles is poëtisch materiaal, ook al is het vanuit een ethisch,
godsdienstig, filosofisch standpunt verdorven, verwerpelijk, onjuist of wat dan ook.
(Voorbeeld: de Pisan Cantos van Pound, waarin diens fascistische sympathiën een
kreatieve rol spelen - wat bij de bekroning met een staatsprijs natuurlijk een rel
veroorzaakte.)
Aktieve poëzie - agressieve poëzie, meent dB. Aktieve poëzie - poëzie van de
revolte, die zich kan maar niet hoeft te uiten in agressiviteit.
Poëtische revolte is niet gericht op verovering, op expansie, maar - in
overeenstemming met het bezwerende karakter van alle poëzie - op behoud van
al wat in de dichter en zijn wereld niet tot formule herleid kan worden. Daar
begint het aktieve gedicht; waar het eindigt is een andere zaak, schreef ik al. Gils
schrijft aktieve poëzie, vol onthutsende zwarte humor; de vitale verzen van Snoek,
de lucide registraties van Vaandrager zijn aktieve poëzie; en ook de indrukwekkende
gedichten van Pernath met de geladen, wrede stilte rond de woorden zijn aktieve
poëzie, zo goed als de afgebeten - ja, agressieve - notities wan Armando; - een voor
alles levende, dus rijkgeschakeerde poëzie, die spot met journalistieke omschrijvingen
als deze.
Géén poëzie voor Goede Mensen. Een goed mens heeft er gauw zijn pens vol van,
Woyzeck, en raakt er door uit zijn goede doen, dat zag je.
(b)
Wat is er ergerlijker voor een goed mens, een heilsoldaat dan dat men zijn gratis
wereldbeschouwing, zijn patentmiddel weigert?
Zijn eerste reaktie is een vermanend lesje:
‘Komt me daar zo'n literaire dominee ons met de hele rimram van religieuzerige
gevoelentjes en gedachtetjes aan boord, die we als typisch-moderne mensen nét zo
fijn over de verschansing hadden gewerkt!’ (Ja, onze moraal-prediker is uitstekend
ingelicht...) ‘Dat laatste moet iedereen natuurlijk zelf weten, maar slim is het niet.’
(Onverbeterlijk geformuleerd: slim. Wie zei dat slimheid voor de dommen was?)
‘Weet je, dat Sartre eens heeft gezegd, dat in Europa niemand kan meespreken,
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zonder althans het een en ander van theologie te weten?’ (Theologie nog wel. Maar
wat bewijst zo'n uitspraak eigenlijk meer dan de ernst waarmee Sartre God ontkent?)
‘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.’ Heus,
het
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staat er. Dus óp naar Kampen!
Weliswaar zijn bepaalde ‘groten’ het ook niet met hem eens, dat ziet hij wei in,
maar die hebben dan ook niets, niets te zeggen; voor hen geldt hetzelfde als voor
mij: ‘je hebt geen notie van wat er in ons geestelijk klimaat aan de orde was, is en
zal zijn.’ Ik weet immers niet dat onze jaartelling bij Christus begint, - daar komt
zijn terechtwijzing ten slotte op neer... Gaandeweg wordt zijn toon dreigender: In
Maatstaf stemde ik voor het kreatieve verzet, ‘Niet in naam van De Waarheid,
hoogstens om een kwart of een achtste daarvan’.
‘Wat een onzin’, lacht dB schamper. ‘Hoe zou je van dat kwart of achtste weten,
dat het werkelijk een deel van De Waarheid is?’ Even later dondert hij van de kansel:
‘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.’
Nee, onze humane highbrow behoorde niet tot de goede verstaanders met wie ik
in dat Maatstafstukje probeerde te praten. Anders had hij begrepen, dat argwaan
tegenover grote woorden eenvoudig het gevolg is van de onaangename gewoonte
van die woorden om dingen te worden, instrumenten voor de uitoefening van de een
of andere dwang. Niet afkeer van De Waarheid derhalve - wat dat ook mag zijn -,
maar afkeer van elke vorm van georganiseerde emotie. - Een belangrijke impuls
voor veel moderne poëzie.
Tegen het eind van de preek valt zoals gebruikelijk het metafysisch dreigement:
‘Wat ze (dB's favoriete woordvoerders, dichters v.d. Graft, v.d. Molen, Poort) 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”.
- De notedop-filosofie van een goed mens.
‘Breng je onbehagen toch naar de religieuze lommerd, zoals ik’, roept hij ons toe.
‘Beleen je onrust voor de tolerantie en je hebt nooit meer een slapeloze nacht!’
Hij meent het zo goed, Woyzeck.
Hij ruste in vrede.
hans sleutelaar

Les Pernaths sont faits pour les imiter, of: Korban, de oerdomheid
surrogaatpeterselie
Claude Korban werd door Snoek in diens vlaanderenschokkend interview (De
Periskoop juni '59) een ‘onbeduidend meelopertje’ genoemd. Twee maanden later
is Korban van deze slag genoeg hersteld om, in een stuk op dubbele kolombreedte
in hetzelfde blad, zijn verguizer de vissenhuid vol te schelden. Dit konflikt tussen
oost- en westvlaanderen interesseert mij geen bal. Waar ik wél bij stilsta, is Korban's
uitlating over Hugues Pernath: ‘... de militair die peterseliepoëzie schrijft in kakikleur.
O sancta simplicitas, geeft aan Pernath wat Pernath toekomt, een uniform, een vizier
en kazerne-biscuiten en verder Gard-Sivik om zijn verzen geplaatst te krijgen.’ Laten
we elkaar goed verstaan: Pernath is mijn persoonlijke vriend en onafhankelijk daarvan
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stel ik hem als dichter ver boven, hoe bestaat het, Paul Snoek. Maar ik zal aan
niemands goed recht tornen de gedichten van Pernath slecht, beneden alles, peterselie
te vinden. Tenzij. Ja, presies aan het goed recht van Korban torn ik nu wél, in dit
geval. Korban, waarvan immers tegelijkertijd met zijn artikel in Periskoop een gedicht
verschijnt in Podium 58, een welbepaald gedicht: Cleopatra in Oktober. Ik kende dat
gewrocht; hetzelfde gardsivik nl. dat zo in de publiseerbehoefte van Pernath voorziet,
kreeg het vroeger toegezonden - maar had genoeg aan één, de echte, Pernath, en niet
de minste behoefte aan een in Pernath gekostumeerde Korban met uniform, peterselie,
beschuiten en kaki kompleet.
Nu zou men kunnen redeneren: iemand die alleen maat iets weggapt terwijl de
ander niet ziet, en och kom het waarschijnlijk nog uit nood doet, is alleen maar een
dief; gaat hij de bestolene bovendien met mes of knots te lijf, dan
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moet men hem een struikrover heten...
Op zijn minst zou men, 2 + 2 optellend, Korban van verregaande onbeschaamdheid
verdenken. Niet dat ik hem hiervoor zijn hand zie omdraaien - maar het is wat anders
in dit geval.
Er bestaat namelijk geen twijfel: men moet Korban ekskuzeren, want Korban is
volkomen argeloos! Sancta simplicitas inderdaad! Sanctissima! Alles wijst erop: dat
hij zijn ersatz in eerste instansie aan gard-sivik zelf stuurt, dan aan Podium 58 waarvan
de lezers toch ook de originele Pernath eerst aan het woord hebben gezien; en dat
hij daarna, nijdig omdat Snoek Pernath en niet Korban heeft omhoog gestoken, gaat
roepen over de koord in het huis van de gehangene en zijn eigen slaafs nageaapt
voorbeeld afkammen. Er is maar één verklaring: Korban heeft zelf wat hij noemt
‘van de Spy-mens gegeten’, en niet weinig ook; Korban is ijzingwekkend dom,
Korban heeft niets, werkelijk niets door, hij hoort tot dat tipe van euforie-idioten dat
men veel aantrof bij schilders van de oude stempel, het gelukkig soort van mens dat
een heel leven kan slijten zonder één sekonde aan zichzelf getwijfeld te hebben.
Inderdaad, het vel van Korban is niet verkocht eer hij geschoten was. Want hij heeft
geen vel. Toch niet over zijn buik.
Zijn surrogaatpeterselie komt dan nu, ondanks alles, toch in gard-sivik; ik zie in dat
het de lezer niet mag onthouden worden, dit staaltje van poëtiese kleptomanie, dit
‘gedicht’ waarin alles origineel korbaans is behalve enkele kleinigheden als het ritme
met zijn spesifieke hortende sinkoperingen en enjambementen, de ongewone
interpunksie, de ‘ontwrichte taal’, de elliptiese konstrukties uit alle andere herkenbaar,
de wijze van zeggen, het idioom... Nee hoor, men mag niet beweren dat Korban een
onbeduidend meelopertje is! Want dit is geen schrijven onder iemands invloed meer,
dit is geen gewone navolging of pastiche meer... maar ‘ne charleston!’ nen
boerecharleston! van Karbon op zijnen pernathofon!
CLEOPATRA IN OKTOBER
De mond maar weer, spreek diep,
de warmte. Het goud zoveel in de kamers
van dit paleis en de weke dieven
in elke boom lavendel kokend.
De Nijl is door mijn bed gestroomd en de keizer weer,
zijn paard: de vlucht naar een ver wingewest;
nu de morgen en overal dieven van het leven.
Mijn geboorte ook een slaap van water,
ibissen overal heenroepend
van water de stroom. Zwijgen is eeuwig
waarschijnlijk, welriekend, alle goud.
De wind wenst nog wel en de bibliotheken
in Alexandrië over dood sprekend weten
van deze eerste drift, de liefde,
de grage toon.
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Wel Pernath? Hoe-hebt-ge-het-hem-kunnen-voordoen! Men zegt dat gij moeilijk om
lezen zijt... maar niet om schrijven, toch niet voor Claude Doordrukpapier!
Merkwaardig is wel: zonder het te beseffen heeft Korban zichzelf met huid en
haar samengevat in de vier eerste woorden van zijn pseudovers; of het nu Korban
de Periscoopstukjesschrijver is of Korban de Pernathnabazelaar - in beide gevallen
is het DE MOND MAAR WEER; want Korban heeft dit gemeen niet met snoeken
maar wel met sommige primitieve diepzeevissen, dat hij voornamelijk uit MOND
bestaat.
g.g.

Ga toch heen
1
Uit het veelvoud van gevoelens dat het lezen van Maatstaf 9/10 bij mij opriep
kristalliseerde zich tenslotte het begrip belediging. Belediging; dat woord bleef enige
tijd ronddrijven op de golven van mijn verontwaardiging. Hier toch werd woordelijk
een poging gedaan tot leegmaken, ontwaarden, verloochenen, beplakken en belasteren
zoals men een venster waardoorheen vol licht gezien kan worden beplakt of
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een mens door wie zekere waarden gezien kunnen worden belastert.
Zo kort na de publikatie van de Manifesten van Harry Mulisch had men dit
nauwelijks voor mogelijk gehouden. Ik tenminste niet, maar nu moet ik bekennen
slechts zelden literaire tijdschriften te lezen. Daarom kan men mijn verwachting
misschien terzijdeschuiven als de wensdroom van iemand die niets van de gang van
zaken afweet. Hoe die gang van zaken ook (nog) is, ik beschouw Mulisch' aphorismen
- een woord trouwens van de stam hor, wat paal of perk betekent - als een afdoend
geschreven graf voor de prostituée van de literatuur en de andere kunsten, namelijk
het essay of de kritiek uit niet kreatief standpunt. Maar ik had buiten de pooiers
gerekend, buiten hen die aan de onzedelijkheid moeten verdienen.
Wat onzedelijkheid, of liever wat zedelijkheid, is moge in het vervolg blijken. Ik
wil eerst dit beeld kompleteren. Er zijn dus de pooier en de prostituée, verder de man
die hun bedrijf financiert en tenslotte de vrouw van deze man. Of vertaald: de critici
die vanuit niet kreatief standpunt, dat wil zeggen als outsider, aanschouwer of
historikus, schrijven en een zeker inkomen hebben door publikatie van hun
geschriften, (Ook al is dat inkomen klein, ik neem toch aan dat zij er nog wel eens
een overhemd of een paar schoenen van kunnen kopen. Dit soort essay is dus een
prostituée waarmee op zijn minst een klein kleedgeld verdiend kan worden. Ik stel
dan ook voor dat wij dit soort critici en essays voortaan kortweg aanduiden als
klerecritici en klere-essays.)
De klerecriticus nu is een rare pooier. In allerlei vermommingen flaneert hij door
de stad, op zoek naar slachtoffers. Hij heeft een neus als een hond, en als hij een
slachtoffer ruikt, springt hij hem naar de keel en sleurt hem mee naar zijn hol. Daar
wordt het slachtoffer uitgeschud. Als hij weer bij komt ligt naast hem de prostituée
en lacht hem met haar verrotte glamourletter-gebit toe. Een mistbank van ellende
schuift door het vertrek en kruipt in de poriën van het slachtoffer. Hij grijpt zijn jas
en vliegt de straat op.
Daar kan men hem vinden, ontheemd en uitgeschut, beledigd, dromend in een
onbewoonbaar verklaard huis, slapend op een rijtje vuilnisbakken; regen en wind
tasten hem aan en langzaam kwijnt hij weg in de vergetelheid, tenzij:
hij een vrouw heeft of een fiancée, namelijk het essay dat uit kreatief gezichtspunt
geschreven wordt. Hoe kan men een man beter leren kennen dan door de keuze van
zijn geliefde, mits deze keuze in alle opzichten vrij en ongeremd is? Men kent een
man eerst als men ook zijn geliefde leert kennen.
Wie het beeld van de kunstenaar hier mist zij gerust: deze speelt geen rol op dit
toneel, hij bevindt zich achter de coulissen, misschien wel op straat. Ook wandelt
hij in boekjes, geschreven voor toeristen, rond. Als U zijn naam op het programma
vindt, in de katalogus, of op het omslag, dan is dit slechts om verwarring te
voorkomen, dan is dit een handelsmerk, een aanvulling op de naam van het kunstwerk.
Zo spreekt men van La Bohème van Leoncavallo, ter onderscheiding van het werk
met dezelfde naam van Puccini. Zo spreekt men van de Venus van Milo en Menneke
Pis van Brussel. Het heeft geen betekenis over de kunstenaar te spreken, tenzij op
het buro van sociale zaken.
De kunstenaar is een lakei die bij de deur staat en pas betekenis krijgt als een
gerecht zich door hem naar binnen laat dragen. Wat natuurlijk niet wegneemt, nee
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vooropstelt, dat hij voor zijn taak berekend is, anders laat hij de schotel lomp vallen,
(zgn miskraam)
Omdat er bijna altijd drie soorten lezers zijn, namelijk die mij meteen doorhebben omdat zij net zo voelen als ik, die mij niet door willen hebben - zij hebben hùn
redenen daarvoor, en die moeite hebben om mij door te krijgen omdat zij anders
voelen en dachten,
wil ik om misverstanden bij de laatste groep te vermijden een poging wagen mijn
verontwaardiging enigermate te
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staven. Vele bijdragen werden geschreven door hen die er weinig voor voelden, maar
zo lullig waren het toch te doen. Hun bijdragen waren meestal kort. Bijna twee maal
zo lang als deze overbodige bijdragen tesamen was De egelstelling van de dichter,
samengeflanst door Rodenko & Warren. Deze woordjesrivier heeft de dijken die
mijn gemoedsrust beschermen vernield.
Water reinigt. Maar als men nu eens met water, dan weer met modder gooit,... als
temidden van duizenden woordjes slechts een tiental woorden met betekenis staan,
dan heeft men weinig kans dat de uitwerking verhelderend is, op wie niet al helder
was. Wat Rodenko en Warren hier presteren komt qua techniek, nee qua thema qua
deun, neer op wat Toon Hermans in zijn One Man Show in dat nummer met die stoel
uithaalde. Een uitstekende persiflage. (Ongeveer zo: Deze stoel, dames en heren,
deze stoel, ziet u wel, deze stoel heeft mijn zuster op gezeten, ja hier, kunt u het zien,
hier, ziet u wel, niet hier hoor natuurlijk, nee hier, ja hier mag u ook wel even kijken,
maar daar zat ze niet natuurlijk hè, ja, kunt u het goed zien, daar achteraan ook, enz
enz enz enz enz enz enz enz enz enz enz enz enz enz). Nu kan men zich veel
veroorloven, dat verbeeldt men zich althans in deze dagen, maar als iemand, wie dan
ook, zich bedient van een begrip als ‘existentiaal’ (pag 892) dan moet hij daar niet
het adjektief ‘fudamenteel’ tegenaanwerpen. Dat hoort nu eenmaal niet. Men praat
nu eenmaal niet van diepste dieptepunten, behalve in extreem uiterste gevallen. Het
is een aanslag op de taal, onfatsoenlijk en korrupt.
Nu kan men mij tegenwerpen, dat het een slippertje is geweest. A slip of the brains?
Och, men heeft natuurlijk gelijk, het is een vergissinkje waar veel mensen overheen
lezen, vooral zij die te weinig van existentialisme weten om te beseffen hoe falikant
hier getoond wordt dat men niet verstaat wat men zegt.
Nu gaat het er niet om Paul Rodenko voor schut te zetten, het blijkt uit de vele
keren dat hij door anderen in dit nummer instemmend geciteerd wordt, dat hij wel
beter kan. Het is evenwel typerend voor de ontwikkeling van de Nederlandse Letteren
in de laatste jaren dat er teveel gezwetst wordt. Van het Reve noemde het inflatie.
Wie er zwetst doet niet terzake; ik interesseer me niet voor lakeien en nog minder,
als dat het geval mocht zijn, voor pooiers. Laat ze rotzooi begaan. Wie verbiedt er
bordelen? Of onzedelijkheid? De onzedelijke bordelen hebben toch geen invloed op
het zedelijke huwelijksleven? Men moet ze enkel duidelijk van elkaar s c h e i d e n .
Men moet het onkruid tijdig uit de tuin verwijderen en op de mesthoop gooien. En
laat het daar maar tieren!
Nota bene, een derde deel van de inzendingen hoort op de mestvaalt thuis. Slordig
en zachtekens rekenend komt het mij voor, dat de lezer voor ongeveer een gulden
mest in plaats van bloemen in de vingers werd gestopt. Die gulden is voor de
kunsthandel en niet voor de kunst, is voor de pooier, de grappenmaker en de
goochelaar.
Daar men niet beter op zedelijkheid en kreativiteit kan wijzen dan door het in
praktijk te brengen, wil ik in het volgende stukje een poging doen de lezer enig inzicht
te geven in de voorbereiding van de lakei op zijn taak. Hierbij put ik uit mijn
persoonlijke levenservaringen, zonder te willen suggereren dat deze de enigmogelijke
of alleenzaligmakende zijn, al kan ik mij nauwelijks voorstellen dat niet iedere
kunstenaar, ieder bewust- of kreatieflevend mens (de enige authentiek zedelijke
mens) tot analoge ervaringen komt.
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Het gaat er dus om te bepalen waaruit de zedelijkheid van de scheppende bestaat.
Eerst het begrip zedelijkheid.
Zedelijkheid wil zeggen geHOORzaamheid aan de noodzaak. De noodzaak is
altijd innerlijk. Gehoorzaamheid is een geloven, geloven aan wat men hoort. Geloven
sluit bijgeloof buiten (cf gelofte). Zo eenvoudig is het.
Zo eenvoudig zijn ook de konsekwen-
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ties, en daarom moeilijk, reden voor velen deze waarheden tot koeien te maken - let
wel niet tot stieren met wie men kan vechten - zodat men haar van tijd tot tijd
uitmelken kan, net zo men wil (exit noodzaak) zodat men kan zeggen dat zij
droogstaan, en men de wei der literatuur vrij kan verlaten om te gaan voetballen op
het veld der lektuur (met de toeristen op de eretribune en met den heer L.U.L.
Kunstenaar als scheidsrechter; het geloei is soms tot op de wei te horen). En nu de
scheppende, de lakei. Harry Mulisch heeft e.e.a. al bepaald. Ik wil het perk nogmaals,
naar aanleiding van mijn eigen ervaringen bekijken:
Ik ben dichter en schilder, ik had ook komponist of danser kunnen zijn. Ik spreek
sinds kindsbeen Nederlands, het had ook Duits of Chinees kunnen zijn. Ik ben echter
hoedanook een sprekende - denkende - en een scheppende. Ik ben het nooit geworden.
Ik ben voor lakei in de wieg gelegd en in iedere andere baan mislukt. Dit mislukken
is noodzaak. Men wordt geen lakei voor zijn genoegen, of om veel geld te verdienen.
Men wordt het niet eens omdat men het wil. Men kan er niets aan doen, men is nu
eenmaal zo.
Nadat men als dichter geboren is, volgt logiserwijze de ontwikkeling van bebie,
kleuter, schoolkind/puber tot volwassene. Men speelt en leert en experimenteert.
Terwereldgebracht in een kamer, een huis, een stad, wordt de dichter halfblind,
halfdoof, halfsnik als een heel jong dier, door de innerlijke noodzaak die hij zelf niet
beseft opgejaagd. Hij voelt zich gestadig in gevaar.
Hij wapent zich tegen het gevaar door zijn verstand te scholen en zich aan te passen
aan kamer, huis en stad waar hij woont. Deze aanpassing neemt meestal,
noodzakelijkerwijze, de vorm aan van een agressief rotzooitrappen. Corruptio optimi
pessima. Als dit maar grondig gebeurt, en dat hangt af van de verstandelijke scholing,
worden kamer, huis en stad onbewoonbaar en wordt de dichter naar buiten gedreven.
Hij is overal uitgetrapt en beseft dat het de noodzaak is die hem er uit heeft getrapt.
Hij verkeert in een toestand die te vergelijken is met die van Jezus nadat hij aan de
Jordaan door Joannes gedoopt was. Daarbij daalde de geest als een vogel op hem
neer. De geest, de noodzaak, wordt hierbij dus bewust waargenomen (vogel). En
terstond dreef de geest hem naar de woestijn waar hij veertig dagen en nachten
verblijft en door verleidingen bezocht wordt. Daar zit de dichter, met zijn
ontwikkeling, met zijn geest, in de eenzaamheid. Boven zijn hoofd de zon en de
maan, om hem heen het bos, de zee, de zandvlakte, de koude, de hitte, de regen, de
wind, onder zijn kont een zwarte steen die prikt door zijn fluwelen broek. Zijn
fijngevormde handen zijn opengereten, zijn fijngevormde lichaam is verkleumd, het
hoest, en doet overal pijn. Veertig etmalen lang, ruim honderdvijftienduizend minuten.
ruim veertienduizend uren.
Er zijn vele wegen terug: er zijn banen die hem veel geld beloven, huizen en kamers
die hem fauteuils en een haardvuur beloven, er zijn kulturele posities vrij en er worden
matrozen gezocht op een boot naar de stille oceaan. Maar de dichter is moe en zijn
lichaam doet pijn.
Zal hij huiswaarts gaan, om versjes te schrijven over onbewoonbaarheid, of om
het onbewoonbare te beplakken ‘met bootjes van papier gevouwen’? Het is geen
kunst om rotzooi te trappen op een kamer, waaruit men niet vallen kan, om de maan
uit te lachen in een huis met glasharde vensters, om te dromen natte dromen van de
zee terwijl men op een warme middag in de stad zit. Maar als men moe is en het
lichaam hikt en hongert, heeft men geen lust om terug te gaan.
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Men zit niet voor niets op een steen, men slaapt niet voor niets in een boom, men
loopt niet voor niets in de kou, men slaapt niet voor niets onder een struik, loopt niet
voor niets met pijn in zijn buik, loopt niet voor niets in een sneeuwjacht. Niet voor
niets sterft men bijna, op een donkere nacht als de waanzin het zand doet fluisteren
en de nieuwe maan, afwezig, de zee doods klotsen laat. Niet voor niets
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sterft men niet. Men sterft niet omdat men onsterfelijk is, omdat men niet bang meer
kan zijn, niet meer twijfelen kan, niet meer wanhopen, schreeuwen, haten. Absurditas
pessimi optima. In de stad was het leven korrupt en absurd. Hier is sterven absurd.
Toen Herakles ten einde raad was, viel in het vakuum waarin hij lag een stem op
hem neer en sprak. - Wat er gesproken werd is onbekend, er zijn geen woorden van
deze heros overgeleverd, slechts daden, werken. - Daarop stond zijn gouden lichaam
(want alle onedele metalen waren verrot en vergaan) op en de godachtige mens gaf
zich op weg. De Goden, reagerend op zijn moed, de dood van zijn angst, en met
bewondering voor zijn uithoudingsvermogen, de dood van zijn moeheid, gaven hem
een uitgebreide wapenrusting: wapens, schilden, paarden, en zo voorts.
En Herakles rijdt verder. Voor hem uit het gevaar, de onbekende werken, waaraan
hij zich niet kan onttrekken. En als hij vóór het eerste gevaar staat, doet hij iets dat
iedereen ontstelt, hij werpt zijn wapenrusting af, rent het bos in, kapt zich een knuppel
en gaat met dit primitive wapen het gevaar tegemoet.

3
Poëzie is magie. De taak van de dichter is woorden te geven aan een
woordeloos volk.
Arnulf Overland
(Noorwegen 1958)
Om magiër te zijn moet men schoolgaan. Er zijn misschien meerdere scholen. De
schoolgang in 2 beschreven is die van mijn eigen ervaringen.
Een magiër is ingewijd in de magise kunst. Hij onderging inwijdingen, deed
examens. Hij heeft woorden geleerd en antwoorden, want hij heeft met de goden
gesproken.
Luister daarom naar de magiër. Hij richt zich niet tot U, maar tot de goden, van
wie U ver verwijderd bent. Luister, leer spreken, en U zult de goden leren kennen.

4
Laten we voor dichter en criticus nog even nagaan wat volgens het relaas onder 2 de
eigenschappen van de dichter zijn en van zijn poëzie, opdat de dichter bepale waar
hij zich bevindt, en ook de kritikus, zodat de laatste voortaan een geweten heeft dat
hem vertellen kan ‘of meneer wel kompetent is’.
A
de dichter wordt geboren. Bij de opvoeding blijkt dat hij met zijn grote intelligentie
en fijngevoeligheid ongeschikt moet worden verklaard voor velerlei succesbelovende
karrières. Niemand kan hem echter een oplossing geven.
B
de dichter is op een kamer, in een huis, in een gemeente. Hij verkeert in grote
on-vrijheid, kan niet krijgen of nemen wat hij nodig heeft, lijdt (geestelijke) armoede.
Ter onderscheiding van de nietsnut, de grappenmaker, de goochelaar en de
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oproerkraaier, wordt hij tenslotte uit deze onbewoonbaarheid naar buiten gedreven.
Hij wordt zich, ik zou haast zeggen konkreet, bewust van zijn dichterzijn.
C
de dichter in eenzaamheid. Niet de eenzaamheid van de stad, maar de volstrekte
eenzaamheid, waar bij voorbeeld lachen strikt dodelijk is. Hier verschijnt eerst de
verleider, dan verschillende goden. De dichter hóórt. Hij heeft alles verloren, heeft
overal afstand van gedaan, is naakt en heeft niets te verliezen. Hij maakt kennis met
de aarde, het water, de zon, de maan, de dieren, de planten, lucht en vuur, engelen,
mineralen, en meer.
D
de dichter keert terug, onverschrokken en onoverwinnelijk, om zijn werken te
doen, om de volkeren der aarde te verlossen van hun plagen, om wooorden te geven
aan een woordeloos volk. Verschrikkelijk is zijn opgave; er mag niet met de ogen
worden geknipperd.

5
Tegenstem: - ‘Is het beslist zo, Roletto, kan het niet ànders?’
R: - ‘Ga toch heen.’
Utrecht, jan. '9.
ed. o. roletto.
(Door kortsluiting binnen de redaktie
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van Maatstaf, aan wie deze reaktie op ‘Experimenteel Perspectief’ aanvankelijk
toevertrouwd werd, is de publikatie enigszins vertraagd. De redaktie van M. heeft
mij daarvoor haar excuses gestuurd, die ik hierbij aan de lezer doorgeef - e.o.r.)
Was jedermann weiss
Aber, sagte sie, was ist das denn eigentlich mit dieser sogenannten Sprachtheorie,
wogegen du aufkommst. Hm. Schon mit dem Singularischen sollte man aufpassen.
Sprache ist eben äusserst abwechslungsreich, besteht sogar aus bunten,
himmelschreiendbunten Gegensätze und Kontraste wie fortepiano oder
kleingross, die gegeneinander prollen, da ist eben alles pluralisch und
pluralistisch, multiplex & mannigfach, poly-elliptisch & variabel semiosiert,
variabiliert und buntschneckig, divisiv kontrastiert & polygenetisch, multiform
& vieldimensional, variiert & variabel, fortwährend anders, vielherkünftig,
dissipiert, mit vielen Richtungen auf einmal, multikontrastiert, ‘kakelbunt’,
etc., etc.
Und das singularische?
Nur unsere Formulierung, wo wir das so sagen, so liberal wie nur irgend
möglich, und so ziemlich elliptisch.
Ist es denn nicht so?
Ja sicher.
Genügt es denn nicht, dass man es erst noch sagen soll auch?
In gewissen Sinn hast du Recht.
Dass Wahrheit keine Kundgabe braucht?
Richtig.
Wozu machst du es denn doch?
Nötig ist eine Formulierung gegen andere Formulierungen.
Sind andere Formulierungen denn unrichtig?
Sie stellen viel ‘stillschweigend voraus’ und das ist sonderbar für eine explizite
Theorie.
Und das machst du nicht?
Vielleicht auch.
Was beklagst du dich denn?
Ich beklage nicht.
Aber das machtest du doch eben?
Nein, ich sage nur dass anderen viel stillschweigend voraussetzen.
Und das machst du ja auch.
Jawohl.
Also.
DIE ANDEREN VERSCHWEIGEN AUCH DAS NOCH, WAHREND ES
GERADE ANS LICHT GEZOGEN SEIN SOLL.
Und das machst du?
Soweit möglich.
Du hast doch Zeit genug dafür?
Darauf kommt es nicht an.
Wieso?
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Man könnte viele Lebeszeiten schwer arbeiten, wenn nicht auch Andere sich
der Sache annehmen.
Und das soll schwer sein?
Nein, es sind Prinzipien formulierbar, die leicht durchführbar sind.
Welche?
Siehe oben.
Das von den Lexikontrasten!
Mm.
Aber das leuchtet doch jedem ein!
Das ist es ja gerade, es ist etwas einfaches, dass man denken sollte, dass es
jedem ohne weiteres einleuchtet.
Und das ist dan doch nicht so?
Nein.
Wieso?
Es wird noch immer geredet von Sprachen im Plural als stofflich von ganz
separaten Sachen oder sogar Materialien (Gardiner).
Und das ist nicht so?
Nein, es ist nur in gewissen Hinsichten so, aber auch da kann man nicht sagen,
dass es mehr sind als blosse Differenzen.
Aber das meinst du doch auch won der Funktion, so etwas wie
‘Differentialfunktion’.
Das habe ich eben bestritten.
Wieso, das war doch auf deine Art definiert, gewissermassen mit deinem Kalbe
gepflügt?
Nein, gerade nicht, denn das ist eben der Nicht-differenz noch zu ähnlich.
Was meinst du denn?
Was ich meine ist, dass es nicht bloss um Differenz-funktion, sondern um
KONTRAST-FUNKTION geht oder sogar um maximalistische oder
ultrakontrastuelle Funktion.
Ist das denn nicht bloss eine grosse Differenz?
Darum geht es ja eben. Wenn man irgend einen Leser verpflichten könnte,
‘Kontrast’ zu verstehen wo man ‘Differenz’ gesagt hat, dann wäre allerdings
alles in Ordnung, wie jetzt
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zwischen uns, wo du mir zugibst, dass ‘Differenz’ öffers ‘grosse Differenz’
heissen könnte.
Das hängt also von mir ab?
Ja, allerdings; MIT DEM DIREKTEN HORER (listener) KANN MAN SICH
DIREKT NAHER DARUBER VERSTANDIGEN.
Und mit dem Leser nicht?
Nein, das versteht sich, da gibt es eben nicht diesen direkten Kontakt, da muss
man sich vor schwaches nichtvolles Verständnis schützen, auch z.B., wenn es
um Schulkinder geht.
Sind die denn so dumm?
Nein, das sind sie nicht, aber das heisst nicht, dass man sie mit Rätsel zu
überbürden habe, daran sie ihr ganzes Leben handikaps haben werden.
Kontrastematik wäre also schon in der Schule beizubringen?
Darüber zu entscheiden ist nicht meine Sache.
Aber wenn du nun Lehrer wärest?
Auch dann würde ich mir die Freiheit nicht nehmen.
Heisst das nicht zuweit gehen?
Das tut jetzt nicht zur Sache.
Aber denn doch in Zukunft?
Das hängt von andern ab.
Von wem?
Das kann man nicht wissen. Den Leser kennt man nicht, um mit Kant zu
reden. Deshalb kann man auch nicht mit seiner etwaigen Intelligenz rechnen,
vor allem in der Wissenschaft nicht, die ja ‘fool-proof’ sein soil, die Gefahr
hinnehmend, dass man den intelligenten Leser irgendwie beleidigt oder dieses
bekannte flaue Lächeln hervorruft.
ALSO AUCH DER LESER GEHORT ZU DEN STILLSCHWEIGENDEN
VORAUSSETZUNGEN.
Vielleicht der ‘Leser an sich’ gegen den der ‘Satz an sich’ gerichtet ist.
Und den man nicht kennt, ebensowenig wie das ‘Ding an sich’?
Richtig!
Aber was bleibt denn übrig?
Man kann trotzdem eine Ahnung haben...
jan molitor

Apologie der messen
Ik begrijp het niet. Ik begrijp er niets meer van. Wat hebben ze er aan om elkaar de
loef af te steken met steeds andere, steeds effektievere bommen, en straalvliegtuigen
om die bommen in de kortst mogelijke tijd naar ver verwijderde doelen te voeren en
neer te laten? Een druk op de knop en het is gebeurd. Voor de vliegers maakt het
geen verschil of ze nu wel of niet een bom aan boord hebben. Zij merken toch niets
van hun daad. Er is geen weerklank, geen bevrediging over een zichtbaar resultaat.
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Waar is het persoonlijk initiatief gebleven? Is daar hedentendage nu echt steeds
minder behoefte aan? Zou dan toch de heerlijke krijg van man tegen man uit de tijd
zijn; een verouderd sprookje spokend in het aftakelend hoofd van een belachelijk
ouderwetse vechter als ik?
Waar zijn de mannen met de messen, die sluipen door de struiken? Die geleerd
hebben, op een millimeter nauwkeurig, waar ze een mes moeten planten in het lichaam
van een tegenstander.
Is er dan niemand meer die, net als ik, met weemoed terugdenkt aan het verzadigde
gevoel bij het terugtrekken van het mes, het schoonvegen, eenmaal naar links, eenmaal
naar rechts, op de strakgespannen ruige stof van de uniformbroek, tenslotte het
beheerste dichtklikken en koesteren in de handpalm, om dan weer voorwaarts te
gaan, de duim op het pinnetje, om het staal in minder dan een sekonde weer in de
aanslag te kunnen brengen?
Natuurlijk, ik mag niet al te somber zijn. Ze zijn er nog wel, die niets moeten
hebben van al dat moderne gedoe. Die mèt mij genoeg hebben aan een enkelvoudig
triomfje op zijn tijd. Ik hoef er mijn plakboek maar op na te slaan. Ze zijn er, elke
avond weer, de rusteloze zoekers, dwalend door parken, of wachtend in donkere
portalen, om menselijke daden te stellen tegenover machinale bewegingen. Bij
sommigen is de nood zelfs zo hoog gestegen dat ze de toch noodzakelijk blijvende
berekening laten varen en in het wilde weg toeslaan, op klaarlichte dag
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of in het verraderlijke, felle neon van een boulevard. Dat is jammer, ze worden
doorgaans terstond in hechtenis genomen, opgesloten, en beroofd van alle scherpe
voorwerpen kwijnen ze weg in cellen. Mede om dat te vermijden moet er gauw wat
gebeuren.
Ik loop allang met het plan rond, maar nu staat het me ineens helder voor de geest.
Wij moeten listiger te werk gaan, wij moeten ons organiseren, anders is het weldra
gedaan met ons. Weet je wat, om te beginnen ga ik vanavond nog even langs Den
Besten.
c.b.v.

dorka
Industriële schilderkunst
Zo goed gaat het nu toch ook weer niet met de Italiaanse schilderkunst. In dat land,
waar het probleem van de werkloosheid zeer groot is en de schilder dus al was het
maar een gewone sociale plaats zou kunnen innemen in de maatschappij, is de
kunstmatigheid in de kunst algemeen. De rol van de schilder, het belang van de
schilderkunst, nochtans met veel charme en smaak voorgesteld, zijn even kunstmatig
volgehouden als de sociale struktuur waarin de schilders leven, die alleen maar
gedetermineerd schijnt te zijn door het komen en gaan van enkele rijke
kollektionneurs.
En dat gebeurt nog: juist daar waar de inflatie en het verval het grootst zijn, ziet
men dikwijls ook de eerste tekenen van heropstanding, of liever van een negatie van
dit verval. Gallizio is dus Italiaan. En Gallizio, die geen schilder is van beroep
(scheikundige is hij, en aromatikus, en ook archeoloog) schilderde in enkele jaren
meer dan de meeste beroepsschilders het in een leven doen. Maar hij bekommerde
zich niet om de goede figuratieve, of abstrakte, of tachistische schilderkunst (die
even modern bleef als die uit 1930, maar dan niet zo origineel), hij experimenteerde
met harsen en chemische produkten, hij kwam tot de odorante schilderkunst, hij paste
er veel van wat hij met zijn nieuwsgierige geest leerde kennen op toe. En in 1957
(het was niet verwonderend dat hij intussen een van de stichters van het
‘Eksperimenteel Laboratorium voor een Bauhaus Imaginiste’ was geweest) zette hij,
na een lang en moeilijk werk, een procédé op punt dat de laatste klap kan geven aan
de Italiaanse vernissage-lopertjes. De industriële schilderkunst.
Gallizio schildert dus aan de meter. Origineel, vlug, verrassend en met een kostprijs
en een verkoopprijs die elke konkurrentie uitsluiten. En een produktie die onbeperkt
schijnt te zijn.
Gedaan met de spekulateurs, gedaan met de problemen van formaat en van goede
of slechte inspiratie, gedaan met de metaphysische temas. En ten slotte ook: gedaan
met de vernissages en de schilders, zelfs in Italië. De koper komt in een groot
warenhuis of langs een kade van de rivier gewandeld en kiest hier en daar een meter
in de uitgestalde rollen (die dan dadelijk, dus naar zijn smaak, uit worden geknipt)
en gaat er mee naar huis.
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Maar zo eenvoudig is het niet altijd (En ook dit: Rome werd niet in 1 dag gebouwd,
beweren de Romeinen). In april 1958 komt er dus in een gekende galerie in Torino
een expositie van Gallizio's werk en wat keken de habitués op bij het lezen van het
katalogus: Pittura Industriale was de naam en het ging niet over Composities van 1
tot 17, Improvisaties van 3 tot 23 (of over titels: gekke zinnen dankbaar uit de schriften
van moderne dichters gehaald), met of zonder geboortedatum, maar wel over 12
meter olieverfschilderwerk op doek, 14 meter termostatisch harsschilderwerk, 70
meter olieverftekeningen op papier. En in de inleidende tekst van Michèle Bernstein:
La domination progressive de la nature est l'histoire de la disparition de certains
problèmes, ramenés de la pratique ‘artistique’ - occasionelle, unique - à la diffusion
massive dans le domaine public, tendant même finalement à la perte de toute valeur
économique.
Devant un tel processus, la réalisation essaie toujours de redonner du prix aux
anciens problèmes: le vrai buffet Henri II, le faux buffet Henri II, la fausse toile qui
n'est pas signée, l'édi-

Gard Sivik. Jaargang 4

50
tion excessivement numérotée d'un quelconque Salvador Dali, le cousumain dans
tous les domaines. La création, révolutionnaire, essaie de définir et de répandre les
nouveaux problèmes, les nouvelles constructions qui, seules, peuvent avoir du prix.
L'industrialisation de la peinture, face aux pitreries rentables qui recommencent
en permanence depuis vingt ans, apparaît donc comme un progrès technique qui
devait intervenir sans plus tarder.
Tout le monde voit que les précédentes démarches de dépassement et de destruction
de l'objet pictural, qu'il s'agisse d'une abstraction poussée à ses limites extrêmes (dans
la ligne ouverte par Malevitch) ou d'une peinture délibérement soumise à des
préoccupations extraplastiques (par exemple l'oeuvre de Magritte), n'avaient pu,
depuis plusieurs décennies, sortir du stade de la répétition d'une négation artistique,
dans le cadre imposé par les moyens picturaux euxmêmes: une négation ‘de
l'intérieur’. Le problème ainsi posé ne pouvait qu'entraîner à l'infini la redite des
mêmes données, dans lesquelles les éléments d'une solution n'étaient pas inclus.
Cependant, de tous côtés, le changement du monde se poursuit à nos yeux.
Au stade où nous parvenons maintenant, qui est celui de l'expérimentation de
nouvelles constructions collectives, de nouvelles synthèses, il n'est plus temps de
combattre les valeurs du vieux monde pas un refus néo-dadaïste. Il convient - que
ces valeurs soient idéologiques, plastiques ou même financières - de déchaîner partout
l'inflation. Gallizio est au premier rang.
Natuurlijk was er veel volk op de tentoonstelling, ontzaglijk veel verbaasd volk en
dan de joernalisten die niet wisten waar te kijken: naar de rollen aan de muur en op
de grond, of naar de twee zeer knappe meisjes zeer elegant gekleed met industrieel
schilderwerk. Toen enkele onder hen aarzelend gewaagden van ‘industrial design’
loonde Asger Jorn zich toch de moeite te antwoorden: ‘Il ne s'agit pas de modèles à
reproduire, mais de la réalisation d'une création unique, parfaitement inutile sauf
pour des expériences d'ambiances situationnistes’.
Men had natuurlijk kunnen glimlachen, de schouders ophalen, spreken van een
niet-gevaarlijk grapje of zich eventjes kwaad maken omwille van enkele eeuwige
waarden. En wat gebeurde er? Niemand was een stuk, een paar meter of een halve
meter rol komen kopen tegen de zeer lage prijs, maar enkele van de rijkste en
intelligentste Europese en Amerikaanse verzamelaars kochten de hele rollen op alsof
elke rol één enkel langwerpig schilderij was. Zo was het, de verzamelaars en
kunsthandelaars, die in zulke zaken altijd het laatst het hoofd verliezen, vonden het
veel veiliger dit werk, in plaats van de werkelijke betekenis ervan te erkennen, dadelijk
in te schakelen in hun systeem van waardekriteria, etiketten en prijzen. Zodat Gallizio
en zijn medewerkers (een ervan schreef een uitgebreide studie over de eigenlijke
techniek van de nieuwe procédés, over de huidige mogelijkheden (in een te klein en
slecht verlucht lokaal waar b.v. het gebruik van gasmaskers noodzakelijk is) en over
wat nodig is (vlugger drogende kleurstoffen, enz.) om van een nog artisanaal stadium
op te klimmen tot een werkelijk industrieel produktieritme), om dit gevaar te weren,
verplicht zijn voorlopig de prijs per meter veel hoger te stellen en in de toekomst
geen rollen meer te maken korter dan 200 meter.
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Dit eerste belangrijke experiment van de ‘Internationale Situationniste’ stond onder
de slogan CONTRE L'ART INDEPENDANT, CONTRE L'ART APPLIQUE, L'ART
APPLICABLE DANS LA CONSTRUCTION DES AMBIANCES. Hoewel de eerste
resultaten van de Industriële Schilderkunst niet beantwoordden aan de klare
bedoelingen die aan de basis van het werk lagen, is het toch duidelijk dat de
situationnisten in Gallizio's werk belangrijke mogelijkheden hebben gevonden voor
het uitwerken van enkele van hun voornaamste projekten.
wk.
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Dādado dudda-dud-dādī
dādādo duda-dī-da-doh
dud-dādam dadade dudde
dad' -ādada-dado 'da-dah
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‘The giver of gifts, the giver of grief to his foes, the bestower of purity,
whose arm destroys the givers of grief, the destroyer of demons, bestower
of bounty on generous and miser alike, raised his weapon against the foe.’
7th century poet Māgha, who wrote a long poem on an incident in the life of Krsna,
the ‘Slaying of Sisupala’
(Sisupala-vadha)/nineteenth canto.
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de dood van een jazzman
willy roggeman
Dit braak land heet een dag. Het is rijk aan krachten, mogelijkheden. En het
grondprincipe is wachten. Ik plan hiernaar mijn dag. Ik teken grenzen aan en snijd
dit onbeschreven vierkant uit de tijd.
Bad, ontbijt met of zonder Collins, schaak met Tido, arrangementen met Peterson,
experimenteren, goochelen met contrapunt, ontdekken van nieuwe sonore oceanen,
enteren als kapers en doorklieven als waterskiërs. Een paar proeven met Kitty White,
die 's morgens schor klinkt. De stem een ruige huid, wat haar ongelukkig maakt.
Maar Paterson wil opschieten en laat haar door Tedya vervangen, wat Collins stekelig
maakt. Maar Kitty weigert te zingen, gaat bij de recorder zitten, en staart afwezig in
het groene, nerveuze katteoog. Collins loopt af als een wekker: het is de dagelijkse
scheldpartij, teken van blakende gezondheid en goede verstandhouding tussen de
musische buffel en de maniak van het sukses. Peterson draait een paar keren op het
pianokrukje, trekt zijn broekspijpen op, zodat Collins aan het formaat van Petersons
poten kan zien dat de buffel geen duimbreed zal wijken. Het duurt maar een paar
minuten, want Byers, Cedric en Malachi spelen in trio harde riffs. Collins vliegt als
een Engelse haan op Malachi, de theosoof die hem niet eens een paar uren nachtrust
gunt! Maar zijn stem slaat over en eindigt in een gilletje. Iemand biedt hem een
sigaret aan, en zegt dat hij gelijk heeft. Gelukkig maar. Peterson lacht, Beppo serveert
een aperitiefje. Wij maken een nieuwe proef, maar Tido ontbreekt. Hij ligt op de
divan bij het schaakbord, rookt sigaretten die naar peper smaken en de ogen doen
tranen. ‘De partij moet remise eindigen’, betoogt hij. Wij spelen ‘Night in Tunesia’,
en een nieuwe blues van Peterson, die Beppo ‘The yellow-spotted snail’ doopt. Het
is de derde compositie voor het R.C.A.-album dat wij ‘Collins' Jazz’ zullen heten.
Dit is zalf op de wonde. Wij zijn prachtkerels. Enzovoort. Tedya zingt de proef in
plaats van Kitty White.
Of de R.C.A. geen album gospel-songs zal uitgeven, vraagt Kitty. En zij herinnert
Collins aan het plan van de president van de Académie du Jazz, die met de Eerwaarde
Heer een akkoord had gesloten om de grote orgels van de kapel in l'Institution des
Jeunes Aveugles te gebruiken voor de opnamen. Collins dooft uit. Hij verlaat de
studio, komt terug en bestudeert de contracten, die hij toch uit het hoofd kent. Hij
veinst zich te verdiepen in juridische en economische problemen. Wij weten hoe dit
intermezzo eindigt: Collins verdwijnt met Peterson in zijn bureau. Wat Peterson
erover
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denkt? ‘Is Tedya in staat om Mahalya Jackson en Rosetta Tharpe in de schaduw te
stellen?’
‘Neen’, antwoordt Peterson, ‘maar dat is immers de bedoeling niet van een
gospel-song’.
‘Natuurlijk niet’. Maar Collins staat toch maar sceptisch tegenover de uitsluitend
religieuze diepgang van dergelijke dingen. Of zij afzet zullen vinden?
‘Niet zoveel als de Goodman Story wellicht’, oordeelt Peterson, die zijn ironie
verraadt in het gebaar van het optrekken der broekspijpen, ‘maar in de States toch
meer dan “Collins' Jazz”’. Dit verbaast de dictator, want hij hoopt op de gouden
plaat. Hij moet ereens over slapen. Peterson moet alleszins de orgels beproeven en
de akoestische waarde van het gebouw testen. ‘Deze namiddag nog, voor de opnamen
voor R.C.A. Smakelijk en te veertien uur in de studio’.
Het vel van de dag is halfvol; een grillige tekening, sterk emotionele kurven: onze
sessies, afwisselend met lange orgelpunten: de tijd door Collins' geratel gevuld.
Ik schud de parasiet van een bandboy met zijn vettig kuifje vol verveling en
slepende schoenen van mij af, en zoek een restaurant om er Vlaams te eten. Toont
zich ook in de eetlust het verlangen om terug te keren naar het vochtig land der
mislukte genies en blozende onderpastoors? Ik betrap mezelf dagelijks op het verraad
aan de gelijkmoedigheid. Tijdens de concerten deze week ben ik geen ogenblik
mezelf geweest. Ik bedrieg mezelf door de malaise afhankelijk te maken van Kitty's
stroopstem. In deze toestand moet Tido geweest zijn, toen hij voor het eerst ‘rookte’.
De blondine zoog langzaam een punt aan zijn kalmte. De relax van Tido was een
zuurstok waaraan de tong van de blondine kleefde, waarrond zij speelde, waarvan
zij de broze punt kittelde en tenslotte brak. Kende Tido Matta de inzet vooraf? Men
kent de inzet nooit vooraf. Tido werd geschoven als de pion. Tido kon niet terug
zoals de pion. In het schaakspel van dit bestaan krijgen de pions slechts één kans?
Zij lopen te pletter tegen de muur aan de overkant, indien zij op hun weg niet reeds
onder de voet werden gelopen. Iedereen droomt het sprookje van de ongelukkige
assepoes die koningin wordt of wat ook, maar niemand beleefde het. Pion blijft pion.
De metamorfose aan gene zijde, waar de pion koningin wordt, en zichzelf en de
andere verlost, is ijdele fantasie van Indische wijsneuzen en karmapredikers. Willy
Roggeman zal mij niet meer herkennen, zelfs in mijn wooren niet.
Ik eet een bord soep. En plots is Beppo toch in het restaurant.
‘Wat moet je?’ vraag ik hem.
‘Laat je portie maar staan. Er is iets erg gebeurd!’
Het maakt hem gelukkig jobstijdingen te kunnen brengen. Hij smaakt mijn
achterdocht, mijn verwondering, tenslotte de groeiende
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ontzetting, als hij mij in het gezicht blaft, dat Tido Matta voor het hotel werd
doodgereden.
Ik kijk in mijn soep, laat de lepel door de dunne brij dwalen. De kleine stukjes
kervel drijven in het zog van de lepel. ‘Goed’, zeg ik nerveus, ‘waarop wacht je nog?
Je denkt toch niet, dat ik hierop tracteren zal’.
‘Oe- oe, stekelige egel. Ik begrijp je. Smakelijk’.
Hij verlaat gillend het spijshuis. Ik kijk niet op van mijn bord. De groene brei
wordt koud en onsmakelijk. Een paar vetogen, die eerst als afzonderlijke eilandjes
dwaalden, vloeien in elkaar, raken de boord van het bord, worden schiereiland van
een oneindig continent.
Dus, Tido. - Het moest zo gebeuren. Ik zou moeten opstaan, afrekenen en
terugkeren naar het hotel. Ik zou moeten rennen. Het is immoreel hier achter een
bord te blijven zitten tot de ontzetting voorbij is, en mijn maag opnieuw voedsel
aanvaardt. Dadelijk brengt de kelner mij de frites.
Het gebeurde te vlug. Zelfs voor Tido, die ik toch in droom reeds door het raam
zag springen, of waanzinnig zag worden. Ik was zelfs al gewend aan zijn wisselvallig
geheugen, dat mistig land waarin hij soms moeilijk de weg vond, en dat, indien de
zon tot deze geest doordrong, nog van ongemeen sterke denkkracht getuigde. Tido
Matta klampte zich in heldere ogenblikken vast aan het schaakspel. Het dwong hem
tot concentratie. Het eiste hem volledig op, zodat de schim van de blonde vamp afliet.
In Boston moesten wij een harde partij stopzetten om een namiddagconcert te geven.
Tido werd woedend, en dreigde Collins door het raam te gooien. Wij speelden een
afschuwelijke chase. Tido huiverde in de broeikas van het theater, liep een microfoon
tegen de grond en trippelde oven het podium met kleine pasjes, steun zoekend in de
plooien van de piano, overvloedig breaks latend en claxonerend als de J.A.T.P.maniakken. Peterson redde zoveel mogelijk de ballades, maar Tido strompelde in
korte zinnetjes verder, hortend en stotend, Byers en Malachi vervelend. Wij stopten
hem in bed en schrapten hem voor het concert van die avond. Maar hij kwam
onverwacht toch op het podium, speelde uitstekend ‘Off Minor’, en gaf mij tijdens
het applaus de repliek op een verlieszet van zijn rechts paard door een
dubbelzet-schaak aan mijn koningin. De scherpe vlam van zijn denkvermogen laaide
opnieuw op. Ik stond verbaasd, en druppelde langzaam vol met haat tegen de blondine
met het irriterend vel, die deze man onttakelde.
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De straat geeft de indruk van meer vrijheid, van een gemakkelijker ademhaling. In
het restaurant kijken de spiegels u aan, leven na een paar ogenblikken de glazen en
borden, springen de stoelen op u af. Het restaurant is zich bewust van uw
aanwezigheid. Alles en iedereen staat tot uw dienst en is vervelend. Wie verdraagt
de verhouding met alle voorwerpen, die elk ogenblik intiemer worden, hun diensten
aanbieden, zich opdringen? De straat echter biedt niets, biedt alles. Zij is een bekend
geheim, een drogue.
Collins draagt reeds een donker pak. Hij telefoneert op hetzelfde ogenblik naar
twee personen: aan het linkeroor de directie van de R.C.A., aan het rechteroor het
syndicaat de musici, waar men hem een nieuwe Matta moet bezorgen of fabriceren,
desnoods toveren, maar dadelijk! Immediatly, messieurs.
‘Dat ontbrak er nog aan, nietwaar?’ roept hij mij na, ‘wat een stommeling, wat
een stommeling!’ Ik durf niet vragen, wie hij bedoelt: R.C.A., syndicaat of Tido. In
de lift vindt zijn zin een tweede echo in mij. Dat ontbrak er nog aan.
Nog! Is dit alleen een manier van zeggen, of bezit het woord een speciale
draagwijdte in verhouding tot mij? Het is duidelijk, dat Collins geen lucht gaf aan
onbepaalde gevoelens van rampzaligheid. Dat ontbrak er nog aan, betekent zoveel
als: jouw flaters waren nog niet voldoende, maar nu is de maat eindelijk vol.
Ik lig op het bed van Byers, en vraag hoe het gebeurd is. ‘Gewoon, stom. Tido
springt links uit de taxi, en wordt tegen het asfalt gesmakt door een volgende bus’.
Ik volg de film op de witte zoldering. Maar het verhaal voldoet mij niet. Ik voel
nu, dat ik in het voorbije half uur gedurig gehoopt heb op het relaas van Tido's dood.
Het ontgoochelt mij. Ik denk eerst, dat het de fout van Byers' onpersoonlijke
journalistiek is, maar de gemonteerde film doet het evenmin. Wij blijven achter met
een zuur gevoel in de maag, de indruk van een holte die ook van de alcoholist nooit
wijkt. Nu ons geen hevig gekleurd, schril doodsverhaal wordt gegund, en de mythe
rond de dood van de ‘roker’ moeilijk wortel zal schieten, staan wij tegen zijn dood
zelf aangedrukt als tegen een raam waarachter het absolute nacht blijft. Het bevalt
mij niet. De malaise krijgt er een andere kleur door. Ik beeld mij in dat ik ga rillen,
even maar, alsof iemand mij met een koud, puntig voorwerp in de nek priemt. Maar
de indruk wijkt. Ik lig op het bed van Byers, die wangen en hals inzeept. Weldra
geurt de kamer naar hars en parfum, die geen kans tot een ontmoeting met het
vergezicht achter het raam in de absolute nacht meer bieden.
Tido wordt nu gewassen. De witte handen van Kitty White glijden behendig over
dit donker, dood land. De spons verdwijnt in de plooien van het vlees, komt vlokken
schuim opgooiend opnieuw te voorschijn. Tedya kijkt schuw toe. Een pezig lichaam
stel ik vast

Gard Sivik. Jaargang 4

7
En niettegenstaande alles schepen wij een uur later op het sein van de ingenieur in
op de oceaan van de blues. You are a yellow-spotted snail. Ik denk aan Big Bill
Broonzy, die in een studio aan het huilen ging, de recorders draaiden door, en de
opname werd met de huilkramp op de markt gebracht. Wij zetten ons allen schrap
tegen de sensatie. Ik zoek de glanzende antennes van Tido's kattesnor. Maandenlang
stonden wij ongeveer elke avond tegenover elkaar, steunden wij elkaar bij de
improvisaties, trachtten wij zo eerlijk mogelijk van het niets uit alles over te doen.
De ogen en de vingers van Tido schijnen mij het blijvend souvenir van deze reis,
omdat zij het mij mogelijk maakten mezelf te zijn. Wij waren hoeksteen voor elkaar,
suggereerden replieken als de avond van lood werd, en eigenaardig: wij liepen elkaar
nooit voor de voeten met verveling, omdat wij die voor onszelf opspaarden, voor de
lange namiddagen en de eenzame wandelingen in vreemde steden. Voor ons beiden
was de reis iets anders dan een broodwinning. Wij aanvaardden haar als een vrijwillige
straf, een pensum dat men eens maken moet om verder te kunnen. Tido, die in de
States geen maanden meer te leven had, verzaakte aan de marihuana. Hij kon het,
omdat de schaduw van Ellen afliet. Maar etsscherp moet zij in zijn dromen gebleven
zijn, duidelijker, zinrijker en dwingender elke nacht. Terug in Amerika kon hij de
priemende pijn van de droom aan haar lichaam en in de marihuana doven. Hij heeft
deze zelfontkenning geweigerd en tegen de droom zelfbewust stand gehouden. Tido's
einde zou in de States de verdrinkingsdood van een bewusteloze geweest zijn. Hier
in Parijs is hij kort en droog neergeslagen, verblind door het zonlicht, door de pijn
van een tezeer genaderd droombeeld. Dit brengt de vraag betreffende zelfmoord of
ongeluk op secundair plan. Het onderzoek wijst wellicht ongeluk uit, het verhaal dat
Tido ons gisteravond deed, pleit voor de andere stelling. De moira schaduwt ons,
laat ons raden en voorkomt soms ons verraad.
De dood van Tido is voor mij het einde van een maandenlange malaise. Ik ging
zo lang een beslissing uit de weg, maar een dergelijk duidelijk teken kan men niet
voorbijzien. De dood van Tido slaat de brug van mogelijkheid naar werkelijkheid.
Ik ben alleen verbluft door de perfecte wijze waarop het lot ingrijpt. Het bestaan
gelijkt in zijn gewrichten, in zijn centrale knopen op een syllogisme. Toen ik in
New-York kennis maakte met Tido, was hij het groot vraagteken in de groep van
Collins, een Ensormasker, onmenselijk maar boeiend. Nu tenslotte blijft hij als de
enige gave figuur temidden van flarden en fragmenten, gebaren, glimlachen en
zinfoetussen, zoals Ensor zichzelf schilderde temidden van de maskers. De dood van
Tido is een totale som aan werkelijkheid, dwingend en positief uit zichzelf. Het is
de osmose van deze werkelijkheid die mij, met alle zuignappen aan het geheim van
het verleden hangend, afschrikte. Ik ging remmend mijn leven,
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waarin elke toegemeten druppel werkelijkheid als verlies werd aanvaard. Maar de
werkelijkheid maakt toch haar totale som, dwingend en positief als het uterine
verlangen. Dit is mijn toekomst: het aanvaarden van het lichaam. Er is geen verder
ontkomen.
(Uit: ‘Blues voor glazen blazers’)
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groeten uit ibiza
cornell's bastiaan vaandrager
(enkele vergrotingen)
Cf. C.N.
Het betere werk:
bergen verzetten en...
óóg voor de natuur - is dit even leven!
Maar wat zeg ik?
Het zicht wordt slechter, de zon is onder,
neerslag.
En wat zien we gebeuren?
Twee nonnen
(Lieve ouders,
ik stuur u hierbij enkele vergrotingen), twee nonnen
geven vlug een scheurtje in het schutblad,
een extra ezelsoor in de gebedenboeken.
En denken even intens aan borsten, denken zelfs
borsten te bezitten.
Geen denken aan. Voelen,
gristelijk
en rankuneus de rozenkransen rinkelen.
Niet praten met de bestuurder.
Maar ondertussen!:
5 spaanse vliegen kruipen lui over het stuurwiel.
Onmacht over het stuur.
De rook van de stad. Onnodige haarspeldbocht:
een nieuwe benaderingswijze?
Hij laxeert
duchtig in zijn echt niet elektriese stoel.
Wie wordt er niet onwel van?
De dame met de hoofdband?
Toch wel: een flakon eau de Cologne.
De leerling?
Of hij! Schooltas valt open. Van een grammatika
fladderen drie katerns in het koolas.
En de albino op de achterbank?
En de albino op de achterbank!
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Veiligheidsgordels vezelen weg. Sponningen.
Zittingen veren niet meer, kleven.
Schelpen,
touwschoenen, een tropenhelm
- ontroerende goederen
Kijk nou toch: een dikke bril
breekt de benen, verraadt een gehoorapparaat.
Dat hoort niet
meer, zelfs niet de oorzaak van de echo.
Domoor:
bus glijdt beheerst in ravijnnn!
Maar vóór u de volgende vergroting bekijkt:
de dame met hoofdband heeft een snorretje van roet,
de albino bloedt uit zijn mond
en die broekveer op de voorgrond is verzilverd.
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Noem het
(als je wilt): overgangsmaanden,
even blind en even bijna vallen
van een dak
op een dak
op een dak
op een
niet bijna-eiland:
Eiland!
En dat eiland verkent hij.
En dat eiland verkent hem.
Draagt hem barstend van de hitte: rode aarde luchtfoto's liegen niet dorre ellende.
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Gevaren?
Het volume van zijn villa. En mon dieu
de diertjes.
De intieme diertjes.
Mijn god, wat had je voor met al die diertjes!
Gevaren?
Voedselvoorziening.
Voedselbederf.
Een mens heeft welke vitaminen nodig?
Zijn ontlasting: hoe innig is alles. Hoe steeds
minder zindelijk wordt hij.
Begint zelfs zelfstandig te zingen.
Betrapt zich op een wandeling.
Uitvoerig volgt hij de maan,
eerste kwartier,
laatste kwartier.
Hij absorbeert, absoluut.
En wordt geabsorbeerd. Langzamerhand
krijgt hij een hand of wat te schudden.
Detail: op een dag
vindt hij twee teken in een hondenoor.
Vindt hij het hinderlijk? Ach
een diertje, een diertje meer of minder
- mijn karakter.
Gevaren?
Teken van leven!
Kom eens kijken na de eerste zeldzame regen: in de aarde
zijn initialen.
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rebel with a cause
Hij gaat graag door voor een rebel,
denkt eigenlijk: ben rebel, snelle
torpedeerder van een heilig huis, een tempel,
dwergstaat liever, liever
nog een land, ja liever wel
het mutileren van een land.
Hij gaat graag door voor Fidel Castro van Havana,
of Achilles (maar dan zonder pees),
denkt eigenlijk: ben Fidel Castro van Havana,
ben Achilles (en gelukkig zonder pees).
Over geluk gesproken. Hij kan het niet op,
is overgelukkig. Laat hem. Ken hem:
één handicap, al-vleselijk, spiernaakt op een hoge schoen na, één
komplete geécarteerde zenuw.
Hij trappelt een eind weg met zijn hoge schoen.
Trappelt (maar raak)
met zijn engelse zieke poot. Zielepoot,
weet soms kostelijk
duidelijk een bevel bij elkaar te blaffen. Waf! Waf! Waffen!
Waffen nieder!
(Je kunt zeggen wat je wilt)
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Hij draagt een baret,
daarop een etiket,
waarop in schrijfmachineschrift:
Fidel Castro (Havana) of
Achilles (die Achilles, maar dan zonder d'obligate pees)
Met wat goede wil:
hij is imposant.
Zo blaft hij, kleine pseudoFidel naar zijn fiere fantasieën: Vliegtuigen
vliegen voor hem
(fiktieve formaties). Op bevel
wordt een heilig huis getorpedeerd, een tempel,
een dwergstaat met de grond gelijk gemaakt.
Een land gemutileerd. Een planeet
volmaakt overbluft.
(Vervoeg u bij de legertros: kunstdruk
van de kop van Fidel Castro van Havana, gesigneerd;
of een plastiekje, de amulet Achilles,
zijn buste, zonder pees dus)
Hij is overgelukkig. Laat hem.
Ken hem: rebel. Puzzelt met een matglazen kijker: tipje
van een sluier?
(Toegevend) ‘IJdeltuit’. Uit
op bezweren. Zoveel spastiese pogingen
de vijand (er is een vijand) te beschrijven
(de ware telegrafie: ver-schrijft zich:
een veiligheidsspeld;
zijn speldekussen is in zuiver bloed gedrenkt)
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Ken hem:
zijn manier van knechten: portret
van de vijand - hij is geen held
in tekenen - maar slaagt ereis
op goed geluk: stuntelige doorsnee. Lijkwit, bloedrood de kleuren
en voor de zekerheid een onderschrift
DIT IS DE VIJAND
Slaat hij ook munt uit de vijand? Si,
smartegeld; een beeldenaar betekent een onthoofding.
Er. klopt iets niet (?):
vliegtuigen vliegen voor hem. Storten neer,
dolle veren.
Hij torpedeert wel tempels,
hij mutileert wel landen,
hij bombardeert wel, bombardeert zichzelf
bijvoorbeeld, tot Fidel Castro van Havana
of Achilles.
Maarrr
zijn bombardementen blijken bombardementen
van een maquette.
Hier klopt iets niet.
Wat klopt er niet?
Een vuiltje in zijn oog.
Huilen, staande voor de troepen
- geen gezicht.
Een branderig gevoel. Wegzinkend krijgt hij zijn zin. Eindelijk
gaan de reeds getorpedeerde tempel,
het reeds gemutileerde land
en dwergstaat en planeet
voor de bijl als een ei van Colombus, doodleuk:
één(!) eierkooltje.
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Eerst zijn schillepees. Hè? Jaja en daar gaan ze
lamme lendenen, billen, korset.
Stank van een schroeiende afvalstof. Haren.
De eksplosie van zijn blaas.
Nagels bevrijden zich pruttelend van hun vingers.
Eelt.
Wilde haren springen uit hun vel. Knetteren
als lichtgeraakte cellen.
Verpletterd door een stofje, één
transparante vonk.
Hij gaat he-le-maal af
zonder blaf van zijn slagveld. Af. Zo broos
en geenzins chaoties
verdampt hij.
Als een zucht.
Een uitgezweefde... ffft... parachute!
Er klopt iets niet.
Wat klopt er niet?
Zijn hart.
Door een brandweerman, vrijwilliger
blakend
en overlopend van ijver
wordt hij weggewaterd. En met hem
tempel, dwergstraat, land en al herleid tot asse.
Asse.
Uiteengevallen
in zoveel delen vloeistof en zoveel delen asse
vervliegt tenslotte
ook de allerlaatste hoop
voor zijn testamentaire, hunkerende urn.
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voorbeeld van gezichtsbedrog
Een tot dusver meegaand proefpersoon (uit cel 7)
wist in narkose-sekonde de riemen los te rukken,
ontsprong de rijdende brankard
en trachtte te ontkomen over
de op het minste geringste met echo's reagerende
brandgangen van het ooglijdersgesticht:
Nergens een nis (die moderne architektuur!) en daar
dreunt het beton al: de stappen der geslepen assistenten.
Houd hem de patiënt, hij is gevaarlijk!
Voorbij de vitrines: lenzen, meer dan levensgrote
kopieën van een Iris, een Retina. Tenminste iets:
hij vernielt de vitrines: De Eerste Bril
(de trots van het Instituut) vermorzelt hij
met een blote hiel. Zijn gezonde oog
absorbeert deze daad met verrukking. Verrukkelijk! maar
daar is de plastic handschoen van een helper al
en heeft hem stevig in het nekvel.
(De vrouw in de rose japon, aan het eind van de gang,
soepel leunend tegen een blusapparaat,
blijkt niet meer dan:
een al in 1800 voor anatomiese doeleinden afgestaan geraamte)
:
Een streek hem door het zieke oog geleverd.
Met het gevolg
dat hij zich verbitterd laat besnijden
en (wat niemand verwondert) sterft,
in het belang der wetenschap, zoals het heet.
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processie
j. stringa
Zacht het vlees en zacht het bloed
meneren, als de avond valt
en er niet veel meer te zeggen is
nadert de stoet.
Honderden hebben, meneren, langs de straat
de optocht verwacht,
rozenkrans voor het vlees
rozenkrans voor het bloed.
De jonge clown met het vrouwengezicht,
het kind met de paarden en
het kind met de kevers,
allen stonden klaar, meneren.
Gij, waarvoor dank, hebt het
mooglijk gemaakt, nietwaar, enzovoort.
Here comes!! Onder een vaan
‘De goede herder is altijd beter’.
De zon viel loodrecht, een norse bol,
in het water. De vijver, meneren
een nieuwe moedermaria-schoot,
zo bloedde de avond leeg.
Allen aansluiten. Allen sloten
zich aan, het kind, het kind,
de clown, als lammeren, kinderen
biddend van hier tot ginder.
Zo heeft U eer van Uw werk.
De nacht is paars van rouw.
En waar wij allen de zon zagen vallen
gaapt gods muil als een rattenval.
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wij
(voor een generatie)
Wij zijn tevoorschijn als gave helden,
niet uit nederlaag zelfs niet uit strijd.
- hoogstens het bladgouden oog van de zon
brandmerkte de huid, vocht het wit weg,
schuimbekkend vrat de zee onze haren,
en de haan van liefde tekende wonden
maar beet niet. - als gave helden
zullen wij langzaam sagen worden.
In de lendenen van priesters staan
onze lansen niet. Geen god is gekruist
geen graf gegraven. Zelf konden wij daarin
ook niet vallen.
Zeedieren, vogels waren ons dierbaar.
Wij hebben geen honden gejaagd langs het vel
van geurige bruiden. Elk huis waar wij woonden
was warm. Geen moeder werd opgevreten.
Het rose verdriet om niets, als een vis
gleed het langs en verdween. We hebben
de negers van vrees geweerd en alleenzijn
was als een aangenaam bloemstuk.
zo zal men ons ooit op witte handen dragen:
gave, begaafde,
onbeschadigde helden.
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status quo
Toen de oorlog was overgetrokken
stonden we klaar met rose ogen
en braken de maan af
dat was van onze handen het werk
maar nukkig in de lucht stonden
als altijd cathedralen
prelaten liepen statig te sterven,
maar versen voerden zich aan
er werden aalmoezen verstrekt
gregoriaanse monden
wierpen warm gezang
sterven noch leven leek
veranderd te zijn en purper
maar zonder schaamte kleedde zich
kardinaal na kardinaal
daar was dus de oorlog voorbij
daar stonden we dus, reikend naar
de maan die als ondergoed was
bleek tegen de hemel van rood
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zo mooi ba
georges van vrekhem
eenakter
personen:
A (een man)
B (een man)
C (een meisje)
Twee tafels, vlak naast elkaar. Een schrijfmachientje, papieren, een briefopener, registers.
Ergens een jeneverfles).

A:
(Op. Hoed af, jas uit, vat post achter zijn stoel, en op een rituele manier:)

A, b, c, d,... (tot)... z.
B:
(Ondertussen op. Zelfde spel)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
A + B samen:

A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, ... (tot)... z.
(Wanneer B aan 10 gekomen is, herbegint hij telkens, zodat op de z van A, B aan 6 tellen is).

B:
(plots uitschietend)

7, 8, 9, 10.
A:

Stop! Jij bent geniepig; jij wil altijd meer. Een van deze dagen vermoord ik je wel
eens, en dat zal niet te vroeg zijn na die talloze verwittigingen. Hoeveel verwittigingen
heb je al ontvangen?
B:
(onverschillig)

426. Alle aangetekend.
A:
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Als ik de tijd vind, want ik heb het erg druk vandaag, stuur ik er je nog een. En ik
verzeker je, ik zweer het op het hoofd van...
B:

Van?
A:

Van mijn moeder.
B:

Van je moeder dus.
A:

En ik verzeker je, ik zweer het op het hoofd van mijn moeder, dat het deze keer de
laatste verwittiging is.
(Voor zich, met een neutrale stem)

Hij is geniepig. Hij wil zijn getallen afronden. Hij wil altijd meer. Hij zal mij in de
rug aanvallen. Ik hoor zijn stap. Zijn stap komt nader. Hij komt nader. Hij wil mij
vermoorden. Hij heeft een mes gekocht. Hij wil het mij niet tonen. Hij heeft een
gevaarlijk mes gekocht. Het steekt in zijn zak. Ik weet dat het in zijn zak steekt. Ik
moet hem voor zijn. Ik moet hem vóór zijn. Ik moet hem overbluffen. Een
aangetekende brief sturen. Een laatste verwittiging.
B:
(Doet ondertussen alsof hij een brief opent, en werpt de briefopener neer).

A:
(Slaakt een kreet van ontzetting, en werpt zich naar de briefopener, die B, zich verwachtend aan
het gebaar, rustig opzij schuift.)

Je bent mij te vlug af iedere keer. Maar eens wordt het de laatste keer. Dan zal ik je
mes grijpen, ik zal je voor zijn, en je doorsteken, tot je bloedt als een...
B:

Als een wat?
A:

Een varken!
B:
(verveeld)

Ach nee, dat heb je al 349 keer gezegd.
A:

De keel van het opengesneden kind.
B:
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(kontroleert op een lijstje)

49 keer.
A:

De buik van het slachtoffer van de treinbotsing.
B:

17.
A:

De schoot van de barende vrouw.
B:

5 keer.
A:

Ik vind niets meer.
B:
(aflezend)

Hiel van Achilles, bek van gekwetste vogel, borst van St. Sebastiaan. A:

De droom van Cesar!
B:
(droog)

Juist. En nu?
A:

Ik ben het beu.
B:

Dan leef ik nog een dag langer.
(Ekstatisch)

God zij dank!
A + B:
(heffen gezamenlijk neurend het begin van een lofzang aan).

A:

Laat mij nu werken. Ik heb het erg druk. De baas heeft gezegd dat ik alle rekeningen
van de maand moet nazien.
(Begint in papieren te snuffelen).
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B:

De baas heeft gezegd dat ik alle briefwisseling moet afwerken, inbegrepen die van
vorig jaar.
A:
(koortsachtig)

Saldo van de bankrekening 1, 1, 1, 2.
B:

Faktuur de dato 3 februari.
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A:

Postcheckoverschrijvingen.
B:

Levering van 25 april. Mijne heren, ingevolge uw schrijven A:

25 fiskale zegels van 20 frank is 500 frank.
B:

Mijne heren, ingevolge uw schrijven A:

800, plus 223 is B:

ingevolge uw schrijven onder referte vermeld.
A:

800 plus 223 B:

onder referte vermeld heb ik de eer A:

Laat je mij nu eindelijk werken, ja of nee? Als je mij voortdurend stoort bij mijn
berekeningen kom ik nooit klaar. Nooit.
B:

Liever nooit dan laat.
A:

Denk jij dan nooit eens aan iemand anders, aan mij, aan de last die op mijn schouders
drukt. Een vrouw en twee kinderen, die voed je niet met stenen. Of wel, soms?
B:

Soms.
A:

Jij bent nooit getrouwd geweest. Jij denkt alleen maar aan... dingen die ik liever niet
zeg. Maar ik heb een gezin te onderhouden. En daarom moet je mij laten werken.
B:

Of jij nu werkt dat je ogen scheel zien en je vingers stijf worden als suikerstokken
wat geeft het? Op het einde van de maand trekken wij toch ons salaris.
A:
(irreëel)

Jij betaalt af op je boot.
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B:

Jij betaalt af op je Mercedes.
A:

Nog 27 afbetalingen.
B:

Nog 45... Wit is mijn boot, en rank de boeg als de borst van een jonge vrouw. In de
kajuit liggen tapijten, waarin je als hondjes soezen en spelen kan.
A:

Je hebt het ver gebracht.
B:

Dat zei mijn moeder ook altijd. Het waren haar laatste woorden.
(Snikkend)

In de modder en de smerigheid ben ik geboren. Tussen paarden en koeien opgevoed.
Blinden en doofstommen waren mijn eerste wegwijzers langs de wegen van dit
wonderlijk leven. Ik heb mijzelf onderwezen, cijfers gelezen, en letters ontcijferd.
Ik heb een trein ontmoet. Ik heb veel huizen ontmoet, die zeiden dat ze stad waren.
(al maar heftiger snikkend)

Ik heb een mooi kostuum gekregen. Ik ben een heer geworden die goed lezen en
schrijven kan. En op mijn boot nog 45 afbetalingen.
(Gesnik gaat over in een triomfantelijk gekraai)

Daarna kan ik beginnen sparen voor de overtocht. Na negen jaar sparen duw ik mijn
boot af van de kade, zo, met één voet, en ik vaar naar Nieuw-Caledonië A:

Nieuw-Zeeland zei je altijd.
B:

Ik heb het ver gebracht!
(Zakt ineen als een vod. Weer snikkend)

De zee zal blauw zijn. Het strand zal geel zijn. Witte meeuwen zullen scheren langs
mijn witte zeemanspet.
A:
(bijna moederlijk)

Kom, kom, wees kalm. Wind je niet op. Je vraagt altijd teveel van je krachten, dat
moet je niet doen, want dat is gevaarlijk voor het hart. Toe nou, kijk mijn aan. Je
vriend staat naast je.
(Neemt de jeneverfles)

Gard Sivik. Jaargang 4

Een beetje medecijn zal hem goed doen.
B:
(verschrikt)

Nee!
A:

Eén slokje maar, toe.
B:

Nee, je wil mij vergeven. Nee! Ik loop er niet in. Ik heb geen medecijn nodig. Ik voel
mij sterk, staalsterk. Je weet goed dat ik altijd sterker geweest ben dan jij. En omdat
je niet opkan tegen mijn kracht, wil je mij op een kruiperige manier ombrengen. Schurk!
A:

Je vriend.
B:

Eindelijk zeg ik eens mijn mening over je.
A:

Je vriend!
B:

Al die tijd heb ik je laten doen. Ik heb je hopen dreigbrieven laten sturen, alles met
omslagen en zegels op kosten van de baas. Ik heb ze zelf getypt omdat jij nooit de
tijd had. Maar deze keer, hier, vandaag, nu, is mijn geduld ten einde. Ik vreet je op
met haar en pluimen. Ik bijt je strot uit je hals weg.
(Gaat dreigend op hem af. A houdt de fles als afweer. B neemt de briefopener en richt hem
als een mes op A)

Ik snij je gedarmte los A:

Het mes!
(in paniek)

Je hebt het mes genomen. Let op, je weet niet dat je het mes in je handen hebt! Je
wil mij vermoorden!
B:
(afgekeerd en voor zichzelf)

In naam van alle boeren en alle blinden, geef mij de kracht, mes, dat ik snijde in dat
zoet vlees, dat boterbloempjesvlees.
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A:
(Heft de fles en slaat naar B, die zich, onbewust, juist wegkeert. De fles slaat aan scherven op de
tafelhoek. A staart ontzet naar de scherven en het vloeiend vocht).

B:

In naam van mijn vader en mijn moeder, mijn zuster en mijn broeder, mijn vijand
en mijn behoeder A:

Hou op!
B:

Dat mijn hand niet moge beven.
A:

Hij merkt het niet eens!
B:
(Draait zich naar A, klaar om te steken).

A:

Je kan niet! Ik heb je dood geslagen. Weet je dan niet dat je dood bent? Kijk, daar
vloeit je bloed.
B:
(als werd hij wakker)

Bloed!?
(Doopt zijn vinger in de jenever en likt eraan)

Hahaha! je wil mij weer in het ootje nemen. Je wil weer voor Judas spelen, Judas
Iscarioth, de grote hoerenzoon.
(Dreigend)

Ben je Judas?
A:

Ik... Ik...
(vraagt het zich af).

B:

Ja of nee!
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A:

Ik... Ik....
B:

Gebruik de methode van de veronderstelling. Ken je de methode van de
veronderstelling? Die heeft de schoolmeester, mij geleerd.
(Didaktisch)

Kijk, een handelaar heeft 12 vaten rode wijn van 23 frank, en 7 vaten van 18 en een
halve frank. Hoeveel vaten van de tweede soort moet hij doen bij de twaalf vaten
van de eerste soort...
A:
(terwijl B steeds verder gestikuleert)

Nee, mama, ik heb die tien frank van Prosper niet gestolen. Wij waren alleen. De
meester heeft niets gezien, want ik was alleen in de gang bij Prosper. Prosper had ze
verloren, mama. De meester heeft mij geslagen, omdat Prosper die tien frank verloren
had. Ah, mama, Prosper is een leugenaar. Het doet zo'n pijn, mama.
(Hij weent als een klein jongentje).

B:

Snap je, je veronderstelt dat hij allemaal vaten neemt van de eerste soort, of allemaal
vaten van de tweede... Hé, wat gebeurt er? Kan je niet mee? Draait je kleine motortje
niet meer?
A:
(Grienend)

Ik kreeg slaag omdat Prosper een leugenaar was.
B:

Prosper?
A:

Zie je wel, je gelooft het niet. Niemand, gelooft mij ooit wanneer ik vertel van Prosper
zijn tien frank. Ze denken allemaal dat ik een dief ben. O, mama.
(Nieuwe huilbui).

B:
(troostend)

Mijn klein pagaddertje. Wees nu eens lief, kom, luister naar je vriendje. - De medecijn.
(Kijkt rond, zoekt de fles, en merkt nu eerst de scherven op en het vocht)
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Wie heeft die medecijn kapot geslagen? Onze enige toevlucht. Het heilmiddel, mijn
verlossing... stuk, opgezogen door de stenen.
A:
(Is ondertussen de tafel beginnen aflikken)

Mooie hond. Een prachtige hond had ik kunnen zijn, hé? Hihihi.
B:
(Op zijn kniëen, begint eveneens te likken uit de scherven, waar nog een beetje in staat. Kleine
likscène. Dan nemen beiden weer langzaam hun gewone, plaatsen in).

A:

Saldo van de bankrekening 1, 1, 1, 2.
B:

Faktuur de dato 3 februari.
A:

Overschrijving per postcheck.
B:

Levering van 25 april. Mijne heren, ingevolge uw schrijven A:

25 fiskale zegels van 20 frank, is 500 frank.
B:
(recht en luid)

Mijne heren! Het is de vraag in een mensenleven A:

800 plus 223 B:
(snel en crescendo)

Het is de vraag in een mensenleven, wanneer het vragen, ophoudt en het leven begint.
Nu alle mogelijkheden voor ons geopend liggen in een ontstellend klaar perspektief,
nu alle vragen gesteld zijn, en alle antwoorden geantwoord, getoetst, gewikt, en
gewraakt. Nu de mogelijkheid van een eeuwige vrede totaal uitgesloten, is, gezien
de onmogelijkheid een hond te produceren zonder tanden en een Rus, - ik bedoel:
een beer zonder klauwen. Nu het gebleken is dat alles, wat tot nu toe bleek te zijn,
niet was, nu het menselijk vernuft om zijn eigen schedel dwaalt, gelijk zijn handen
rond zijn lichaam en zijn satelliten rond zijn satelliet, nu droom werkelijkheid
geworden, is, en werkelijkheid droom, zodat, de werkelijkheid droom en de droom
werkelijkheid werd, nu... mijne heren... komt het voornaamste, namelijk...
(hij zakt weer in elkaar).

Gard Sivik. Jaargang 4

A:

Verder. Toe. Asjeblief.
B:
(gromt als een kwade hond).

A:

Jij moest verder gestudeerd hebben. Misschien werd je wel een genie.
B:
(gromt).

Gard Sivik. Jaargang 4

24

A:

Maar ik.
(Opeens)

Omdat zij de koffie koud laat worden, en de aardappelen, teveel gezouten zijn, droom,
o ego. Omdat zij in de stad gaat wandelen en mij de kinderen hun pap laat geven, na
het werk, 's avonds, tussen zeven en acht, in de kamer waar haar onderjurk nog over
de tafel ligt, bij haar gemorste nagellak, tussen mijn boterhammen en mijn verzuurde
melk...
B:
(als een kind)

Pa!
A:

Ja, mijn schatteke.
B:

Ik heb honger, pa.
A:

Straks krijg je je papje, mijn zoeteke.
B:

Ik wil nu mijn papje, pa.
A:

Nog één minuutje wachten. Eén klein minuutje.
(Pauze).

B:

Pa.
A:

Ja mijn schatteke.
B:

Ik heb zo'n honger, pa.
A:

Straks krijg jij ook je papje, mijn zoeteke.
B:

Ik wil nu mijn papje, pa.
A:
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Nog een half minuutje. Eén klein half minuutje.
(Pauze).

B:

Pa.
A:

Ja!
B:

Waar is mama?
A:

Mama is naar de winkel, eten kopen, voor mijn zoeteke, mijn lieveke.
B:
(tergend)

Mama is naar de dierentuin, bij de wilde beesten.
A:

Niet waar!
B:

Mama is er weer vanonder. Koekjes, eten, en tee drinken, en glimlachen naar de
mijnheer met de witte, beige gestreepte chevrolet, die haar opwacht aan de halte van
tram 7.
A:

Wil je zwijgen!
B:

Hij heeft zijn arm om haar heen geslagen,
(legt zijn arm rond A)

Hij zegt: hoe voel je je, mijn meisje? Lekker, warm?
A:

O, zo lekker warm in je armen, aan je mannelijke borst. Kus me.
B:
(aarzelt).

A:

Kus me.
(met gesloten ogen).

B:
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(geeft hem een klap in het gezicht)

Wordt wakker, huichelaar.
A:
(verbaasd)

Maar ik ben wakker. Ik voel al mijn tenen, en mijn tong die klopt aan mijn verhemelte.
B:

Indien jij nog ruggewervels in je lijf hebt zitten, en indien die ruggewervels, nog aan
elkander houden, waarom, klop je die teef van jou niet dood? Als het de mijne was.
A:
(langzaam, dreigend)

Aha! Ik zie het al! Maar je zal er niet in slagen. Jij zal mijn huisgezin niet uit elkaar
trekken met je krabbepoten. Ik heb een vrouw, ik heb twee kinderen. Ik ben een
eerbaar man.
B:

Indien zij een eerbare vrouw was.
A:

Maar zij is nog een kind.
B:

19.
A:
(op zichzelf doelend)

45.
B:

Min 19 is A:

28.
B:

Mis! 26.
A:

Wat doet het er toe.
B:

Wat doet het er toe.
A + B:
(zingen)
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't Doet er niets toe. 't Doet er niets toe. 't Doet er niets toe.
B:

De baas heeft gezegd dat ik alle correspondentie moest afwerken, inbegrepen, die
van vorig jaar.
A:
(met een dagblad in de hand, maar naar) de zoldering ziende:)

Het een is beter dan het ander. Alle wegen leiden naar Rome. De regering zal vallen.
Sophia Loren heeft 1,03 meter borstomtrek. Wij leven in een periode van gewapende
vrede. De vijf werelddelen, zijn Rusland, Amerika, ontwakend, Azië, England en de
rest. Dank zij de nieuwe wegkode sterven minder personen aan longkanker
(aarzelt) -

B:

Je vergeet A:

De tegenpenetratie van ongure elementen, in onze maatschappij is het kauzaal beginsel
van alle vooruitstrevende, organismen om de dekadentie van de jeugd te aktiveren.
B:
(patetisch)

Also sprach Zarathustra.
A:

Neeje.
B:

Kierkegaard.
A:

Neeje.
B:

Foster Dulles.
A:

Ja en neeje.
B:

Foster Dulles en Winston Churchill.
A:

Nog meer ja en neeje.
B:

Boelganin, Foster Dulles en Winston Churchill.
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A:

Bijna ja.
A + B:

Adenauer, Boelganin, Foster Dulles en Winston Churchill.
(Pauze).

B:
(vlug)

Neeje!
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A:
(kinderachtig)

Je bent geniepig. Je wil weer het laatste woord hebben. Maar 't doet er niets toe.
A + B:
(zingen)

't Doet er niets toe. 't Doet er niets toe.
A:

De baas heeft gezegd dat ik alle rekeningen moest nazien, ook die van vorige maand.
B:

De baas heeft gezegd dat ik alle briefwisseling moest nazien, inbegrepen die van
vorig jaar.
B:
(begint te typen)

Waar is de briefopener?
A:
(verstrooid)

Wat zei je?
B:

Ik zei: waar is de briefopener.
A:
(verstrooid)

O, waarschijnlijk naast je linkerelleboog.
(Plots opgeschrokken)

O! Dan heb je hem toch verdonkeremaand. Je hebt hem in een onzichtbaar, hoekje
geborgen, hé, om mij te steken wanneer ik er mij helemaal niet aan verwacht, hé!
B:

Je zevert.
A:

Ah, ik zever, hé. Ik ben te dom om te begrijpen dat je mij het hoekje om wil, hé.
B:
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(achteruitdeinzend)

Krijg je het weer? Knijp in je vel, dat je voelt dat jij het bent.
A:
(knijpt in zijn wang)

Ah, dat ik het ben. Maar ik ben het, hé. Of niet soms?
B:

Soms.
A:
(verbouwereerd)

Hoe, soms?
B:

Welja, af en toe, de ene keer tien minuten, de andere keer een kwartier, maar nooit
langer.
A:

En daartussen?
B:

Dat is juist de moeilijkheid,
(didaktisch)

Zie je, indien ik wist wie ik ben, wanneer ik niet mezelf ben, dan zou ik ook dan
mijzelf zijn. Snap je?
A:

Ik vermoed wel iets.
B:

Dat is juist de moeilijkheid. Het blijft een vermoeden. Maar zekerheid heb je niet.
Een mogelijke oplossing ware bijvoorbeeld mens A:

Tien minuten.
B:

Plant.
A:

2 uren.
B:

Mens.
A:
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Een kwartier.
B:

Plant.
A:

Verschillende uren.
B:

Verschillende dagen.
A:

Verschillende nachten.
B:
(dromerig)

Verschillende nachten. O Sabientje, de uren dat we stengel aan stengel stonden in
dat onmetelijk duister, woud.
(recht)

Jij vouwde jouw kelk open aan mijn mond, en ik smaakte de honing, de bitterzoete
honing, waarin je klieren weken en je rode hartje drijft. En ik kuste de meelstamper
met lippen die trilden met een zacht geklapper, op de nachtwind.
A:
(evenals B recht en met gevouwen handen)

Mogen allen, wier wortels schuilgaan in de geurende humus dezer aarde, wier sappen
stijgen in deze nachten, van heimwee naar ruimten vol stilte, en gestolde slaap, het
geluk kennen der ongeborenen, niets in niets, alles in alles en met alles, ongekwetst,
ongescheurd, ongeschonden.
(Zij maken een soort oosterse buiging naar elkaar en geven elkaar de vredeskus).
(Zachte muziek. A en B terug op hun plaatsen).

A:

De baas heeft gezegd dat, gezegd dat, gezegd dat.
B:

Dat het nooit meer zaterdag wordt.
A:

Dat de dag rekbaar is als kauwgom.
B:

En ons werk uren lang, rekbaar, de armen en benen, als op een kruis.
A:

Maar wij begeven niet. Onze schouders, zijn een marmerstut, weerbaar onder alle
lasten.
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(C, een jonge vrouw, op. Nauwsluitende zwarte broek, fel gekleurde trui, los haar, en zeer rode
lippen. Zeer sexy).

C:
(Een stemmetje als uit de hemel)

Hallo, boys.
B:
(staart haar aan met wijdopen mond).

A:
(voor wie het meisje ongemerkt blijft)

Faktuur de dato 3 februari.
(Kijkt op, boos, omdat B niet invalt)

Faktuur de dato 3 februari.
(Bijna dreigend)

Ik zeg dat ik zei faktuur de dato 3 februari.
B:

Hoe maak je het, schone meid?
C:

O, mooi. Herken je mij dan toch? Ik had het nooit durven hopen.
B:

Of ik je herken! Nee, maar... Jij hebt je standbeeld hier, in mijn schedeldoos.
A:

Ik mijn standbeeld! In jouw schedeldoos! Onmogelijk. Die zit immers vol pijpaarde
en ijzersteen.
B:

's Morgens groet ik je bij het opstaan. Je lacht terug, en dan vind ik opeens weer de
moed om hier terug te
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komen, bij de baas, die een grote mijnheer, is, en bij mijn half gare collega.
A:

O zo! Zo denk je de hele tijd over mij. Je hoeft je niet af te wenden hoor, kijk mij
maar recht in de ogen, zeg nu nog eens half gare collega, en ik geef je zo'n oplawaai,
dat je oren klapwieken kunnen.
B:

's Middags deel ik mijn sandwiches met jou. Jij hebt liefst die met kaas, niet? Baffi,
de barman, weet het ook al. Hij is de ingewijde in ons klein geheimpje.
C:

Wat ben je een schat. Ik weet heus wel dat jij ook liever kaas hebt.
B:

Nee! Neenee. Ham smaakt opperbest. De vette rand is minder, natuurlijk, maar de
rest smaakt me wel, jaja.
C:

Je doet het om mij te believen. Zeg het maar.
B:

Neenee! Alhoewel, langs de andere kant, ja, natuurlijk.
C:

En 's avonds? Wat doe je 's avonds met dat beeldje in je schedeldoos?
A:

Neenee. Natuurlijk. Jaja.
B:
(blozend)

's Avonds, wel...
C:

Toe, zeg het maar. Denk je dat ik het niet weet, lieve jongen.
B:

Wel, huh... Wat ben je mooi vandaag.
C:

Zal ik het zeggen?
B:

Nee! Nee. Mijn collega zou het kunnen horen. Dat mag niet. Wij zouden, helemaal
uit onze gewone doen geraken, en dat ware dodelijk, voor hem, en voor mij. Misschien
dierven we elkaar, wel nooit meer in de ogen zien.
A:
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Wat mag ik niet horen. Ploertenstreken uitgehaald, hein? Zoals gewoonlijk, je vuil
spelletje gespeeld? Heb je misschien mijn kas geplunderd? Mijn kas gepunderd!
(Hij begint koortsachtig rijn kas - een koffertje - te doorzoeken).

C:

Die hoort immers niets van wat ik zeg. En daarbij, hij is getrouwd.
B:
(zacht)

Ja, hij is getrouwd.
C:

's Avonds ben je heel lief, hé, tegen dat beeld in je schedeldoosje?
B:

Wel, eh...
C:
(charmant)

Wat ben je opeens een bloodaard!
B:

Als je het persé wenst.
C:
(pruilmondje)

Ik wens niets persé.
B:
(snel)

's Avonds ben ik moe, en dan verlang ik naar je. Ik vlieg naar mijn kamer zo rap ik
kan. Ik eet. Ik drink een beetje. Ik ben zo moe. Jij lacht mij toe, s'avonds, en ik voel
mij stilaan beter worden, losser, warmer. Jij zet je naast mij, en ik zeg je lieve dingen.
(trager)

Wij kennen elkaar. Wij nemen elkaar in elkanders armen. We kijken elkaar in
elkanders ogen, diep. Zo hard bonst ons hart, dat ik wild word van binnen. En dan...
A:
(ondertussen)

822 plus 323 is 1143... 3 plus 3 is 5. 2 plus 2 is, ja... 3 plus 8... 1143. Wat zei je daar,
mijn kas klopt tot op de frank.
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C:
(gaat naar B toe, die langzaam en gespannen recht komt. Zij is heel verlokkelijk en zelfzeker).

A:
(ziet stomverbaasd de handelingen van B aan)

Wat heb je toch. Hé zeg!
B:

...
A:

Hou ermee op. Je kijkt als een verwaterde, hond.
C:
(slaat haar armen rond B's hals)

Mijn lieve, lieve lieveling.
B:
(snikt het uit op haar schouder).

C:

Doet het zo'n pijn, het geluk?
B:

Zo'n geluk, die pijn vanbinnen. Een glazen tangetje dat zich vastknijpt in mijn borst,
(stilte)

Is het echt?
C:

Het is echt.
B:

Asjeblief, antwoord, asjeblief.
C:

Ik antwoord.
(Lange kus).

A:

Waarom hou je nu je armen zo? Let op, je gaat vallen. Schei uit. Het is dinsdag,
voormiddag, half tien!
B:

Gard Sivik. Jaargang 4

Je mond smaakt naar frambozen.
C:

Je gezicht geurt als een vruchtenschaal.
A:

Wordt wakker zeg ik je.
(geeft hem een korte klap in zijn gezicht).

B:
(zonder reaktie op de klap)

Ik ben zo bang.
C:

Waarvoor?
A:

Hij is behekst. Er wordt hier getoverd! Baas, grote baas!
(loopt snel af).

B:

Je had niet moeten komen.
C:

Waarom?
B:

Je had hier niet moeten komen. 's Avonds alleen was reeds genoeg. De gepaste tijd,
de geschikte plaats. Ik vraag mij af wat mijn collega er zal van denken. Misschien
zal hij wel denken, dat ik gek ben.
C:

Heb je mij niets te vertellen?
B:
(denkt aarzelend na).

C:

Vertel mij iets van dit hier.
B:

Van jou en mij?
C:
(vluchtige kus)

Daar weet ik toch alles van. Vertel mij van je werk.
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B:
(Alsof het pijn deed)

Nee.
C:

Om 't even wat van je werk.
B:

Nee, vraag mij dat niet. Niet hier. Het is gevaarlijk.
C:

Gevaarlijk? Kan je niet?
B:

Toch... toch... maar...
C:

Spreek, de tijd vergaat.
B:
(moeizaam, als een automaat die op gang komt)

1, 2, 3, 4 C:

Verder toe.
B:

5, 6, 7, 8, 9, 10. Luister je?
C:

Zeker.
B:

Hoor je 't graag?
C:

Zeker.
B:

Faktuur de dato 3 februari... Levering, van 25 april... Mijne heren, ingevolge, uw
schrijven... Mijne heren, ingevolge uw schrijven... Ingevolge uw schrijven onder
referte vermeld... Onder, referte vermeld heb ik de eer...
(Terwijl hij spreekt zelfde zachte muziek, en C verdwijnt langzaam, achteruit, schuivend).

B:
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(alsof plots de geschikte schakelaar wordt aangedraaid)

De nachten dat we stengel aan stengel stonden in dat onmetelijk, duister woud. Jij
vouwde jouw kelk open aan mijn mond, en ik smaakte, de honing, de bitterzoete
honing, waarin je klieren weken en je rode hartje, drijft. En ik kuste de meelstamper
met lippen die trilden met een zacht geklapper, op de nachtwind.
(hij blijft een ogenblik voor zich uit dromen. Dan maakt hij een soort oosterse buiging naar de
denkbeeldige A en neemt vermoeid, plaats op zijn stoel).

A:
(komt binnengevallen)

De baas is er niet. Hij is er niet. Dat hij er juist nu niet moet zijn.
(kermend on zich in bochten wringend)

Waarom krijgt hij het nu ik alleen ben. Anders zit de baas altijd in de kamer hiernaast,
een levende bedreiging, die ons bespiedt en afluistert. Misschien denkt hij dat ik de
schuld ben dat de andere het in zijn hoofd gekregen heeft. Dat is het, ik krijg de
schuld op mijn nek.
(snikkend)

Het is niet redelijk, mama, zij denken dat ik een leugenaar ben. Prosper is een
leugenaar, mama.
B:
(ziet hem gelaten aan)

Scheelt je wat?
A:
(klaaglijk)

En of, mijn collega is gek geworden. Hij is gek geworden, mijn vriend! De enige die
ik had op gans deze aarde.
B:

Inderdaad, naar men mij verteld heeft zijn vrienden uiterst zeldzaam. Men mag zelfs
een vriend vergelijken met een witte olifant.
A:

Ekskuseer, mijnheer, een witte raaf.
B:

Of een witte olifant.
A:
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Dat is niet helemaal hetzelfde, omdat er namelijk een onderscheid in zit, waar
volkerkunde niet vreemd aan is.
B:

Goed, goed. Witte raaf is gelijk aan vriend, is gelijk aan witte olifant. O.K.?
A:

Zoals je wil... Wel, weet je wat mijn collega deed? Hij ging zo staan.
(rijst op voor B, gelijk B oprees voor C, langzaam en gespannen)

Daarna deed hij zo
(kust B)

En hij sprak er hopen wartaal bij.
B:

Deed hij dat?
A:

Ja, dat deed hij. Sinister was het, mijnheer, luguber...
B:

Misschien omhelsde hij... een vrouw.
A:

Nee, dat niet! Niet hier!
B:

En waarom niet?
A:
(geagiteerd)

Dat gaat niet. Dat staat niet! Trouwens, langswaar zou zij binnenkomen? De baas
zit de hele tijd op de loer, en hij weert angstvallig, alle vrouwen, bijzonder uit ons
bureel.
B:

Misschien langs een scheur in de muur.
A:

Nee! Neenee! Nee. Hoe kom je erbij
(hem nauwkeurig beziende)

Ja, hoe kom je er eigenlijk bij.
B:
(moedeloos)

Zo maar.
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A:
(blij, maar weifelend)

Ben je, ben je niet meer...
(suggererend)

De baas heeft gezegd dat ik alle rekeningen moet nazien...
(harder)

De baas heeft gezegd dat ik alle rekeningen moet nazien, ook die van vorige maand.
(Wanneer B moedeloos zijn hoofd blijft laten, hangen, fluistert hij hem voor)

Toe. De baas heeft gezegd dat ik alle briefwisseling, moet nazien... Inbegrepen die
van vorig jaar. Asjeblief.
B:
(toonlcos)

De baas heeft gezegd...
A:

Goed!
B:

Dat ik alle briefwisseling moet nazien, A:

Juist, goed!
B:

Inbegrepen die van vorig jaar.
A:

Uitstekend. Je bent een kraan. Je mag er prat op gaan dat je de moed
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opbrengt om de werkelijkheid weer onder, ogen te zien. Dat je je moed opbrengt,
gelijk een oester zijn parel.
B:

En een man zijn zaad.
A:

Prachtig. En een man zijn raad. Voel je je weer helemaal in orde? Je oogjes, je voetjes,
je kleine hersentjes? Buig eens je knie.
(B buigt zijn knie)

Strek je arm eens uit, zo.
(A strekt zijn arm horizontaal uit, B ook)

Zeg eens a.
B:

Wil je ermee ophouden.
A:

Ik bedoel: A. A!
B:
(kwaad)

B! Ba!!
A:

Wonderlijk. Ba, zegt hij, zo mooi ba. Weet je, je bent erg ziek geweest. Maar nu
wordt alles weer gelijk het vroeger was. Weet je wat?
B:

Ik weet niets.
A:

Laten we herbeginnen. Van voren af aan. Akkoord? Dan zal niemand iets merken.
Niemand zal zien dat er een rimpeltje op het water gebeefd heeft, de baas niet, jij
niet, ik niet.
B:

Ik niet...
A:

Klaar?
B:

Klaar.
A:
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Kom.
(allebei af).

A:
(Op. Gelijk het begin)

A, b, c, d,
(tot)

z.
B:
(Idem)

1, 2, 3,
(tot)

10.
A + B:
(ritmisch)

A, 1, B, 2, C, 3, enz.
B:
(plots uitschietend)

7, 8, 9, 10.
DOEK
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de jacht op de eluwij
c. buddingh'
Het is niet eenvoudig om een eluwij te vangen. Integendeel, zelfs mijn vader, die al
aardig op jaren is, kan zich niet herinneren dat het ooit ook maar aan één lid van onze
stam is gelukt, hoewel er oude mannen zijn die beweren dat zij er, in hun jeugd, niet
slechts één keer, doch meerdere malen in zijn geslaagd. Dat zij zo goed als zeker
onwaarheid spreken wordt echter wel bewezen door het feit, dat ze zich in de meest
tegenstrijdige verklaringen verliezen, wanneer men hun vraagt eens iets meer over
die wonderbaarlijke vangsten mede te delen en vooral ook, te vertellen hoe een eluwij
er nu eigenlijk uitziet.
Volgens de een lijkt hij op een panter, maar met vleugels; volgens een ander op
een eekhoorn, maar met een nek als een giraf, volgens weer anderen op een spitsmuis,
doch veel groter en met een lange, kromme snavel als een valk of een gier. Wanneer
men hen voorwerpt, dat hun beschrijving helemaal niet klopt met die van de overigen
winden zij zich vreselijk op, schelden iedereen die er anders, over spreekt of denkt
voor leugenaar uit en hullen zich vervolgens, in een beledigd stilzwijgen.
Bovendien weten ze niet alleen niet nauwkeurig te vertellen hoe het dier dat zij
gevangen zouden hebben eruit zag, maar ook als men hen vraagt waar het gebleven
is, worden ze eensklaps vaag en afwezig, strijken met hun hand door hun haar - voor
zover ze dat nog bezitten - klagen over hoofdpijn, zeggen dat ze nodig even naar
achteren moeten of brommen iets over helaas gauw doodgegaan, op een nacht weer
ontsnapt door een gat in de planken van het hok, door leeuwen of gieren weggegrist
terwijl zij juist lagen te slapen of ongewapend machteloos moesten toezien.
Zoals men het met mij eens zal wezen zijn dit typisch uitvluchten, draaierijen,
praatjes voor de vaak en ik geloof dan ook onvoorwaardelijk, in mijn vader wanneer
die zegt dat er sinds mensenheugenis, geen eluwij meer door welk lid van onze stam
ook is gevangen.
Men zou misschien menen dat wij ons er niet erg voor inspannen, maar het
tegendeel is juist het geval. Wanneer wij nog maar nauwelijks, bij onze moeder op
schoot kunnen zitten wordt ons al voorgehouden, dat het hoofddoel, ja, het enige
oogmerk van ons leven eruit moet bestaan om een eluwij te vangen en aan die taak
wijden wij zonder uitzondering dan ook niet slechts de beste jaren van ons leven,
maar zelfs de ouden en gebrekkigen onder ons hebben nog niet de hoop opgegeven
om éénmaal te slagen waar alle anderen tot dusver hebben gefaald.
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Nu wordt onze taak wel bijzonder bemoeilijkt doordat wij, zoals ik reeds zei, geen
idee hebben hoe een eluwij er uitziet. En we weten ook niet, aan wie we het zouden
kunnen vragen. Priesters hebben we feitelijk niet meer, dat wil zeggen, geen priesters
die ons ook maar iets wijzer zouden kunnen maken over een zo moeilijk, en
betwistbaar punt. De weinigen die wij nog hebben zijn als hulpjes bij onze
vroedvrouwen werkzaam of hebben een of ander ondergeschikt baantje in de
gemeenschappelijke kinderbewaarplaatsen, maar het ambt is zo in diskrediet geraakt
- indien het ooit al in hoger aanzien bij ons heeft gestaan - dat er vrijwel geen nieuwe
liefhebbers voor bijkomen, zodat de hele priesterstand bijna uitgestorven is. Aan één
kant is dat jammer, omdat zij ons, indien zij wel met belangrijke zaken op de hoogte
waren, misschien uitleg hadden kunnen geven over de verschillende vreemdsoortige
dierfiguren die voorkomen op heel oude en vaak zo goed als uitgewiste, schilderingen
die men aantreft in allerlei grotten in het door onze stam bewoond gebied, en die
daar vermoedelijk vele - misschien wel tientallen eeuwen geleden door onze
voorouders moeten, zijn aangebracht. Nu weten wij niet of de buitenissigheid van
de dieren die erop afgebeeld zijn te wijten is aan de slechte en gebrekkige tekenkunst
van degenen die deze conterfeitsels vervaardigd, hebben, of dat er inderdaad ergens
de beeltenis van een eluwij op voorkomt. Maar de zonderlinge dieren op deze
rotstekeningen zijn zo talrijk en uiteenlopend dat het voor ons thans onmogelijk is
om uit te maken welke van deze merkwaardige creaturen de eluwij zou moeten
voorstellen.
Dat wij ons geen voorstelling van het uiterlijk van de eluwij kunnen maken is om
meer dan één reden diep te betreuren. In de eerste plaats is het, zoals ik reeds
opgemerkt heb, onze grote, ja onze heilige taak, om er een te vangen. Daar komt bij
dat, indien slechts één van ons daarin zou slagen, dit volgens de overlevering onze
hele stam op wonderbaarlijke wijze ten goede zou komen. Als wij slechts één eluwij
in ons midden hadden, zeggen de legenden, zouden onze oogsten voortaan altijd rijk
en overvloedig zijn, al onze vrouwen vruchtbaar en voortdurend zwanger, zouden
wij niet te verslaan zijn door welke vijand ook en zou ook het meest ongrijpbare,
wild als door tovermacht in onze valkuilen en strikken belanden. Het is dus niet een
zaak die elk onzer afzonderlijk ter harte gaat, doch een aangelegenheid waar het wel
en wee van onze ganse stam van afhangt.
Maar het ergste gevolg van het feit, dat wij niet weten hoe de eluwij eruit ziet,
waar hij zich ophoudt en hoe men hem het beste zou kunnen vangen, is wel dat er
practisch geen vorm van leegloperij, hoererij, oplichting of wat ook bestaat, die niet
goedgepraat kan worden met de uitvlucht, dot men druk en ijverig op jacht is naar
een eluwij.
Wij weten niet of hij groot als een olifant, klein als een vlo is, of hij in bomen,
wateren of onder stenen huist, of men hem lasseren,
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behoedzaam besluipen of met een onverwachte, bruuske beweging beetgrijpen moet.
Hij kan in de bossen schuilen, in het meer, maar ook in een oude kist met
muziekinstrumenten, onder de rokken van een mooi meisje, in de geldbuidel van
onze buurman. Iemand kan bijvoorbeeld een hele dag verslapen: en als men hem er
een verwijt van maakt zegt hij dat hij gehoord heeft dat hem in zijn droom het uiterlijk
van de eluwij zal worden geopenbaard. En wie zal hem er dan hard over kunnen
vallen, gezien het onmetelijke belang dat deze kennis voor ons volk heeft?
Een ander laat zijn werk rusten, gaat een weeklang uit vissen, met een vrouw de
bossen in, dobbelen met vrienden, alles onder het voorwendsel dat in het viswater,
tussen de borsten van de vrouw, in de dobbelbeker, de eluwij kan schuilen.
Ik mag dan ook veilig zeggen dat de eluwij onze stam tot de rand van de hongersnood
heeft gebracht, dat wij verre van het welvarende, gelukkige, arbeidzame volk te
wezen dat wij vroeger geweest, moeten zijn, een ras van schichtige, gejaagde, haveloze
lanterfanters, zijn geworden. Soms kan het mij vreselijk benauwen als ik naar de
oude, bouwvallige hutten kijk, de slechtgevoede, met bulten overdekte kinderen zie,
de half verwilderde landbouwgronden, de lege, vervallen voorraadschuren. Dan denk
ik soms: konden, wij niet veel beter alle gedachten aan deze ongrijpbare eluwij van
ons afzetten, het woord zelf uit onze taal en ons geheugen bannen, om ons voortaan
te wijden aan een rustig, werkzaam bestaan, aan het regelmatig melken van onze
geiten, het ontluizen van de haren van onze zonen, het smeden van sieraden voor de
armen van onze vrouwen, zonder langer opgehitst te worden door deze schim, die
dag en nacht door ons leven spookt?
Maar ik heb mij deze vraag nog nauwelijks gesteld - en ik weet dat er nog velen in
onze stam zijn, die haar meermalen stellen - of ik zie eenklaps, als in een visioen,
een wonderbaarlijke antilope, die aangesneld komt naar de drinkplaats waar ik met
mijn geliefde aan het baden ben, een antilope met vier zilveren horens en doorzichtige,
gouden vleugels als een reusachtige bij; ik zie mijn hand uitschieten, ik zie mij in
triomf de eluwij ons dorp binnenvoeren, zie het koren op al onze velden eensklaps
voller en hoger opschieten dan waar ter wereld ook, zie onze fuiken toornig schudden
en slingeren van de ontelbare vissen die erin verstrikt zijn, zie lange rijen kroezige,
van gezondheid glimmende kinderen... en plotseling weet ik weer, dat ik de heiligste
wet van onze stam overtreden heb door gedachten als deze te koesteren en dat slechts
één taak, één opgave, één dure plicht ons leven beheersen moet en mag: een eluwij
te vangen, die heerlijke, onzichtbare en onvoorstelbare eluwij, wiens glans en luister
ons mijlenver uittillen boven alle zorgen en lasten en beslommeringen van alledag
en ons bestaan vervullen met een diepe zin, waarom wij onszelf, als wij een ander
volk waren, hartstochtelijk zouden bewonderen en benijden.
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Ik zie een wan de dorpsoudsten aankomen, hij komt mij ongetwijfeld vragen waarom
ik hier in de zon zit te schrijven inplaats van mee te helpen de akkers te ploegen,
zoals mij voor vandaag opgedragen was. Ik denk dat ik hem maar zal antwoorden
dat ik meende dat er, als ik maar lang genoeg met mijn ganzeveer over dit papier
bleef krassen, een kleine, glinsterende eluwij, niet groter dan een korrel zand, maar
in staat om ons ganse volk voor altijd gelukkig te maken, uit de holle pen rollen zou.
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een huis viel om
rené gysen
Ja, ja, op de tafel ligt o.a. ook een klein verraderlijk aardappelmes met een gleuf.
Allerlei ligt verspreid, uit elkaar, uitgestald. Engelse sleutels, tangen, grijpers, zonder
aanrakingspunt. Dat is het juist, alles ligt wanordelijk apart. Het wordt niet
afgewassen. Zij zwijgt, wast niet af. Dit is natuurlijk symbolisch bedoeld. Dat snapt
de lezer beslist. Duidelijkheidshalve, ik bedoel dat in dit huwelijk ook alles door
elkaar gerammeld werd, en dat zij geen moeite doet om het te verzamelen, af te
wassen en af te drogen (symbolisch natuurlijk). Maar ook in hem ligt alles nog eens
door elkaar gebokst (een voorbeeld van zg. plans superposés). Toch blijft die
gedekomposeerde motor werken. De lezer begrijpe dat ook dit symbolisch bedoeld
is. En dat het niet over een derde persoon gaat, alhoewel ik wel eens hij en zij schrijf,
en ook niet, waarvan gij mij verdacht, over mij of mijn vrouw, maar over u zelf,
lezer, gaat het, en misschien ook over uw vrouw. En begrijpelijk is het dat zulks mijn
onthullingen tot een misselijk, en dus liever onbegrijpelijk geval voor u maakt. Maar
zoals gezegd, hij houdt stand.
Hij heeft dus ruzie met haar. Let wel, lezer, we schakelden weer over naar de derde
persoon. Een belangrijk en geruststellend detail. Maar gij zit daarbij met uw vrouw.
En wat doet nu uw vrouw? Zij doet extra-lief tegen u, slaat haar armen om uw hals,
vlijt haar wang tegen de uwe, en lacht zoetsappig. Hoe dreigender, hoe meer van
zwaveldampen beladen de atmosfeer wordt tussen hem en haar, hoe frekwenter de
liefdesaanvallen die uw vrouw op u onderneemt. Gij ontkomt niet meer aan haar
liefde, gij valt haar ten offer, zij verslindt u, kortom, zij is: une dame de chariré.
En ziet met welgevallen hoe hij haar met boze blikken aanstaart en zij hem, m.a.w.
hoe hij nog juist stand houdt. Niet vergeten, lezer, dat gij niet alleen toeschouwer,
maar ook medespeler zijt. Uw intieme belangen staan op het spel. Terwijl gij, onder
de indruk van de gebeurtenissen, mediteert over de tragiek van de wezenlijke
onverzoenlijkheid der geslachten. En uw vrouw begrijpt niet waarom gij haar nu
plots van u afduwt, deze enige gelegenheid ten kosten van het andere paar laat
voorbijgaan, t.t.z. ze begrijpt het heel goed, zal het u nooit vergeven en bewondert
u erom.
Hij houdt stand. De brug van een hand, platvoeten, zijn achterhoofd zoekt de vloer,
een gespannen boog, katapult, slinger. Het blijft een duister geval. Niet toevallig
worden de personen zo verwarrend door elkaar gehaald, t.t.z. de eerste, de tweede
en de
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derde persoon. Heus, het valt niet mee. Waarbij dan nog diende afgezien van
tegemoetkomingen aan de lezer.
Zoals bijvoorbeeld nog. Een vrouw verwijt haar man dat hij steeds zijn gezicht
voorbij haar schouders in de kussens begraaft. Hij schrikt, bijt het door. Het is daar
niet om, zegt hij, maar het is gemakkelijker voor mij, terwijl we... Jamaar, en dat
niet alleen, zegt zij maar daarbij draait hij ook nog eens zijn neus weg van me weg,
naar de andere muur, terwijl... Anders stik ik, met mijn neus in het kussen, terwijl
we... (hij zo vlug mogelijk zeggend). zonder te horen staat zij op en gaat af.
Wat hem nu razend maakt, is niet dat ze weg is, maar die innerlijke stem die
luidkeels roept: ‘Ik zal het nooit meer doen.’ En dat hij godver werkelijk fluistert
Elza..., want hij heeft dringend nog iets te zeggen, iets te vragen en heeft hij verdomd
geen recht om ook aandacht voor zijn mening te vragen en is dat nu een manier van
doen om klakkeloos iets te beweren en dan op te staan, weg te gaan zonder nog op
een antwoord te wachten? Een ernstige vraag, lezer om wie gaat het hier nu, om hem,
om mij of om u? That's the point. Mijn vrouw heet niet Elza.
Gij stoot het van u af als een gloeiend kooltje? Bon. Kort en goed dan. Mijn vrouw
weigert nog steeds te antwoorden. Ik ga met mijn rug naar haar staan en staar naar
de luchter en hoger naar de barst in het plafond, ik schuif mentaal het dak open, het
scheurt tandsgewijs en ik verlies me nu in de wegvluchtende ijlte van de hemel,
uitrafelende nevels drijven voorbij. Plots voel ik echter hoe haar rug opzettelijk en
zachtjes tegen mijn rug stoot. Het betreft een mals lichaamsdeel. Aldus keer ik op
de aarde weder. Wat nu volgt zal na al het voorgaande ongeloofwaardig klinken.
Ongelooflijk en toch waar. Luister nu goed, lezer, ik draai me om, ja, ja, neem haar
in mijn armen, kus haar op de mond, op het lieve gezicht, en als een waanzinnige
overal op haar lichaam, begin nu ook nog hartstochtelijk te schreien, en beken dat
ik haar razend, krankzinnig liefheb. Oh! oh! oh! Kalmte! KALM.
Een laatste vraag, lieve lezer (die me tot het einde gevolgd zijt), strekkend verder
dan hij, gij, wij: kan zoiets dan nog liefde genoemd worden? En anderzijds, is zoiets
als oprechte verstandhouding tussen u en mij mogelijk?
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ballade van een parastataal
gust gils
16 u. 53'
nog een kleine inspanning en we halen de avondpost, roepen de luidsprekers. de
avondpost is om 5 uur in de verenigde republiek. het uur waarop iedereen zich van
zijn werk wegbuigt. en van zijn naam (handtekening zet).
hoe oud en verbrokkeld moest ik zijn. als kaas. ik slaagde er niet in me bij mijn
werk te houden voor de duur van die resterende minuten. er viel een vreselijk vuile
sneeuw buiten.
dit viel op aan de twee tandartsen die toezicht hadden. of waren zij een spiegelend
gezichtsbedrog? straks gleed ik nog helemaal van mijn gele werk weg mijmerde ik.
als zij dat niet eens zagen.

16 u. 55'
mijn beroepsoriëntasie leidde mij ertoe te geloven dat ik krabben kon vangen. de
zeldzame keren echter dat ik erin geslaagd was zulke dieren te verschalken was dat
gewoon op het land geweest. mijn bekwaamheid in het krabbenvangen moest dus
eigenlijk iets zijn dat even scheef en zijdelings wegkroop als de zwartgroene
knijpdieren zelf.

16 u. 56'
jettie gaat verhuizen vandaag herinner ik me. jettie, een voorbeeldige vrouw, een
vrouw met een braaf voorbeeldig huishoudboekje. ook ons houdt men hier braaf en
voorbeeldig, maar tot 5 uur, langer niet. daarna zitten hier leeuwen.
er zijn geen leeuwen meer, zegt de tandarts, die zijn omgekomen van tradisie.
begrijpen jullie nu waarom ik savonds zo droef boven het landschap uit zweef, op
zoek naar verre sporen van bewoonbaarheid?
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16 u. 58'
gelukkig ik sidder niet voor geld. ik sidder niet voor machtsvertoon. je zult zien, ik
doe niet mee aan het vuurwerk vanavond.
over vijftig jaar zal ik meedoen, beloof ik ten einde raad om van hun verward
aandringen af te zijn. dan ben ik zo beverig geworden, dat ik toch niet anders meer
weet wat beginnen.

16 u. 59'
vijf uur. de tijd buigt weg. weldra in de trein zal ik verre sigarenkisten in het landschap
zien. hoe bijziend ik overigens ben. wanneer men de draad van een begin achterhaalt,
moet dan alles uit elkaar vallen? wie trekt hem uit? dat begin ben je zelf misschien.
een klein plekje voorhoofd voelt pijnlijk, maar wereldverhoudingen wankelden.
welke vreemde naam kreeg ik in de omtrek?
naar welke vreemde man kijkt men?
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mensgewijs langs menspaarse wegen
1
over geheime dieren ingewijd
werd hij ten strijde gedoemd.
laat mij u een donkere historie vertellen:
hoofden heeft hij in zijn hand
tot molm geknepen, messen gezwaaid,
slierten zwetende haren uit zijn gezicht geveegd
en bloedklonters; ribbenkasten kundig
ingestampt.
maar plots - laat mij een donkere
historie vertellen. zo donker dat
van afschuw zij in timmerhout verandert:
plots vanuit een onvermoede greppel duikt
een tegenstrever voor hem op
- ach ook een moederskind mevrouw en snijdt hem de ogen uit:
zijn kijken komt het kristalheldere staal
niet meer te boven.
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2
ook vrat in hem zijn tunnels
een kogel, een zó eenzaam voorwerp
men mag er niet op doordenken.
nu, doorheen de in zijn lijf ontstane openingen
vielen elektriese lichtstralen:
dat wekte vertrouwen.
en toen later - hoe ongelofelijk laag de vlam ging in zijn valse hersens bruisen
werd hij mensachtig zelfs, iets als een kauwende schaduw,
mensgewijs langs de menspaarse wegen.
ergens staat nog vast een huis
met een bebloed dagblad
voor het raam, waaruit zijn in stukken gesneden zijn blijkt;
zijn erg verdunde eigenschap
klopt wel verder in de ader het moordzuchtig relaas
van een doodsbericht.
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3 antropomorfismen
1
verraad! plotse vervolging!
blazende mensentand
vertalende eenoogschedel.
ja een ganse ruimte sissende hoofden.
maakt het bedrog vorderingen?
of zijn wij staties?
hoofden doven hun sigaret.
hoofden: beloften als noden.
maar waar dreigt hij
die een gevaarlijke drietand was voor zijn volk?
in welke onderwereld van een park?
nee alles gaat zachtjes, alles
gaat binnenhuis.
ook hoe meer droog en knappend, als takken natuurlijk.
wel duidelijk doorzichtbaar als een ondiep struikgewas.
alles zichtbaar takken.
takkenkoëksistensie.
ja, en ik herinner mij nog
boeken en een kamer vol suizende
- ik bedoel bezielde - schedels.
oh het is wonderbaar wat één schedel
aan konversasie kan bevatten.
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2
maar een schedel is radioaktief.
een mens was goedkoop, iets op papier
de aardoppervlakte vol gaten
als van stille plassen, bepaald sjinees.
daksuiker lekte in onze monden; over lage muurtjes heen groeiden
suikerorganismen, wij werden
suikervormig. suiker,
eufemisme voor iets heel ergs,
iets heel doodplichtigs.
het blonde haar van zijn kind grijnsde
en werd radioaktief.
ben je geborgen in dubbele huid?
in driedubbele huidkist?
sta je veilig genoeg op je mijlenlange
agonizerende brug?
want nu - donder als een blikken gong! - nu is het best
wakker te blijven.
wij staan onder de zwarte lampen
zij branden zwart, zonder beven naar blauw;
zij branden uit.
nu is het best wakker te blijven.
in de olieschijn van het noorden
is het nooit licht.
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3
zo begon
het vierde ikonoklasme
in gans de ruimte tussen de radiotoestellen.
alle dingen spuiden scherpe verlengsels,
lange steigers, eenhoorns wie weet,
ondenkbaar hoge trappen naar verdiepingen
waar geen mens meer gehoor vond.
alles voor elkaar op de vlucht,
en hete rotsen voortaan, rotsige bomen
gedaan het kunstige botanizeren
het slaperige binnenblijven zatermiddag.
weerbarstige monsters van lak
waren vroeger autoos misschien.
zo begon het vierde en laatste
ikonoklosme, ook genaamd apoteoze
van de vervolgingswaan. de aarde
werd een ijskoud pak. de oseaan een enge zeearm.
en een doelloze zon:
verwijderd.
stolsels van glas, stalagmieten
weerhielden opstandige spieren.
vogels daalden uit de bomen: vlammenwerpers.
zwarte gedaanten raadpleegden hun geigerteller
elektroniese ogen volgden ons.
en wij waren voorlopig nog
als een sieraad aan ons skelet, broeders
der radiografie
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treinreis
jan van mastrigt
[I]
HET ZWARTE SPOOR BEWEEGT IN HET ZAND
het is een kanaal een rimpel
het is de stok waar ik mee loop
een been is halfdood
rode strepen voor mijn ogen ook rimpels
in het water ligt een oude radio
de spreker verdrinkt de zangers ook
ik ook en mijn halfdode been
mijn oog en mijn neus en het kanaal
waarlangs de trein nu gaat als een schilder
een penseel in het netvlies verborgen zie ik
de snelheid de strepen die lucht zijn licht
de cycloon de vrouw tegenover me
met een revolver in haar mond en gaten
in haar rug
het zand kruipt door het middenrif
zwart zand tussen de cellen en de pleinen
ik doe de deuren dicht
en zie geen gezichten meer die er uit willen
uit de huizen die van de wind zijn
mijn neus en mijn oor hoor een rookpluim
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[II]
's nachts ligt hij onder de maan
tussen de huizen sluipt zijn huisdier
(een uit het veld geslagen muis)
en hij lacht om dit ondermaanse
lacht en hoort en schreeuwt
zijn ogen volgen nu het dier
en blind blijft hij altijd achter
hij ligt met zijn benen in de lucht
het volk is een goede juicher
en zelfs als hij doodvalt
schreeuwt het om meer
maar hij de tijdelijke danser
denkt dat de maan hem beschermt
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[III]
ik leef met wat men noemt
of toevallig verzwijgt tegen een vriend
een onverwachte aanraking
een ruil
ik iemand's ogen de ander mijn haar
ik iemand's landschap tevreden rivieren
de ander mijn hoogvlakte klagend zand
ik leef met wat men vreest
een huiselijke dood
bewusteloosheid
een bliksemde zon
in plaats van boeken en bloemen
een gemene verwachting
in plaats van rust
als iemand tenminste wil ruilen
als iemand blijft
een plotseling schot in mijn rug
iemand met lieve gelukkige ogen
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onder 1 hoedje

Pour la forme, een boek van Asger Jorn
‘Des forces nouvelles surviennent toujours, qui nous justifient et nous aident à aller
plus loin. Tant que l'on veut marcher, on n'est pas seul.’ Dit in de waarschuwing die
vooraf gaat aan het boek, waarvan het laatste hoofdstuk ‘Sortie’ heet. En ‘Le
compromis est partout impossible avec les éléments installés, parmi lesquels il faut
ranger ceux qui considérent qu'une seule nouveauté suffit dans la vie d'un homme
et que, dès lors que l'on a eu quelque rôle dans son apparition, on peut vieillir avec.’
Verder: ‘Le but de cet ouvrage était de prouver qu'une méthodologie des arts doit
être conçue sous forme d'une dialectique expérimentale.’
Wat hij hieronder verstaut, verklaart Jorn nader op 136 bladzijden van een
ongebruikelijk groot formaat bedrukt in zeer kleine letter, en meer onmiddelijk met
illustraties die verband houden met de lopende tekst. De indruk die men na lezing
bewaart is die van een zeldzame lenigheid van geest. De standpunten die bij de
aanvang van het boek vooropgezet worden zouden volgens de ‘klassieke’ opvatting
van dergelijke boeken steeds weer bevestigd worden aan de hand van ‘niet te
weerleggen’ feiten en bewijsvoeringen. Voor Jorn vormen ze integendeel een
vertrekpunt dat zo vlug mogelijk verlaten wordt, d.i. zodra ze duidelijk omschreven
zijn. Ze worden nochtans niet tegengesproken, alleen maar voorbijgestreefd. Dit leidt
tot een voortdurende vernieuwing en verfrissing der gedachten, soms doorlopend tot
onthutsende konklusies, het zelfvoldane intellekt krijgt nooit de kans op zijn lauweren
te gaan rusten.
‘Les textes recueillis dans ce livre ont été écrits, et publiés isolément en diverses
langues, entre 1954 et 1957. Ils constituent donc le carnet de notes d'une démarche
expérimentale dont le dévefoppement correspond à la transition historique entre
l'activité organisée autour de la revue “Cobra” (1948-1951) et les positions définies
actuellement par l'Internationale situationniste. Ce travail peut être considéré comme
le résumé des conclusions théoriques du Mouvement International pour un Bauhaus
Imaginiste (1953-1957) qui s'était justement donné pour tâche de préparer un
rassemblement plus avancé.’ Dit verklaart gedeeltelijk waarom de gedachten zich
in de loop van het boek op zulke opvallende wijze ontwikkelen. Maar zulke verklaring
is eerder bijkomstig, daar ze geen aanduiding geeft waarom Jorn van 1951 tot 1957
niet terplaatse is blijven trappelen, dit feit enkel vaststelt alsof het vanzelfsprekend
zou zijn, - terwijl het integendeel zeldzaam is dat iemand moeizaam verworven
standpunten nog voorbijstreeft. Juist hier ligt de sleutel van het boek: wat Jorn noemt
‘une dialectique expérimentale’. Ik heb trouwens bij lezing ervaren dat het boek een
stimulans is. Op ondubbelzinnige wijze was dit voor mij een argument ten gunste.
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Image et Forme
De wederzijdse afhankelijkheid en onafhankelijkheid van de drie kunsten: bouwkunst,
schilder- en beeldhouwkunst, literatuur. Hoe de ene de andere kan stimuleren, de
andere poogt in te palmen. De functionalistische opvatting van de bouwkunst leidde
er toe ook de schilderkunst een utilitaire rol toe te delen: ‘ce qui est vrai et bien est
toujours beau.’
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De critiek van Jorn geeft een goed inzicht in de kracht en de originaliteit van zijn
denken.
‘En raison de cette fausse conception, ils ont construit une idée esthétique qui
consiste à donner à l'extérieur de l'objet un reflet des fonctions pratiques de l'intérieur
et de l'idée constructive. Pourtant ces analyses de l'utilité et de la nécessité qui, selon
leurs conceptions, devraient être la base de la construction de tout objet créé par
l'homme, deviennent immédiatement ridicules si on analyse profondément tous les
objets actuellement fabriqués. Une fourchette ou un lit ne peuvent en venir à être
considérés comme nécessaires pour la vie et la santé de l'homme, et conservent
pourtant une valeur relative. Il s'agit ici de “nécessités acquises”. L'homme moderne
étouffe dans ces nécessités du type télévision, frigidaire, etc. En se rendant incapable
de vivre sa vraie vie. Nous ne sommes évidemment pas opposés à la technique
moderne, mais nous sommes contre toute idée de nécessité absolue des objets, en
allant jusqu'à douter aussi de leur utilité effective.
Les fonctionnalistes, en outre ignorent la fonction psychologique de l'ambiance.
De même que le café n'a aucune valeur pour la santé de l'homme, mais seulement
une importance psychologique et sensorielle, de même la vue de l'extérieur des
constructions et des objets qui nous entourent et que nous utilisons, a une fonction
indépendante de son utilité pratique. L'extérieur d'une maison ne doit pas refléter
l'intérieur, mais doit constituer une source de sensation poétique pour l'observateur.’
Deze opvatting is niet noodwendig anti-functionalistisch. Jorn stipte te voren aan:
‘II est sans doute divertissant de créer de nouvelles conceptions opposées aux
précédentes, mais la culture en est le contraire: elle est l'élaboration et la
transformation continue des phénomènes déjà existants. Le slogan fonctionnaliste
peut toujours nous servir.’

Forme et structure
In dit hoofdstuk worden uitvoerige citaten gegeven uit het boek ‘Pages de Doctrine’
van één van de promotors van de functionalistische bouwkunst: Henry Van de Velde.
In rand worden diens stellingen geresumeerd als volgt Contre la laideur - Contre
l'imagination, pour l'aspect neutre - Contre la beauté, contre l'autonomie de l'esthétique
- Contre talent et génie pour l'ordre et la discipline - Contre le nouveau pour la forme
éternelle - Contre le romantisme, pour une architecture classique. Om de toon van
Van de Velde aan te geven, citeren we: ‘Vivre en société avec des objets menteurs
n'est pas moins dangereux que vivre dans la société de personnages tarés, et
l'indulgence n'est plus excusable quand le mensonge est nettement établi. Nous avons
cherché, par tous les moyens, à réfuter la notion de ‘l'innocent mensonge’. (p. 88).
Dit is de konsekwentie van ‘La valeur morale de formes conçues selon leur stricte
raison d'être’ (p. 88). En ‘La laideur ne se manifeste, elle et ses plus funestes
conséquences, que dès que les choses se présentent à nos yeux autrement qu'elles ne
le doivent pour répondre strictement à leur sens et à leur destination les plus intimes’
(p. 106).
Het is nodig uitvoerig uit Jorn te citeren, zo belangrijk is het antwoord:
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‘Le véritable “nouveau” est abominable parce qu'il est anormal et irrationnel. La
laideur n'est pas moins rare que la beauté. Le véritable “nouveau”, c'est l'inconnu,
l'inconnaissable, le chaos, la laideur. La laideur diminue ou se déplace à mesure que
notre connaissance augmente; il en est de même avec la beauté. Rien n'est parfait
qu'à première vue. L'esthétique, c'est l'opposition laideur-beauté. Le contraire de
l'esthétique, c'est l'ennuyeux. La tension attractive et positive implique une tension
complémentaire répulsive et négative. Si l'on veut écarter la laideur, il faut aussi
écarter la beauté; il ne reste que l'état neutre, l'état ennuyeux ou non esthétique. Une
esthétique autonome ne peut naître de l'étude de la seule beauté, mais de l'opposition
laideurbeauté. Les architectes veulent simplement éliminer le côté esthétique de notre
problème, pour s'appuyer uniquement sur la morale, mais la morale n'existe qu'en
fonction de l'esthétique. Une éthique autonome ne peut naître uniquement de l'étude
du bien. Elle doit être fondée sur une étude de l'opposi-
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tion mal-bien. La laideur est un mal, mais la beauté souveraine aussi. Toute activité
esthétique, c'est-à-dire toute tendance de renouvellement est à considérer comme un
péché perpétuel au point de vue moral. Si l'on n'accepte pas cette opposition
intrinsèque de la morale il n'y aura ni bien, ni mal, mais seulement l'état neutre.
‘Au commencement il y avait l'acte’ dit Goethe. Le mal, l'acte non-sensé, l'acte
pur est plus vieux que l'acte sensé et rationnel, le bien. Ainsi le mal précède le bien.
Ou commence la morale, commence aussi son opposée, l'esthétique.
Ainsi l'évolution est une anomalie perpétuelie. Ce qui existe déjà et continue à
exister, représente ce que l'homme appel le normal, le rationnel et le nécessaire.
Ce qui n'a jamais existé ne peut évidemment être considéré comme normal et
nécessaire. Tout renouvellement s'accomplit du particulier au commun. Le
‘nouveau’ est forcément une rareté, une étrangeté, une anomalie, une particularité.
Eviter l'anormal, détruire le particulier, c'est arrêter l'évolution, cette rupture
perpétuelle avec la morale. C'est la variété qui crée le thème. C'est l'exception qui
fait la nouvelle règle.
Seuls les sentiments font penser. C'est par l'animation, l'émotion, la passion
et l'extase que même Van de Velde exprime le premier jugement d'une valeur
culturelle et artistique, et non par neutralité.
Vivre dans une société d'où seraient exclues les fantaisies dominant certaines de
nos activités, serait une vie sclérosée et mécanique. Ce sont nos désirs et nos fantaisies,
nos rêves, qui nous font mentir. Les mensonges sont les vérités sur les possibilités
futures de l'humanité.
Le mensonge est une expression en contradiction avec la réalité existante. Tout
ce qu'il y a de nouveau est d'abord considéré comme un mensonge, une tromperie,
et ne se distingue des autres tromperies que par le fait des expériences qui plus tard
indiqueront sa probabilité, et le transformeront en vérité réelle. L'Evolution est un
drame, une lutte perpétuelle, et les malheurs sont le prix du progrès.’ (p. 42)
‘Seul le fantastique peut animer les raisonnements. Une vie complètement
rationalisée et ordonnée endort l'intelligence, remplacée par des reflexes automatiques,
routiniers et somnambules. L'intelligence et la pensée créatrice s'allument en
rencontrant l'inconnu, l'inattendu, l'accident, le désordre, l'absurde et l'impossible.
L'intelligence, c'est de rendre possibie l'impossible, de rendre connu l'inconnu.’
De ondergronden van de oppositie tegen het rationele en puritaniserende
functionalisme worden hier duidelijk, tevens wordt op volkomen natuurlijke wijze
het kader van de bouwkunst ruim overschreden.

Misère et Merveille
In zijn opzoekingen naar de oorsprong van opvattingen als die van Van de Velde
stuit Jorn op John Ruskin. Over de sociale gevolgen van de kunst, merkt Ruskin op:
1. Le succès dans la création artistique implique toujours une dégradation nationale
et morale.
2. L'art développe toujours l'indolence, la sensualité, les mensonges, les
superstitions et les perversions.
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3. C'est la tendance anti-naturaliste ou fantaisiste qui est à l'origine des
dégénérations.
4. L'art pour l'art sans but éducatif et informatif est un danger pour l'équilibre et
l'harmonie sociale.
Jorn ontkent dit niet, maar kan zich niet verenigen met de konklusies van Ruskin,
die in feite de kunst wil ontmannen omwille van het humanisme, de absolute ethiek
en de wetenschappelijke waarheid. Dit leidt hem tot beschouwingen over het
anarchisme, naast het socialisme en het syndikalisme. In zijn critiek op het historische
anarchisme zegt hij: ‘J'ai fondé ma cause sur Rien’. Voilà la grande parole anarchique
de Max Stirner. Fonder sa cause sur l'absurdité ou le hasard pur est un mot d'ordre
d'une conséquence universelle dans le développement révolutionnaire de l'humanité.
Malheureusement le mot d'ordre ne fut pas suivi par les anarchistes qui fondaient
bientôt leur
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cause sur des dogmes aussi bien que sur des organisations.
Fonder sa cause sur rien veut dire établir une cause sans cause, c'est-à-dire
bouleverser l'ancien ordre de cause à effet, et établir l'effet, ou l'acte pur, comme
l'origine de toutes causes ou établissements de relations causales. Cette découverte
d'une origine dans l'acte ou l'effet amène de façon progressive à la conception
expérimentale que nous allons développer ici, mais les anarchistes ne se contentaient
pas de provoquer des changements, ils voulaient s'établir en mouvement pour rejeter
l'Etat et reconstruire la Société sur la base de la volonté individuelle autonome, (p.
47)
Verder: Voilà le véritable problème de l'anarchisme: le manque d'emploi de
l'exceptionnel dans la société moderne (p. 48). Of: L'anarchisme qui a démontré
l'impuissance de l'extrémisme est lui-même la manifestation de l'extrême impuissance
de l'individu dans la société moderne, (p. 48)
Konklusies: L'artiste comme agent de changement dans la société. L'artiste serait
ainsi le moteur même du progrès humain. De straling die van een scheppingsdaad
uitgaat (als kringen rond een steen in het water geworpen) ontmoet andere stralingen,
het eindresultaat daarvan is een stroming. ‘La voie de l'art n'est pas, comme prétend
Ruskin, une. Il n'y a pas de courant sans oppositions violentes et puissantes.’ ‘L'art
est le moyen principal pour augmenter la nervosité publique, pour créer des tensions
émotionnelles, et en même temps pour libérer des énergies disponibles dans l'homme.’
‘Les ethnologues ont pu constater que les magiciens chez les peuples sauvages sont
des névrotiques, socialement et pratiquement ratés. Il en va de même avec les artistes.
Mais il existe des névrotiques qui ne sont pas des artistes, puisqu'ils ne sont pas
capables de profiter de leurs superstitions et de leurs folies’. De Engelsman Herbert
Read drukt het als volgt uit: ‘All pioneers in human endeavour have been extremists,
explorers working at the frontiers of experience, if they are artists, working at the
frontiers of perceptual experience. What has been worth while in human history the great achievements of physics and astronomy, or geographical discovery and of
human healing, of philosophy and of art, has been the work of those who have
believed in the absurd, dared the impossible, and in the face of all reaction and denial,
have cried EPPUR SI MUOVE.’

Structure et Changement
Jorn vergelijkt de werking van de intelligentie in de wetenschappen en in de kunst.
‘L'attitude esthétique devant un phénomène est le point de contact entre l'art et la
science, mais nous précisons que nous considérons n'importe quelle activité pratique
comme une activité artistique dans le sens le plus large de ce terme.’ ‘... l'attitude
esthétique est plus pure chez l'esthète artistique que chez l'esthète scientifique. Ceci
s'explique quand nous définissons LA CURIOSITE COMME L'INTERET PUR:
l'attention immédiate ou l'intérêt pur, non conditionné, c'est-à-dire l'intérêt causé
uniquement par lui-même, par la capacité d'être curieux. Voilà l'esthétique pure,
l'inspiration, l'enthousiasme et l'extase pure, qui sont le déchaînement d'une énergie
disponible, par une impulsion quelconque.
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La mentalité scientifique réagit d'une façon bien plus réservée. Elle ne se laisse
pas entraîner ainsi par le vécu. Elle ne s'identifie pas avec. Sa curiosité s'intellectualise
immédiatement comme si elle était sans corps. Cette transposition mentale est un
processus spirituel qui demande le plus haut entraînement académique, et très peu
d'hommes de science sont capables de la faire en dehors d'un petit domaine
professionnel. Cependant l'esthète complet n'est pris que par une curiosité complète
et irrationnelle, LE SIMPLE GOUT DU RISQUE.
La vérité et la vérificabilité sont la base même de la science. Sans elles la science
n'est rien, n'est que non-sens. Le processus de la vérification scientifique est la
répétition, la reproduction délibérée. Ce qui ne peut se reproduire ne peut être soumis
à l'attitude scientifique.’ (p. 58)
‘Si l'on admet que ce que l'on appelle
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vérité n'est que l'aspect scientifique, structural ou quantitatif, de la réalité, il faut
reconnaître que vérité est quantité, une simple question de multiplicité d'un
phénomène. Plus on se rapproche du pas, où c'est............ phénomène unique, qui
est caractéristique de l'oeuvre d'art, plus on s'éloigne de la possibilité de vérification.
On est dans un domaine où même les lois de la probabilité ou du hasard ne suffisent
pas, où c'est la loi du mouvement qui domine, la loi d'action ou de qualité.’

Charme et mécanique
Jorn keert zich tegen Marcel Boll, apostel van de waarschijnlijkheidsleer, die een
uiterst ‘wetenschappelijke’ houding aankleeft. ‘... la science des probabilités
s'impose à l'homme sous forme d'une nouvelle éthique - et non comme une
science autonome.
La santé, le bonheur et la puissance, voilà le but de l'application systématique
de la notion de probabilité: la prévision de l'avenir.’ (Jorn, p. 71)
‘L'attitude esthétique est l'attitude active à laquelle on ne peut imposer ni
conscience, ni mémoire. L'attitude probabiliste est au contraire l'identité entre passé,
présent et futur. L'artiste se distingue de son adversaire par la présence du sentiment
d'ennui, par la conscience de son opposition contre l'ordre règnant de la vie.
L'ennui est une sensation antagoniste à l'indifférence, à la stupidité, à la grotesque
bêtise d'une existence trop probable, jouée d'avance. Sa réaction est le désir pur de
l'inattendu - la soif de la surprise - l'envie de l'absurde - et l'attrait de l'anormal
-, bref la tendance vers la diversion, le divertissement, la dérive.’ (p. 72)
Een der konsekwenties van een houding als die van Boll is de overschatting van
de techniek. Jorn zegt: ‘Un art est un acte qui est son propre but. Une technique
est le même acte transformé en moyen.’
‘La vitesse de production, qui est le but de la technique pure, n'est en ellemême
que l'approche d'un état de mort. De même que l'instrument ou l'outil permet à
l'homme de s'éloigner de l'objet qu'il traite, de même toutes les insstrumentations
sont des distances prises entre l'homme et la réalité, qui est le vécu.’ (p. 80)

Mouvement et forme
Beschouwingen over symmetrie, asymmetrie en dissymmetrie leiden tot nieuwe
interessante konklusies. De stof kan moeilijk met weinige woorden aangeduid worden.
Om een idee te geven hoe ver nochtans deze beschouwingen reiken: ‘La biochimie
nous apprend l'action anti-biotique des molécules constituées des mêmes groupements
que ceux nécessaires à la croissance des espèces microbiennes, et qui en diffèrent
seulement par leur orientation spéciale. Les études relatives aux anti-vitamines ont
également montré les similitudes de constitution entre les vitamines et les
anti-vitamines.’ (p. 97 - onderlijning van mij)
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Forme et signification
‘La constatation des faits par nos sens, qui constitue leur réalité expérimentale, est
à la base de l'évolution scientifique. Mais les nouveaux domaines d'exploration sont,
avec l'évolution, devenus inaccessibles à des confrontations sensorielles directes. Au
point que les savants sont incapables d'établir un contact directement sensoriel avec
eux, et ne les connaisent qu'indirectement par les réactions de leurs instruments
indicateurs, plaques photographiques, radars, etc.’ (p. 112) Het probleem dat zich
nu stelt is dat van de grens waar de instrumenten die de tekens geven, welke de
waarnemingen toelaat van feiten die buiten het vermogen van onze zintuigen vallen,
die feiten beginnen te beinvloeden en de waarnemingen vervalsen. Het is te voorzien
dat, op een zeker punt gekomen, de wetenschapsmens er zich zal dienen bij neer te
leggen dat zijn instrument ‘un moyen d'action sur un objet’ geworden is. Het

Gard Sivik. Jaargang 4

50
zwaartepunt wordt van de gedesinteresseerde waarneming verlegd naar de actie op
het voorwerp van onderzoek. Dan stelt zich de vraag van het doel. Wie levert de
doeleinden? L'instrument n'est que le signe d'un intérêt ou d'un sujet qui le dirige
vers un objet. Het zwaartepunt wordt dus ook verlegd van het objekt naar het subjekt.
‘Ce qui caractérise l'évolution de la peinture d'aujourd'hui est le retour au sujet.
Mais ce retour se fait par un étrange détour vers l'abstraction libérée de l'ancienne
conception métaphysique de la vérité qui ne voyait pas dans la matière la réalité,
mais dans l'imaginaire; et de même avec le sujet, qui était pour les métaphysiciens
l'image. Dans le nouveau langage, conforme à une conception scientifique, le sujet
c'est l'intérêt humain, et ce qui fait de l'objet un sujet est l'intérêt que cela peut avoir
pour celui qui l'observe. La transformation des objets en sujets est l'activité
artistique.’ (p. 116)
‘On demande souvent si l'artiste peut être un guide pour l'humanité, si l'on peut
suivre l'artiste, et si de son côté l'artiste peut suivre le poète ou le savant. Cette image
simpliste d'un progrès conçu comme un train avec une locomotive et de nombreux
wagons, et un chauffeur dans la locomotive pour guider l'affaire est extrêmement
dangereuse.’
‘L'artiste fait des exemples, bons ou mauvais, c'est sans importance pourvu qu'ils
aient de l'allure, soient visibles et sensationnels. Ceci ne peut se faire que dans une
ignorance complète des conséquences. Etre artiste, veut dire que l'on travaille pour
éviter des conséquences, éviter une détermination des développements. C'est pour
pouvoir avancer encore que l'artiste termine son oeuvre.’

Sortie
Les gestes primitivement inutiles de l'homme sont en réalité les seuls qui comptent
- Le progrès sans aventures n'existe pas - Beaucoup d'aventures existent sans progrès
- Seul un art nouveau peut éviter que l'homme futur soit réduit à être un simple
instrument d'un équilibre social - L'instrument est pour l'artiste un moyen de provoquer
de nouvelles sensations, de répandre ses propres capacités, de développer des intérêts
humains.
L'instrument est pour le technicien un moyen pour traiter un objet en remplaçant
la capacité humaine.
L'instrument est pour le savant un moyen pour connaître un objet en éliminant
les influences de l'intérêt humain. Tout développement se fait à partir de cette triple
contradiction.
Zelfs uitgebreide citaten doen aan het boek geen recht wedervaren. Ik hoop
nochtans dat ze interessante aanduidingen bevatten voor degenen die niet in de
gelegenheid zijn het boek te lezen en dat enkele anderen zullen aangezet worden
zich het boek aan te schaffen.
r.g.
1o Jorn is de schilder, wever en keramist die destijds in 1947 met enkele hollandse
schilders de groep Reflex vormde, die een rol speelde bij het ontstaan van de
‘experimentele’ poëzie in nederland.
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2o Het boek is een uitgave van de Internationale Situationniste, 32, rue de la
Montagne-Geneviève, Paris 5e; de illustraties zijn o.m. van Pollock, Matta, Appel,
Corneille, Jorn, Klee, Wols, Michaux.

Tekst*
Het is goed te leven, als men om zich heen ziet in deze wereld. Het is goed om zich
heen te zien, als men in die wereld leeft.
Het is een fijne wereld: de vlaggen hoeven alleen maar op hoogtijdagen uit, en
dienen gestreken na zonsondergang. Het is een fijn leven dat steeds langer wordt want de geneeskunde staat voor niets, en onze vrouwen leven nog een stukje langer,
zodat ze het na kunnen vertellen.
Wij hoeven voor dat lange leven ook niet meer bang te zijn, want er wordt voor
ons gezorgd. Ons natje en ons droogje lessen tot in lengte der dagen onze dorst en
onze honger; en onze onrust wordt dagelijks gestild door bereidwillige, zich het vuur
uit de sloffen rennende nieuwsgieren, die in zwartwitte (vooral geen grijze!) kranten
zorgdragen voor het smakelijk opdienen van revolutie- nieuws uit den vreemde, en
het verteerbaar maken van ont-

*

Bij de opening van de tentoonstelling ‘Tekeningen van Opland’, uitgesproken op zaterdag
12 september 1959 in de kantine van de steendrukkerij De Jong, Hilversum.
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moetingen tussen hoofden van wereldmachten.
Elke week juichen paginas in buitenlandse tijdschriften ons tegemoet dat Brigitte
niet meer flirt, maar ons morele geweten is; dat Maria niet meer zingt maar van reders
houdt, dat Gracia niet meer filmt maar roulette speelt, en dat Pascale niet meer
tricheert maar zich uithuwt.
Het staat er dus goed voor, onze vrijetijdsbesteding spreidt zich over onze werkuren
tot diep in de nacht uit: wij pingpongen met de zon, slijten roddel bij maanlicht, en
leren kuilenlopen in Zandvoort. Rivierboten stomend jazzend met ons het
noordzeekanaal op, racewagens brengen ons al protesterend tot aan de poorten van
de zaanstreek, wij huilen bij nacht en ontij met de wolfnozems in overvolle bossen
en minstens eenmaal per jaar worden wij iemand anders tijdens een gecostumeerd
bal.
Eén keer per jaar; de andere 364 dagen zijn wij zozeer onszelf, dat het niemand
buiten onszelf meer opvalt, hoe weining moeite wij daarvoor hoeven te doen. Ik zeg
telkens ons, omdat ik het niet over mijzelf heb en óók niet over Opland die wij hier
huldigen, en evenmin over u, (u allen heet dat in openingstaal) maar over al die
eerste personen in het meervoud, die hun best doen de wereld te verluchten, te
illustreren, te benaderen, te vangen, al diegenen die uit hoofde van hun beroep of
roeping openingen van tentoonstellingen bijwonen.
Hun wereld, een wereld, waarin een affiche belangrijker is dan een zelfmoord,
een boek avontuurlijker dan een opstand, een drukwerkje intiemer dan een vrouw
en een beeldhouwwerk schoner dan een droom.

Een droomwereld, een schijnwereld, die met comfortable Biedermeyer-meubelen
en een onverzadigbaar heimwee naar het niet-gekende fin de siècle en het Parijs
Anno Dazumal met min of meer moeite stand houdt in de enig echte wereld van nu,
die ademt met de lucht uit andermans longen, die zich voedt met andermans bloed,
en staat op andermans benen.
In die wereld van nu zijn de verluchters en beschrijvers zichzelf; en zij leiden dat
schijnleven schijnbaar zonder moeite in een begenadigde toestand van alles weten,
iedereen kennen en overal komen.
Onder al die mensen zijn er vele in stilte verslaafd, een aantal min of meer
gekneusd, een minder groot aantal voor altijd geestelijk gebocheld, enkelen met
wonderbaarlijke en grootse tics oftewel zenuwtrekkingen, maar ik ken er maar één
die beide levens, die van schijn en werkelijkheid, geheel en al aan den lijve ondergaat,
zwetend, vloekend, weerbarstig, open en volledig. Eén die zich alles aantrekt,
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temidden van de Biedermeyermeubelen, de romantiek von rode stoelzittingen en
paarse gordijnen, door het heimwee heen, achter de zaanraces langs; en voor, tijdens
en ná de gecostumeerde bals.
De tekenaar Opland bedoel ik, die zijn eigen naam een optimistische klank gaf,
en die zich in dit werk, waarvan hier een keuze hangt, tracht te verbergen. Er hangt
aan deze muren maar weinig ellende, of niets, en waarom ook? Dáar hangt Sonja,
en hier ligt Sonja, en dáar staat Sonja weer, en ook dáar... het leven is goed; en zalig
zijn de armen van geest (en de rijken), zálig zijn zij die treuren (en lachen), zálig zijn
de zachtmoedigen (en wreden), zálig zijn zij die hongeren en dorsten naar
gerechtigheid (en zij die de gerechtigheid geen laars kan schelen), zálig zijn de
barmhartigen (en onverschilligen), zálig zijn de reinen van hart (en de schunnigen),
zálig zijn de vreedzamen (en onruststokers), zálig zijn de vervolgden om de
gerechtigheid (en zij die vervolgen), zálig zij die het woord horen en het zelve
bewaren, zálig de lachers, maar zalig bovenal zij die vorm aan deze onzin kunnen
geven.
Die vorm is er hier een van Opland zelf. Opland hoeft zich nergens bij aan te
passen, hij behoort zowel tot de
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boardige happy few, met een heksenketelvan emoties achter hun gezicht verscholen,
als tot de clean-shaven gevoellozendie klinisch observeren dat er een échte wereld
bestaat, waarin wél wordtgemoord en hongergeleden, waarin wél om het blote leven
wordt gevochten.
Maar nogmaals, aan deze muren, in deze tuin, dit hollands voortuintje, door
niemand gecultiveerd, hangt geen ellende, en waarom ook? Is niet Opland een van
ons? Heeft ons - hebben wij - niet meer begrip voor zijn tekeningen dan de anderen,
die alleen maar poppetje poppetje poppetje zien? Wij ween dat het ‘gassies’ zijn, al
weten de echte gasten die in deze wereld meespelen en die door de politieke tekenaar
Opland worden geportretteerd, dat misschien niet.
Ja, zijne excellentie Luns, en alle andere excellenties voelen misschien wél dat Opland
ze beter ziet dan de andere tekenaars die hen nét echte jassies aangeven, maar ze
beseffen toch nauwelijks dat het zwart-witte kinderpakje dat Opland voor hen heeft
klaarliggen, hen beter staat. Zij kunnen niet beseffen dat Opland de beste kleermaker
is van Nederland, dat zijn lijnen véel echter zijn dan al het nét echte.
De heer Luns liet zijn echtgenote aan Opland verzoeken wat originele tekeninaen te
sturen voor zijn excellente plakboek, en zijne excellentie had wel graag deze
tentoonstelling voor u geopend, maar men weet het: onze minister van buitenlandse
zaken vecht niet alleen voor zijn dagelijks brood, maar ook voor ons allen in een
Atlantisch kamp dat hij niet mocht verlaten. Hij liet zich verontschuldigen, het
slagveld riep, Oplands werk, hoezeer hij dat ook moge waarderen, zei hem minder
dan zijn eigen werk: het handenschudden met zijn mede-aandeelhouders van de
Verenigde Naties.
Wij die Opland kennen, weten dot hij niet aan politiek doet, al tekent hij nu al lanaer
dan 10 jaar politieke prenten; wij kennen hem beter. Maar wat houdt dat beter-weten
nog méer in? Dat hij circustekeninqen maakt, en honderdduizend keer dezelfde
vrouwspersoon met lang haar? Dat hij behalve de tekeningen in de Volkskrant en de
Groene Amsterdammer, de bijlage van het Parool P.S. illustreert, business machines
aanprijst en het Amsterdamse Rode Kruis? Dat hij goeddoet en goed ontmoet?
We kennen Opland als orator, danser, globe-trotter, nachtwerker, feestenversierder,
terrorganisator. En al liggen wij waarschijnlijk niet in zijn dromen te woelen, hij is
een van ons, en uit zijn mond tekende ik deze week enkele gulden woorden op, toen
hij het had over een van zijn werkgevers, die zoals dat met het merendeel van onze
werkgevers het geval is, van voor de oorlog dateren:
‘Het begint toch langzamerhand bij hen te dagen, dat zij ons godverdomme wél
au sérieux moeten nemen... juist nu je enfant terrible blijft’ en zichzelf in de rede
vallend: ‘en tegelijkertijd eigenlijk een bezonken knaapje bent...’ Dan kan men nog
als gekscherend (het woord gekscherend bestaat, geacht auditorium, ik heb het niet
uitgevonden) dan kan men nog als gekscherend beschouwen Oplands opmerking:
‘Je moet bewust de mensen voor de gek houden, om beter je eigen gang te kunnen
gaan’, een kern van onze waarheid zit daar toch wel in. De barbaren zijn onder ons,
hinkend op 2 benen, ouders zonder geleide hebben hier geen toegang, Opland tekent
ze weg, Opland lacht ze weg, zo opgeruimd en goedgemutst als een t.v.-omroepster,
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zo bedeesd als een baby, die niet weet dat er een carrière van enfant terrible in de
wieg voor hem is weggelegd.
Een verschrikt en eigenwijs enfant terrible, dat niet hoeft te huilen om zijn zin te
krijgen. Het is pas als hij zijn zin zou krijgen, dat hij zou gaan huilen. Maar die zin
bestaat niet en we zullen Opland wel altijd opgewekt bezig zien blijven, een
eigenwijze eitiidse balling in eiaen land, een bange minnaar van het leven, een fijne
jongen, een gekke jonge hond, een einde-Beatnik, en tussen alle andere bedrijven
door, een trefzeker tekenaar.
simon vinkenoog
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[Mededelingen]
Poezieprijzen '59
van Amsterdam
Mischa de Vreede en Sybren Polet ontvingen elk een prijs van Fl. 250; laatstgenoemde
voor zijn gedicht ‘Vleselijke stad’, eerstgenoemde voor haar gedicht ‘Een jong meisje
droomt’, verschenen in gard-sivik 12.
Hartelijke gelukwensen aan Sybren Polet, idem aan Mischa de Vreede en natuurlijk
ook aan onszelf voor het doorzicht waarvan we eens te meer blijk gaven - ook in
1957 ging de poëzieprijs naar een in gard-sivik gepubliceerde vers van de hand van
Jan Hanlo. Aspirant-prijswinnaars weten wat hun te doen staat.
red.

Ingekomen stuk
Redactie Gard-Sivik
Mijne Heren,
Mij is ter ore gekomen dat sinds enige tijd in Nederland een vunzig pamflet de
ronde doet, gericht tegen mijne weledelzeergeleerdheid en ondertekend door ene
Alexander Cohen, 95 jaar oud en woonachtig te Toulon.
In dat pamflet citeert hij in extenso een van mijn Franse sonnetten en vertelt erbij
dat hij dit altijd voorleest als hij zijn Franse visite aan het lachen wil maken.
Van deze 95-jarige heer Cohen is mij bekend dat hij nota bene in de gevangenis
heeft gezeten wegens belediging van Zijne Majesteit Koning Willem III en als U
weet hoe goed ikzelf met Koninklijke Personen overweg kan, zal het U niet verbazen
dat ik walg van die jongen. Vergeet U vooral de hoofdletters niet in Koninklijke
Personen? Men kan niet voorzichtig genoeg wezen met een blad als het uwe.
Om de stank te verdrijven die een en onder verspreidt en tevens mijn deskundigheid
in het maken van Franse verzen voor de deskundige Nederlander buiten twijfel te
stellen, zult U mij verplichten door onderstaande proeve op te nemen.
Si
de Schiaparelli
Crêpe de Chine
de Millot
Suite Seize
de Cardin
Jolie Madame
de Balmain.
Ik vergat de titel, die erboven moet: P a r f u m s .
Met dank voor de verleende plaatsruimte (ik zal U, geachte redactieleden tijdig
op de hoogte brengen in welke jury's ik aanstaand saison zitting denk te nemen).
Hoogachtend
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Doctor Victor E. van Vriesland

Gard-sivik
een tijdschrift dat zijn wereld kent, betuigt langs deze weg zijn oprechte deelneming
aan Jos Murez
1o om het overlijden van zijn tijdschrift Het Antenneke,
2o om de gelukkige omstandigheid, dat de nieuwe aflevering waarmee gard-sivik
zijn 4e jaargang inzette, zowat tegelijkertijd in de brievenbussen is beland met Vooruit
wan 24 september, waarin Murez aankondigde dat ook gard-sivik ‘de pijp aan maarten
had gegeven.’
(De blik die hij in zijn ‘bevoegde bron’ wierp was, naar wij vernemen, vertroebeld
door tranen).

Gard Sivik. Jaargang 4

I

[Nummers 15-16]

Gard Sivik. Jaargang 4

IV

Gard Sivik. Jaargang 4

1

Isn't it possible that his execution will serve as a grim deterrent to the
others? That it will serve a useful purpose?
No, it isn't possible; it isn't remotely possible. His execution will deter no
one, It will gain society nothing, it will prove nothing. It will simply mean
that he will be dead and that, in his case, the problem he typefies has been
evaded.
Cell 2455, Death Row
gard sivik
15/16
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c. buddingh' / zeven gedichten
two shades of autumn
il est très caressant
zei de vrouw in parijs
die met een kangoeroe samenleefde
kijk de blaadjes eens vallen!
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modus operandi
hij wilde schrijven ik voel mij
o zo doodongelukkig
maar het kwam niet uit met het rijm
daarom schreef hij toen maar
het leven is heus nog zo kwaad niet
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the country's in the very best of hands
aan gerrit kouwenaar
een man kwam bij een bakker
- bakker een halfje brood
- wit of krop mijnheer?
- och zei de man - even denkend geeft u maar krop het is
toch maar voor een blinde
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things to come
toen vader robot moeder robot en kind robot
lekker gebakken mens gegeten hadden
las vader robot verzadigd verzaligd
een kapitteltje voor uit de ijzeren schrift
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simplicity
men aarzelt te zeggen de stoel
staat in de kamer de tafel
staat naast de stoel op de tafel
ligt vaders pijp moeder zit
in een stoel naast de kachel
en de kinderen spelen
in de tuin met de hond
toch als men daarvan uitging
was het geen slecht begin
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it could happen to you
(kleine parabel voor hh critici)
o neem mij
dacht ik dat het meisje zei
maar ze zei
o neem mij niet kwalijk
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straight, no chaser
bv wiebe toen hij een bruine duif zag:
kijk een beestje met chocola erop
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hugo raes / de kanker
Het valt meer voor dat mannen die zitten werken, ik bedoel geestelijk werken aan
hun bureau thuis of elders, met de vingertoppen explorerend onachtzaam over hun
schouders en rug wrijven. Terwijl ze lezen of studeren of schrijven, gaan ze traag
met de hand over de huidoppervlakte, welke op sommige plaatsen gespannen is,
zoals aan de uiteinden van de schouders en de rug. Op de borst is de huid slap,
gerimpeld of geplooid. Men zit voorovergebogen en de vingers voelen over de vettig
aandoende huid. Op de rug vooral voelen de vingers een soort korreltjes. Deze werden
door het lichaam en de huid naar buiten gekristalliseerd. Vet en zweet vormden
minuskule afvalprodukten op de huidoppervlakte. Bij vele mensen zijn die korreltjes
tamelijk groot, zo bijvoorbeeld 1 kubieke milimeter. Als men zich veel wast, zijn de
korreltjes week en kneedbaar als broodkruimels. Baadt men minder; dan zijn ze hard
als minieme steentjes. De vingers ontdekken hier en daar zo een kogeltje, en
automatisch prutsen de nagels het los. Tussen de vingers wordt het kogeltje tastend
heen en weer gerold. De plaats op de huid waar het weggenomen werd vertoont een
kuiltje.
Het gevaar bestaat hierin, dat de intellectueel al werkend, met de vingers blijft
exploreren, ook wanneer de korreltjes reeds lang verwijderd zijn. En op de duur
vreten en krabben de vingernagels naar bijna onmerkbare oneffenheden van de huid.
Ze duwen diep, de nagels, ze peuteren en schrapen tot ze iets vinden, ze krabben
traag en gulzig tot er een bult ontstaat, zoals een muggenbeet. Dit is dus gekomen
door het nijdig, hardnekkig krabben.
Op die manier ontstaat dikwijls huidkanker. Ik heb gehoord dat men zelfs kanker
kan krijgen door de huid te knijpen, door blauwe plekken, door in de mond een
afgebroken tand te hebben die het wangvlees schuurt en steeds opnieuw kwetst, of
zelfs door in de neus te peuteren. Een kennis rukte zo enkele of één (?) haartje uit
de neus. Er ontstond een ontsteking en later kanker, de man is eraan gestorven.
De uitwasemingen van de ontploffingsmotoren en fabrieken, de kleurstoffen in
waanzinnige dosis verwerkt in alle produkten die wij nuttigen voor onze voeding en
genot, de radioactieve lucht en -regen, maken het kankergevaar niet denkbeeldig.
Plant kanker zich vertikaal (d.i. van generatie op generatie) of horizontaal, dus
besmettelijk, voort? Het probleem is nog niet opgelost. Ik ben er van overtuigd dat
het op twee manieren gebeurt. De kankergevallen zijn schrikwekkend. Het waanzinnig
verweer van het lichaam, het vlees, schept komeetsnelle groei, groei buiten elke
verhouding als om iets te overwinnen.
In 1963, als een vreemd sein in de nacht: het geval Sörensen.
De Zweed Sörensen, een landbouwingenieur, had de gewoonte zich al werkend
en studerend de rug en schouders te krabben met de nagels. Die gewoonte die een
automatisme was geworden, was hem reeds eigen van tijdens zijn universiteitsstudiën.
Automatisch verslaafd geworden aan dit halfbewust reinigen en vernietigen krabde
de jongeman zich soms bij langdurige en moeilijke taken de rug open. Hij trok vaak
zijn hemd uit om zijn rug in de spiegel te bekijken: er liepen rode strepen van zijn
nagels over en overal waren muggenbeetachtige bulten en schaafwondjes. Sörensen
nam zich voor dat krabben te laten. Na een zekere tijd, de drukke studeerperiode van
de winter, blééf een van die bultjes. Eerst schonk hij er geen aandacht aan, maar
steeds ontmoetten zijn vingernagels het opnieuw, want onophoudelijk exploreerden
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zij vanzelf of er geen korreltje los te werken was. Maar ondanks het krabben bleef
het een bultige oneffenheid zonder maer. Maanden later merkte hij eerst dat het bultje
groter was geworden. Hij dacht eerst: dit is omdat ik er weer aan gekrabd heb. Maar
het werd nog groter en groeide en spreidde zich als een reusachtige beet van een
groot insekt. Het lichte gezwel jeukte aanvankelijk. Maar het groeide zo ontstellend
dat Sörensen met een onheilspellend voorgevoel in het hart, naar een huidspecialist
toog. Niets is zo erg als een zekere vrees die gegrond blijkt te zijn: het gezwel was
van kwaadaardige aard. Het moest bestraald worden.
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Intussen maakte het jeuken bij pozen plaats voor pijn. Pijn als bij een grote
verzwering, waarbij het vlees zwelt en bol staat en er pijnscheuten doorheen gaan,
als elektrisch. De eerste stralingen schenen een beslissende invloed te hebben op het
gezwel: het nam of in omvang en de pijn kwam niet meer door op geregelde
tijdstippen. Maar de verbetering duurde niet lang. Alles herbegon van vooraf aan,
en niet alleen dàt. Het gezwel vertoonde een sneller toenemende ontwikkeling en
zoals steeds bij kanker, verspreidde het zich over nieuwe oppervlakken. Op bijna
heel de rug en onderrug van de patiënt Sörensen zwol het vlees. Dikke bulten traden
naar buiten. De rug van de vaak van pijn huilende man was als bij een dikhuidig
beest, en afschuwelijk vervormd. Woekerend als een onderhuids roofdier, nam dit
misvormen toe. Hoe is het mogelijk dat mikroskopische cellen vlijtig arbeiden als
aan een kunstwerk, en een vleselijke vervorming, een plaatselijk gedrocht bouwen,
net alsof zij met goede bedoelingen bezield zijn? Het lijkt wel een soort lugubere
scheppingsdrang te zijn van het menselijk weefsel.
Bleef de dokters verbazen: het feit dat de vleeswoekering gelocaliseerd bleef tot
de rug van Sörensen, de aanvankelijk gezonde Zweed. Patiënt kloeg niet van de
inwendige pijnen, was lichamelijk redelijk gezond en verklaarde dat de pijnen
draaglijk waren. Dit was opmerkenswaardig, want naar het uiterlijk had de
woekergroei veruit zijn hoogtepunt bereikt. Lang kon het niet meer duren. Het kon
niet blijven toenemen dit zwellen van de huid en het vlees van deze mens.
Op de ganse achterzijde van de kankerlijder Sörensen, was een dikke laag bezig
vorm te nemen. Niet alleen op de rug en de schouders, maar ook in zijn nek en op
zijn achterhoofd, en op de dijen, in de knieholten, op de kuiten en hielen. Hij kon
nog slechts op de buik liggen. Fotografen kwamen in opdracht van medische
tijdschriften foto's nemen van dit zeer taaie geval. Ofschoon het ruggezwel, of beter
gezegd de hele achterzijde van de zieke weldra de dikte van een brood bedroeg, bleef
de man zich in een betrekkelijk goede gezondheid bevinden. Professoren-geneesheren
en chirurgen van overal ter wereld kwamen per vliegtuig naar Upsala toe, om getuigen
te zijn van dit zeer merkwaardig en geprononceerd patologisch geval. Alhoewel
ongemakkelijk en moe, ofschoon niet uitgeput, kon Sörenson in volle, slechts licht
verstoorde bewustzijn, zijn physische bevindingen aan de beroemdste medici
mededelen.
En intussen groeide en groeide de rooskleurige woekerlaag op hem. Levende hel,
levende onverwoestbare jungle van het menselijk lichaam, reusachtige transformatie.
Zie, daar ligt de kreunende en bij pozen kalm sprekende zieke, net als een schepeling
in lang verleden tijden, die bij volle bewustzijn een amputatie onderging of de
onfeilbare ontwikkeling van het koudvuur in een lidmaat ervoer.
Er werd college gehouden over het geval Sörensen, dat zich hoe langer hoe meer
aftekende als zeer ongewoon.
Op een morgen schrokken de dokters die het morgenonderzoek kwamen doen. Hun
opengesperde ogen keken naar de door de verpleegster ontblote achterzijde van de
man die op zijn buik in het witte hospitaalbed lag: een golvende, vleselijke landkaart
was Sörensen, met bulten en ondiepere gedeelten. Maar deze bulten en zakkingen
volgden als symmetrisch het lichaam van de kankerzieke. Een jonge geneesheer
rende plotseling uit de kamer, gillend: neen, neen, nee!... Men telefoneerde snel naar
beneden, en daar werd de waanzinnig geworden jonge dokter bekwaam overmeesterd
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en onmiddellijk naar een krankzinnigengesticht overgebracht, met paaien en
vriendelijke lachjes
's Anderendaags, toen de verpleegster van wacht binnentrad - de patiënt Sörensen
had de ganse nacht niet eenmaal om een pijnstillend middel gevraagd - werd ze bleek
en zwijmelde. Onder het laken scheen een ademend lijk te liggen, het hoofd en al
bedekt. ‘Mijnheer Sörensen’, zei ze met moeite, ‘ligt u op uw rug?’ Ze trok het laken
weg. Angstgil: aaaaah! Voorovergebogen als een versteende vrouw keek zij in het
bed.
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Schreiend liep ze de gang in, zichtbaar psychisch ineengestort, ze riep, ze gilde, holde
door de lege gangen. Uit een private kamer stak een hologige zieke zijn hoofd door
de halfgeopende deur naar buiten. Een non en een andere verpleegster verschenen,
spraken. Iemand telefoneerde. Wat was er aan de gang? Er weerklonken vier
sprekende stemmen en stappen van mensen. Achter de hoek verschenen ze: de
hoofdgeneesheer, de dokter van wacht, de internen en professor Lundstrom die pas
was toegekomen voor het morgenonderzoek van kankerlijder Sörensen in kamer 17
bis.
Allen stonden ze als plaasteren beeldjes in krampachtige houding rond het bed
van Sörensen. Een van hen trilde als een blad in de wind. Ieder trachtte zich te
beheersen, en panische vlucht te bedwingen, te verhinderen. Sörensen lag op de buik.
Op zijn rugzijde tekende zich een vastgegroeid wezen af, een menselijke gedaante
rug aan rug tegen hem aangedrukt, aangegroeid.
Koortsachtig werden nu allerlei maatregelen getroffen. De kamer werd bewaakt
door twee agenten. Voortdurend kwamen wereldspecialisten binnen op hun tenen,
en fluisterend. ‘Hoe gaat het, Sörensen?’ vroegen zijn dokters geregeld. ‘Voel je
méér pijn’.
‘Ik ben uitgeput, ik heb geen kracht meer’ antwoordde hij. Zij voelden zijn pols,
beluisterden de dubbele hartslag. ‘Voel je dit?’ vroegen ze met rubberen handschoenen
het wezen betastend op zijn rugzijde. ‘Ik voel niets’ steunde Sörensen ‘ik zink in een
zwarte put, oooh... Geef hem een injectie’ zei iemand. In consult bespraken de
specialisten hoe ze hem best konden versterken. Inspuiting volgde op inspuiting. En
geleidelijk, uur na uur, tekende de rugzijde zich scherper en volmaakter af. Weldra
merkte men er zelfs beweging in van spieren en zenuwen.
Langzamerhand begon Sörensen zich opnieuw krachtiger te voelen. De pijn
verdween soms voor een hele poos. Hij voelde zich opgewekt en lachte zelfs even.
Dit gaat dan het einde zijn van dit monsterachtig kankerproces, wisten de geleerden.
Nog een laatste opflakkering van de levengeesten vóór de dood intrad. Veelvuldiger
nog werden daarom de bezoeken van het congres der medici. Nog talrijker kleurfoto's
werden genomen. Intiem ratelend gingen camera's over de zeer nabije huidoppervlakte
en registreerden het rose en met plekken bijna witte en rode vlees. Ruw van korrel
was het, zoals de rug van een hand of de lever van een dronkaard, of gelijk de lichtgrijs
geëmailleerde camera's zelf, waarmee cineasten korte documentaire films maakten
over dit raadselachtige goval. Hoe lang, hoeveel uren of dagen zou het kankerwonder
Sörensen nog blijven leven?
Brullende en hese krantenventers verkochten indrukwekkende oplagen van de
extra-avondedities. (De Zweedse kranten worden op zeer goed papier gedrukt). Grote
koppen in de bladen ontfermden zich over de nog nooit gehoorde lichamelijke
verwording, verbouwing van een menselijk lichaam.
Sörensen lag op zijn zijde, maar kon zich onmogelijk steunen op de dubbeldikke
elleboog, daar hij deze niet kon plooien. Hij voelde zich beter, ademde nog steeds
zeer diep en ruw en grondig, alsof hij dubbelveel zuurstof moest verzamelen. Toen
de pijnen bleven verminderen, begon hij opnieuw klaarder te denken, sloeg de dokters
rustig en aandachtig gade als iemand die tot bewustzijn komt in een vreemd land, en
vroeg hen bezorgd, wat er eigenlijk gaande was met zijn rugzijde, hoe ze zich
ontwikkeld had, of men bevredigende resultaten bereikte. Hij vertelde dat hij eens
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geprobeerd had de rug te bevoelen, maar dat zijn voze armen als verlamd waren.
Sörensen besefte niet wat plaats greep op zijn eigen lichaam. Weken lang leefde hij
haast onbeweeglijk als een proefdier, een hond waarop vreemde ledematen en een
tweede kop gegrift waren. Zijn waarneming was afgestompt en beperkt tot de witte
wereld van zijn kussensloop, de oneffen muur vlakbij, die hij, op zijn buik liggend,
voor zich had. Links blonk het nachttafeltje met de glazen, de fles fruitsap, de
koortsmeter, de medicijnen. Rechts: de tikkende centrale verwarming, het matglazen
venster. De regelmatig in zijn waarnemingsveld opduikende geluiden waren de
onzichtbare deur die werd

Gard Sivik. Jaargang 4

12
geopend, de rubberen stappen van de verpleegster, het veelvuldig contact van ijzer
tegen glas, de bijna geluidloze doktersinstrumenten, spoelend water. Verder het
gevoelen van de koude bedpan, het gladde urineglas... Verschrompelde abnormale
wereld die zich had opgedrongen en geleidelijk de normale wereld had verdrongen,
gelikwideerd, vervangen. De rijzige heren hielden consult. Ze zouden hem eerst half
verdoven, en dan hem een spiegel achter de rug houden, en een naast hem.
Concentreren, kalm blijven, dacht de herstellende Sörensen, rekening houden met
de feiten. Welke zijn de feiten?: Ik ben een dubbelmens. Iets is gebeurd. Iets heeft
fysiologisch plaats gevonden. De kussensloop leek nu langzaam meer grof, grijswit
en te verwerpen. In de ogen der verpleegsters meende hij een walgende bewondering
te ontdekken. Met lichte walg, begeestering en dwingende nieuwsgierigheid keken
ze naar Sörensen.
Op een dag, ja, vraagt Sörensen, kerngezond, de geneesheren, te mogen opstaan.
‘Neen, rusten’. Maar de rust wordt onhoudbaar. Hij vraagt consult in de overdrukke
kamer. Het rugwezen vertoont nu volmaakte voorzijde-vormen. De oogleden zijn
nog dicht. Op een morgen roept Sörensen dat het hem onmogelijk is nog langer te
blijven liggen. Zijdelings schuift hij naar de bedrand. Men ondersteunt hem. Sörensen
beweegt zich moeizaam, vreemd. Een magisch gebeuren geschiedt, voltrekt zich
onder de ogen der samengedrumde deskundigen uit alle landen. Sörensen richt zich
op. Hij lacht een beetje eigenaardig. ‘Hoe zwaar dat ik ben geworden’, lacht hij. ‘Ik
lijk wel een volmaakte tweemens geworden, een dubbelmens van rubber. Corpulent
en ziekelijk traag verheft hij zich. Men filmt gespannen. Een bandopnemer staat in
een hoek verborgen. Band zal later gruwelijk document worden. Sörensen staat recht
naast het bed. Men kan zijn ogen niet geloven: dubbeldikke mens, tweezijdig identiek
man. Hij doet stramme stapbewegingen, schuivend met de voet over de grond. Tracht
de voet op te tillen: gespannen bekijken het rugwezen. De benen blijven stijf, kunnen
niet plooien. Ondersteund beweegt zich het monster Sörensen kaarsrecht over de
vloer met stroeve bewegingen als een automaat. Robot van vlees is hij geworden.
Man is zijn eigen dubbelganger. 't Is te zeggen: de gelaatstrekken verschillen. Als
Sörensen glimlacht, lacht het rugzijdige nieuwwezen. Als Sörensen slaapt, slaapt
soms de mensdikke ruggedaante. Soms is het kijkend rondziend met draaiende
bewegende ogen als een (volwassen) kind. Alleen nog blijft de mond dichtgegroeid,
gesloten. Uitwendige foetus op natuurlijk grootte. Op een morgen voelt Sörensen
zich niet wel. Hij vraagt een doktersonderzoek aan. Het onderzoek wijst niets uit. In
de loop van de daaropvolgende nacht verslecht de toestand van Sörensen echter
abnormaal. Welk proces is er op gang geraakt? Patiënt Sörensen braakt, heeft krampen
in het lichaam, kijkt vreemd verdwaasd rond.
‘Hij moet van mij gescheiden worden’ zegt hij traag maar gearticuleerd zuiver
‘nu!’ De dokters beraadslagen. Sörensen wordt na uren wanhopig. ‘Scheidt ons! Ik
weet dat het zo moet zijn, ik moet een mens baren. Nu. Snijdt het los. Ik weet het ik
voel het dat het zo moet. Hij zal spreken, alleen leven.’
Na uren: ‘ik smeek u... doet het, nu...’
De dokters weifolen, bespreken, aarzelen, willen even het geval gadeslaan, en
tenminste nog een dag wachten, zo dringend is het niet, kan dit niet zijn. De medici
durven of willen niets anders dan getuigen zijn.
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's Anderdaags schijnt een eerste zon. De eerste botjes bioeien bruusk open. De
takken en twijgen richten zich, de natte grond komt tot leven in het bos. De aarde
ruikt. De wolken waaien hoog open en tonen blauwe gaten en plekken. Over een
week is het reeds Pasen, zeer vroeg dit jaar. Sommige kinderen zullen dan een nieuwe
fiets krijgen of rolschaatsen of een echte voetbal met voetbalschoenen. De boer gaat
over zijn veld. Dit is de tijd dat nieuw leven ontstaat.
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Sörensens toestand is ongewoon verslecht. Wijdogige dokters slaan aandachtig gade,
staren, volgen geleerd en onbegrijpend. Ja, Sörensen is ongewoon ziek, en hij huilt
soms en klaagt. De energie van de historische patiënt verzwakt voortdurend. ‘Help!’
Sörensen roept. De verpleegster van dienst is echter een oude levenslange tiran en
blijft onbewogen.
‘Help! scheidt ons als twee wezens!... gelooft in ons...’
En stilaan begint het leven van de dubbelmens te ontbinden. Alle doodsfazen
treden achtereenvolgens in. Medisch volgen de getuigen. Er zijn half beheerste half
heftige discussies aan gang tussen jongere en oudere chirurgen.
Hoe is het mogelijk! Sommigen willen het heelkundig ingrijpen er op wagen, ze
geloven aan de splitsing, aan de barensweeën. De meesten staan skeptisch of
weifelend. Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk. Acuter en acuter worden de
colloquia. Acuter wordt de doodsstrijd van Sörensen. Hij ligt in een soort coma, komt
bij pozen tot bewustzijn, roept om hulp, roept zwak en smekend dat iets zou
ondernomen worden. Hij is teneinde krachten. Tenslotte neemt de vooruitstrevende
groep het initiatief. Men zal Sörensen opereren.
De ademhaling is intussen onregelmatig geworden. Sörensen ligt in het coma. Hij
wauwelt onduidelijk. De dubbelganger beweegt spieren en pezen, hij knippert met
de oogleden. De mond blijft gesloten. Hij leeft, biedt weerstand. Sörensen laat zich
onbewust gaan, sterft zichtbaar. Koortsachtig werken de geneesheren aan de
toebereidselen, maar de zieke begint te hijgen. Soms houdt zijn ademhaling op. Hij
sterft terwijl men het zuurstofapparaat aanbrengt. Men wil bijstaan. Sörensen gaat
dood. Men wil de dubbelganger redden die snokkend weerstand biedt aan het sterven
van de hoofdpersoon.
De hoofdpersoon is nu bijna dood: De dubbelmens knippert met de ogen, beweegt
spieren en pezen. Zwaar ademend is de dubbelganger. Hij heeft nu een uitgesproken
expressief gezicht, hij wil iets zeggen, maar de gesloten mond laat niets toe, verbergt
alles. Men begint te snijden met lancet en andere instrumenten. Intussen sterft
Sörensen af. Vlug werken! Vlug, dubbelmens, tweede wezen redden! Verzwakkend
echter geschiedt de ademhaling. Sörensen is dood. Snokkend naar adem ligt de
dubbelmens, de kankerige rugzijde. Ondergronds geluid van oogknipperend
tweewezen is hoorbaar. Iedereen gruwt. Sörensen is reeds lijk nu. Het wijdogige
dubbelmens beweegt onmachtig spieren, huidoppervlak... de haren staan recht, ten
berge gerezen. Help! help! help!
Het zuurstofapparaat dient tot niets. Zij houden neg radeloos consult. Helaas: geen
hulp zal meer baten...
Men registreerde Ou 14; het fenomeen Sörensen was niet meer.
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c.b. vaandrager / eindelijk eens een mooi verhaal
Het was doodstil in de kuil. We hadden een vermoeiende ontdekkingsreis achter de
rug. We lagen zwetend uitgestrekt in het zand, en zwegen. Thea was verderop bramen
aan het plukken. De lucht boven het helmgras trilde. Joop had onderweg weer
onafgebroken gepraat over nieuwe planten en dieren, gevaren. De branding was
hoorbaar. Krekels. Ergens in de kuil moest pas iemand zijn behoefte gedaan hebben.
Een onmiskenbare geur. Vlinders en strontvliegen gaven de richting aan. Joop sloeg
met een tak in de lucht.
‘Doodskopvlinder’, wees hij aan. Hij kwam naast me zitten en sloeg zijn arm om
mijn schouder. Met de tak trok hij cirkels in het zand, met strepen erdoor. ‘Vertel jij
nou eens wat, Casper’.
Ik kreeg het benauwd. Ik keek hem schuw aan van opzij. Hij knikte, zonder op te
zien. Aarzelend begon ik te fantaseren over mijn verzameling, die ik al een paar keer
uitvoerig beschreven had. Wat moest ik verder vertellen? Over Frans, de
lokomotieven, de uitvindingen, de beeldromans, de boekwinkel, de donkere kelder?
Ik durfde niet. Hij zou het vast niet leuk vinden als ik het over een andere vriend
had.
Ik hield op met vertellen, toen hij zijn hand van mijn schouder haalde. Hij ging
voor me staan, steunend op de tak.
Ik zei wat zuster Worm de avond daarvoor bij me gedaan had. Op hetzelfde moment
dook Thea plotseling achter Joops rug op en grinnikte. Ze nam haar rok in de hand
en maakte een paar vreemde rondedansen om ons heen. Had ze gehoord wat ik zei?
Lachte ze me uit?
Joop trok haar ruw naar zich toe en schudde haar door elkaar.
‘Trek je rok op, viezerik!’
Zij gehoorzaamde onmiddellijk, trok bovendien uit eigen beweging haar onderbroek
omlaag en boog zich voorover. Joop begon haar met een tak op de billen te slaan.
Ze steunde met haar handen tegen de duinrand en gaf geen kik. Slechts een keer hield
hij op om de haarlok uit zijn ogen te blazen en het zweet van zijn voorhoofd te vegen.
Thea begon te pissen. Joop hield pas op, toen het groene sap van de boomtak rood
gekleurd was. De straf gaf me een vreemd opgewonden gevoel. Ik boog voorover
om de verhoging in mijn broek te verbergen.
Joop gaf haar een schop onder de kont en liet zich weer naast mij in het zand
ploffen. ‘Gezien Casper? Vertel jij me nou eens wat je van meisjes weet!’
Ik had het zien aankomen. Het enige punt op het dokument waar we het nog niet
over gehad hadden.
‘Je gaat me toch niet vertellen, dat je daar niets van af weet?’
(Greta en ik. We hadden elkaar plechtig beloofd nocit en met niemand te praten
over wat we samen gedaan hadden. Greta. Ik begon bijna te huilen. Misschien zouden
we elkaar wel nooit meer zien. Mijn ouders hadde ruzie met haar ouders. Vlak voor
de vakantie werden de wederzijdse bezoeken opeens gestaakt. Ze wist misschien
niet eens dat ik al vertrokken was.)
Vóór Greta was er op school een meisje. Ik was verliefd op haar, maar ik was niet
de enige. Ik was erg jaloers op de voetballers van het koolasveld, vooral op Koos en
Sjors, die zo gemakkelijk met haar praatten en spelletjes deden. Ik hing er maar bij,
Ik die met een jongen als Frans Verstruik omging (die volgens de anderen niet goed
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bij zijn hoofd was, met zijn lokomotieven). Mijn haar was lullig geknipt en te kort,
en lange broeken dragen mocht ik nog niet van thuis. Ja, 's avonds in bed wist ik het
wel, dan was ze van mij, helemaal. Ik droomde ervan haar op een morgen van huis
te halen, en op mijn schouders naar school te dragen, heel de poort door tot aan de
schooldeur, de anderen en de meesters met verblufte smoelen aan de kant. Op een
morgen zette ik door. Ik had een toffee bewaard. Die wilde ik haar in het speelkwartier
geven. Zij weigerde, lachte me uit en vertelde het tegen de anderen. Ik werd er nog
wekenlang mee gepest.
‘Nou Casper, weet je helemaal niks te vertellen?’
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Nieuwe cirkels in het zand, strepen erdoor. (Met Koos aan de Waalhaven. Net zo'n
cirkel, net zo'n streep. En een putje in het midden. Plat op de buik. Zwembroek
omlaag. En toen hij opstond was er van de tekening niets meer te zien.)
‘Nou Casper, weet je helemaal niks te vertellen?’
(Eens in de week gaan mijn vader en moeder kaarten bij mijn oom Gerard en tante
Fien. Ik mag mee. Greta en ik mogen langer opblijven. Wij zijn gek op deze
kaartavonden, misschien nog meer dan onze ouders. We zitten mee aan tafel en kijken
zwijgend toe. Ik vraag aan mijn vader of hij me het spel wil uitleggen. ‘Daar zijn
jullie nog veel te jong voor’, zegt hij. Tante Fien: ‘Ik leer jullie straks wel een ander
spelletje dat je in je eentje kunt spelen’.
Als het kijken ons verveelt, spelen we met de vlooien, of we bouwen kaartenhuizen
van andere kaarten. Greta blaast ze altijd om: ze kan niet hebben dat ik hoger kom
dan zij. Greta heeft spannende boekjes van Bulletje en Bonestaak. En een poppenhuis,
waar we ook vaak mee spelen.
Midden op de tafel staat een jeneverfles, die aan het begin van de avond vol is.
Hoe later het wordt, des te meer sigarettenrook hangt er onder de lamp, en des te
lager komt de jenever in de fles te staan.
Als de fles ongeveer voer de helft leeg is, begint oom Gerard zachtjes te zingen:
‘Sarina, het kind uit de dessa’; je hoort het haast elke dag over de radio. Na de eerste
regel weet hij de woorden niet meer, en hij gaat neuriënd verder. Mijn vader valt in.
Als het zo ver is, moeten wij naar bed. Hoe we ook aandringen en dreinen: ‘Naar de
zijkamer jullie!’. We slapen samen in Greta's bed. We kruipen mokkend onder de
dekens en blijven nog lang liggen luisteren naar de gesprekken in de huiskamer, die
steeds luidruchtiger worden. De vermanende stem van mijn moeder. Een vloek van
oom Gerard. ‘Ssst!’. Even is het weer wat rustiger. Er wordt gegrinnikt en op
gedempte toon gepraat. Dingen die we niet begrijpen, of waarvan we het grappige
niet inzien.
Ondertussen rijn onze ogen aan het duister gewend en we kijken elkaar vragend
aan. We worden moe van het ingespannen luisteren, we kruipen dicht tegen elkaar
aan in het smalle eenpersoonsbed en proberen te slapen.
ik ben de volgende morgen het eerst wakker. Het licht gluurt al door de halfgesloten
gordijnen in het kamertje. Ik blijf kijken naar Greta, ik luister naar haar ademhaling.
Haar lange wimpers. De gaatjes, waar haar oorbelletjes gezeten hebben. Ik durf me
haast niet te bewegen, ben bang dat ik haar wakker maak. Tenslotte slaat ze toch de
ogen op. Heb ik haar nu wakker gemaakt, of heeft ze zich slaper de gehouden, terwijl
ze wist dat er naar haar gekeken werd?
Nog even liggen we rustig tegen elkaar aan. De dekens zijn lekker warm. Ze begint
me te knijpen of in mijn zij te kietelen. Daar kan ik niet tegen en dat weet ze donders
goed. Ook heeft ze de gewoonte om onhoorbaar winden te laten onder de dekens.
Dat merk ik pas, als ik toevallig mijn hoofd onder de dekens steek, of als ze zich
beweegt en de dekens komen even los van onze lichamen. Lekker hoor! Ik word
kwaad en waaier met mijn armen om de stank te verdrijven. Hoe kwader ik me maak,
des te meer lol heeft ze. Ik word zo woedend dat ik haar een klap geef. Ze gaat
proestend van het lachen rechtop in bed staan en laat een extra harde.
Is het elastiek van haar piamabroek soms gesprongen?: ik kijk verbaasd naar haar
naakte buik en benen; de piama is als een harmonika op haar voelen in elkaar gezegen.
Ik krijg een kleur, gooi een kussen tegen haar buik en sta op. O, o wat heeft ze weer
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een lol! ze laat zich over het kussen vallen, boven op me, en grijpt me bij mijn middel
vast. Het bed kraken en piepen. Ze trekt de dekens over ons heen, graait tussen mijn
benen, knijpt zonder dat ze me pijn doet. Ik spartel tegen, ze laat langzaam los, ‘Ssst!’,
zegt ze. Ze trekt mijn plamabrook omlaag, ik taat haar begaan. Als ze bovenop me
komt liggen, gaat de deur open. ‘Hé, kan het niet wat kalmer aan daar? En zouden
jullie niet eens
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een keertje opstaan?’. Tante Fien! De adem stokt me in de keel, Greta laat zich
voorzichtig van me afrollen. Doodstil liggen we. Dan springt ze uit bed, gaat de
woonkamer in, de piama met haar hand vasthoudend. Is de rode kleur al weg uit mijn
gezicht? Onder het ontbijt geen enkele blik van verstandhouding. Ze kijkt nauwelijks
mijn kant op, praat over alles en nog wat en opgewekt. Ik zeg niets; straks word ik
natuurlijk uitgehoord. Wat ben ik blij als we na de koffie weer naar ons eigen huis
gaan!)
('s Avonds bekijk en betast ik mezelf. Een handspiegeltje. Een hoek van de zolder,
naast mijn verzamelingbak. Greta, rechtop in bed. En dit ben ik. Vergelijken. 's
Morgens word ik wakker met een koude, natte plek in mijn piamabroek. Ik sluip
haar de w.c., droog de vlek een beetje: aan twee kanten een stuk toiletpapier, tot een
balletje samenknijpen, de nattigheid dringt in het papier, vlug doorspoelen, het mag
niet te lang duren. Piamajasje over de broek, schuin de kamer inlopen, ‘Morgen
Mams’, en vlug mijn korte broek aan). (Het duurt veel te lang voor er weer een
kaartavond is. ‘Naar de zijkamer jullie!’. We dreinen niet meer. Nauwelijks liggen
we onder de dekens of Greta slaat haar armen om me heen en drukt zich stijf tegen
me aan. Ze rilt gewoon. We blijven zo liggen tot we alle twee warm zijn en de lakens
onze warmte overgenomen hebben. Greta schuift voorzichtig onze piamabroeken
naar beneden. Mijn hand tussen haar banen, haar hand tussen de mijne. 't Gaat allemaal
vanzelf.)
(Barst maar kaarten, barst maar vlooien! Waren we maar jonger dan moesten we
nog eerder naar bed. Ik ging steeds vaker naar Greta toe, na vieren, en 's
woensdagsmiddags, en 's zaterdagsmiddags. Zodra tante Fien de deur achter zich
dicht had gedaan om boodschappen te gaan doen, schopten we het poppenhuis in de
hoek en Greta begon mijn broek los te knopen.
Barst maar Bulletje en Bonestaak! Wij beleven veel spannender avonturen. En we
keken naar elkaar op de w.c. We wisten alleen niet waar nou de kindertjes vandaan
kwamen. Maar het moest hier wel mee te maken hebben. We hebben een streep op
onze buik. Greta denkt dat haar buik openspringt, net als een noot, en ze is erg bang
voor de pijn. Maar ik weet niet of dat zo is.)
‘Weet jij het?’
Joop staarde naar de bobbel in mijn broek. Er kroop een grote mier over mijn been.
Ik schoot hem in het zand met duim en wijsvinger. Thea was nergens te zien. Doodstil
was het. De branding. De krekels. Het helmgras en de trillende lucht erboven. Joop
stootte de tak diep in het zand. Hij stond op en klopte het zand van zijn broek.
‘Zo, dat is eindelijk eens een moo[i] verhaal. En jij hebt tenminste wat te naaien
als je terugkomt’. (Jij hebt tenminste wat te naaien als je terugkomt. Greta, je hebt
het toch niet gehoord, hè? Ik heb alles verteld. Maar Joop Massaker is mijn vriend,
en vrienden vertellen elkaar alles. Maar waarom noemt hij het n a a i e n , net als de
voetballers van het koolasveld? Zal ik hem zeggen dat wij altijd s p e l e n zeiden?
Maar dan lacht hij me natuurijk uit. Weet je nog, hoe'n lol we hadden, toen je moeder
zei: ‘Nou ik ga boodschappen doen, blijven jullie maar fijn spelen’?) ‘Mischien zie
ik haar wel nooit meer. We hebben ruzie met mijn oom en tante. 'k Weet niet eens
waarom. En mijn vader en moeder willen niet meer dat ik naar Greta toega’.
Het zweet liep van mijn voorhoofd in mijn ogen. Het beet, het stak. Een waas voor
mijn ogen. Was dat Thea die daar aan kwam lopen? Uit mijn oksels kringelde het
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zweet omlaag over mijn armen. Thea liet zich in de kuil ploffen. Joop knipoogde.
Wijsvinger op de lippen.
‘Je moet maar gauw onze boeken komen lezen’, zei hij, ‘maar het is een mooi
verhaal, Casper’.
Weer die vreemde trek van zijn bovenlip. Hij draaide zich om naar Thea. ‘Wat
heb jij al die tijd uitgespookt?’
Ze grijnsde en stak haar handen uit. Die waren helemaal rood. Had ze zich soms
weer
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gesneden en ditmaal wel degelijk bezeerd? Maar nee, ik zag het al, het kwam
natuurlijk door het bramensap. Ook haar lippen, haar hele gezicht vol paarsrode
vlekken.
‘Horen wij er niet meer bij?’, snauwde Joop.
Ze grijnsde haar brokkelige tandjes bloot en draaide zich om. Joop trapte haar na,
mis. ‘Kom hier godverdomme!’
Boven aan de kuil al gekomen, liet ze zich weer zakken, een lawine van zand
veroorzakend. ‘Als jij je dik vreet en niet aan je broer denkt en zijn vriend, dan zul
je het weten ook. Kom hier, laat Casper eens zien wat je kunt!’ Joop stak zijn hand
in zijn zak. Er zat zeker een gat in, want zijn wijsvinger kwam er van voren weer uit,
tussen twee knopen van zijn gulp door. Thea keek om zich heen, raapte twee grote
denneappels uit het zand en stopte die onder haar bloes. Ze tilde haar rok op en begon
door de kuil te dansen. De kuil liep in een bocht. Ze verdween om de hoek. Toen ze
weer te voorschijn kwam, had ze geen onderbroek meer aan. Haar rechterhand had
ze van achteraf tussen haar benen door geschoven. Alleen haar wijsvinger was te
zien. Broer en zus stonden nu vlak tegenover elkaar en grepen elkaars wijsvinger
vast. Ze trokken om beurten. Plotseling gaf Joop een flinke ruk, Thea viel onderuit,
schoot languit in het zand. Joop boog mee. Zijn linkerhand was nog vrij. Hij haalde
het mes uit zijn kontzak en gooide het naar mij. ‘Maak open Casper!’
Het ging moeilijk. Mijn handen trilden. Ik gaf het hem zo vlug mogelijk terug.
Voorzichtig begon Joop een ring te kerven in Thea's wijsvinger. Zijn eigen vinger
liet hij langzaam vieren. Thea's vinger werd rood. Of was hij al rood van het
bramensap? Ik kon het niet langer aanzien en draaide me om.
‘Joop, pas op, daar komt iemand aan!’
Zij stonden in twee tellen overeind. Bloes naar voren, de denneappels zakten
omlaag, bleven hangen op haar ceintuur.
Er stond een man in korte broek boven aan de kuil.
Hij vroeg hoe we heetten en waarom we niet bij de anderen op het strand aan het
spelen waren. Joop zei dat we bramen aan het zoeken waren voor de leidster. ‘Goed
zo, goed zo’, zei de man, ‘Wat sta jij daar te beven, vent, je doet net of je 't koud
hebt?’
Dat was voor mij bedoeld. Ik keek van Joop naar de man, en van de man naar
Joop. Die zei: ‘We hebben een partijtje geworsteld, nietwaar Casper? Natuurlijk niet
uit menens; en nou zijn we een beetje moe. Ik heb gewonnen’. ‘Zo zo, dat is niet
gek’, zei de man, ‘Nou, spelen jullie maar fijn hoor, maar denk erom, elkaar geen
pijn doen!’
Hij stak zijn hand op en draaide zich om.
‘Dag zak’, mompelde Joop, toen de man verdwenen was. Het mes was in het zand
gevallen. Hij veegde het af aan zijn broek, klopte het zo goed mogelijk schoon in
zijn handpalm. Maar het knarste toch bij het dichtknijpen.
‘Ik zou maar uitkijken, straks gaat het regenen!’
De man was niet meer te zien, zijn stem klonk van grote afstand. ‘Sterf!’, zei Joop,
terwijl hij het mes in zijn kontzak stopte. Maar de man had gelijk. Het was nog
stikkend heet, maar de zon was weg. Was dat geen onweer in de verte? Thea trok
lijzig haar onderbroek aan.
In ganzenmars de kant van het strand op. Had Joop geen zin een weg te banen
langs de moeilijkste roete? Wilde hij zich zo snel mogelijk bij de anderen aansluiten?
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De normale zandweg was vermoeiend genoeg.
Zou hij de pest in hebben, omdat ik hem en Thea van elkaar gehaald had door mijn
waarschuwingskreet? Ik deed het toch zeker voor hun bestwil! 't Leek wel of ik altijd
de verkeerde dingen op de verkeerde momenten deed. Ik was moe, ik voelde me
warm en vies. Ik had zelfs zin om in bad te gaan, met of zonder de handtastelijkheden
van zuster Worm. Ik wou dat ik onder de harde lakens lag. Slapen.
Ik tilde nauwelijks mijn voeten op, schoof vooruit. Voor mij de vuile hielen van
Thea.
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Geen van ons drieën zei iets. Een grote regendruppel in het zand. Nog een op mijn
voet. Nog een in mijn nek. Joop begon vlugger te lopen. Ik kwam moeilijk mee. Daar
was de zee. Het onweer brak los, zonder overgang. Drie, vier stralen en onze kleren
waren tot in de kleinste vezel doorweekt. Verweg, maar vlak voor ons, zo groot, een
bliksemlicht op de golven. Even maar, weg was hij weer. En boven ons, brakend de
donder. Mijn tranen vermengden zich met de regen. En gelukkig liep ik achteraan.
Looppas over het harde zand langs het water. Rennen langs de groene schuimende
golven. Nog een bocht en we waren op de plaats waar we de anderen achtergelaten
hadden. De regen sopte in mijn open gummischoenen en spoot in straaltjes door de
gaatjes naar buiten.
De hoek om. Niemand te zien, zover het oog reikte. We bleven staan. Ik keek Joop
aan. En Thea. Onverschillige gezichten. Zelfs geen grijns.
‘Bang Casper?’
‘Niet bang, maar we krijgen op onze lazerij’.
Donderslag. Thea's hazenlip vertrok even. Waar was haar strik gebleven?
‘Je schijt wel erg gauw in je broek’.
Joop blies tegen de haarlok. Die was zwaar van de regen. Hij veegde hem weg
met de hand.
Verder rennen, tot aan de straatweg, die naar het dorp leidde, midden op het eiland.
Wat voor straf zouden we krijgen? Het zou nu wel afgelopen zijn: op eigen houtje
de duinen ingaan. ‘Nou zie je wat er van komt’, kon zuster Worm tegen de andere
leidsters zeggen.
Het houten plankier aan het begin van de straatweg. Even rust.
‘Nog een looppasje. We zijn er zo. Prima oefening. Kan later goed van pas komen’.
Ik kreeg steken in mijn zij. Maar ik wilde me niet laten kennen, al moest ik er dood
bij neervallen. Hij leek me wel goed in gimnastiek. O, wat zou ik hem tegenvallen!
De barakken werden vaag zichtbaar door de regen. Het hek. Alle jongens en meisjes
verdrongen zich voor de ramen van de eetzaal. Stootten elkaar aan, wezen naar ons.
Ja hoor, daar stond ze, bij de ingang onder het afdak. Zuster Worm. Jaja, ik weet al
wat je zeggen gaat, pokkewijf!:
‘Zo, zijn jullie daar al? Dat was voor het laatst, dat jullie er in je eentje op uit zijn
geweest, dat hebben jullie zeker wel begrepen?!’ Ze stompte ons een voor een de
gang in. Joop kwam als laatste, tergend langzaam onder het afdak. Hij nam haar van
hoofd tot voeten op. ‘Opschieten Massaker!’
Ze sleurde hem aan zijn schouder naar binnen. Ik stond rillend in de gang. Joop
struikelde over de drempel. Kwam neer op zijn handen, gleed uit en viel plat op de
stenen. Hij draaide zijn handen naar binnen, bekeek de opengeschaafde huid. Zijn
gezicht was wit. Alleen zijn bovenlip trilde. Ik durfde hem niet aan te kijken.
Waar we gelopen hadden, lieten we een vochtig spoor na. Allen verdrongen zich
nu voor de geopende deur van de eetzaal. We wilden naar binnen gaan. Maar de
andere leidster duwde ons zacht terug. ‘Eerst schone kleren aantrekken.’ Ze wilde
met ons meegaan, maar zuster Worm hield haar tegen.
‘Dat varkentje was ik!’
Ze bleef maar schelden. De gang door naar de slaapzalen. Aan het eind rechtsaf,
naar de wasbakken.
Ik was doodop. Ik gleed uit in het water dat nog steeds uit mijn kleren droop. Ik
bleef zitten, kon niet meer overeind komen.
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Eerst werd Joop onderhanden genomen. Hij werkte mee noch tegen. Als een pop
werd hij in de wasbak gezet. Thea deed gedwee wat haar gezegd werd. Werden die
twee dan nooit moe?
Zuster Worm trok mij overeind. Ze liet de kranen lopen. ‘Uitkleden!’ Het ging
haar zeker te langzaam, want ze begon hardhandig mee te helpen. Ze pakte me beet
en klemde me
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tussen haar benen. Ze begon de knopen los te maken van mijn jasje en [b]roek. Ik
was te moe om me te verzetten, anders had ik het knijpen en trekken vast niet
toegelaten deze keer, met Joop en Thea in de buurt. Ze duwde me van zich af en
zette me onder de kraan. ‘Niks in je natte goed laten zitten?’
Joop en Thea wezen gelijktijdig op een stapeltje in de hoek. Twee denneappels,
een stompje potlood, een stuk papperig geworden karton, een handvol bijna allemaal
gebroken schelpen. Waar was het mes?
‘Achterzakken ook goed nagekeken? Denk er om, als je harde dingen laat zitten
en de wasmachines worden beschadigd, krijg je op je sodemieter, daar kun donder
op zeggen!’ Ze trok Joops broek van de stapel. De zijzakken: niets. De kontzak:
niets. De rok van Thea. Mijn broek nog. Ze was zeker tevreden.
Ik liet me gewillig inzepen. Zolang het schuim nog niet in mijn ogen beet, keek
ik langs zuster Worm heen naar Joop en Thea. Ze spoelde me af, sleurde me uit de
wasbak en gooide een handdoek om me heen.
‘Doe de rest zelf maar’.
Ze begon Joop in te zepen. Ik haalde juist de handdoek voor de laatste keer tussen
mijn benen door. toen
‘Au!’
Ik liet de handdoek vallen. Wat was er nu weer? Had zuster Worm Joop soms ook
geknepen? Maar Joop Massaker zou zich toch zeker niet laten kennen door ‘Au!’ te
roepen? Zuster Worm draaide zich om. Ze stampte woest op de tegels. Hield, beide
handen voor haar gezicht en vloekte verschrikkelijk. Ze trapte naar me. Ik glipte vlug
om haar heen; bijna gleed ik voor de tweede keer uit. Waren dat bloedstralen die
tussen haar vingers door over haar kin, in haar hals liepen?
Ze schopte de deur achter me dicht. Ik holde naar mijn slaapzaal. Piama aan, vlug
onder de lakens. Een zware stem van de kant van de wasbakken; de rektor natuurlijk.
Zou ik nog uit mijn bed gehaald worden? Maar gelukkig, voetstappen bleven uit.
Even nog hoorde ik stemmen naderbij komen, waarschijnlijk Joop en Thea die naar
hun slaapzaal gebracht werden. Toen viel ik in slaap. Ik was zo moe dat ik niet eens
merkte dat de anderen hun bed opzochten. Ook de vuurtoren kon me niet wakker
krijgen.
Ik hield me slapende onder de lakens en probeerde op te vangen wat er gezegd
werd. Druk gefluister op alle bedden. Hoorde ik daar mijn naam niet? Blijven liggen
maar tot de zuster kwam om de langslapers te wekken. Het gezicht van zuster Worm
- Joop en Thea onder de kraan - afdrogen - opeens begon ik verschrikkelijk te zweten.
Het liefst zou ik met een ruk de lakens en dekens van me af gegooid hebben, uit bed
gesprongen zijn en iemand te lijf gegaan. Mijn nagels drongen diep in mijn
handpalmen.
Het fluitje van de nachtzuster door het gangpad. Alarm! Opstaan, er was geen
ontkomen aan. (Zou de jongen in de hoek zich ook zo gevoeld hebben?: bij het
opstaan zagen we het allemaal: 's nachts heel zijn bed met diarrhee bevuild). Met
opgetrokken knieën liet ik me uit bed rollen. Op mijn hurken voor het nachtkastje
zittend, griste ik mijn toiletzakje uit de onderste lade. Vlug ging ik staan, duizelig
schoot ik het gangpad in. Pas bij de deur naar de volgende slaapzaal voelde ik het
eerste hoofdkussen yin mijn nek. De tweede slaapzaal nam de aanval over: een regen
van kussens. Blindelings liep ik door, ik struikelde herhaaldelijk. Bij de wasbakken
stak het wit nog in mijn ogen. Gelukkig daar stonden zusters om toezicht te houden.
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Ik nam de verstverwijderde kraan. De tandenborstel kletterde tegen mijn tanden. Een
van de zusters bracht me terug naar mijn bed. We liepen door Joops slaapzaal. Het
keurig opgemaakte, onbeslapen bed sprong onmiddellijk in het oog. In het voorbijgaan
streek ik over de rand.
Stuk voor stuk kwamen de anderen terug van de wasbakken. Ze lieten me met
rust, waren natuurlijk gewaarschuwd. Maar het fluisteren bleef. En het vijandige
kijken. Allen stonden of zaten klaar met lepels, vorken en aluminiumborden.
Sommigen ratelden met het
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bestek op de b[orden], anderen stonden tegenover elkaar en sloegen bord tegen bord.
Het lawaai kwan. [St]eeds dichter bij; sloten ze me in?
De fluit voor het ochtendappèl. De binnenplaats. Twee opvallend lege plaatsen in
de rijen. Waar zouden ze zitten? Ze konden nog niet het eiland af zijn; de boot vertrok
pas s'middags om twee uur. Ook aan de eettafels geen Joop, geen Thea.
Direkt na het eten werd ik door een leidster meegenomen en naar de rektor gebracht.
In de houding voor het grote, zwarte bureau. De dikke, witte paddekop. De lippen
bewogen haast niet.
Het was voor Casper Benjamin Lampe beter dat hij de volgende dag naar huis
ging.
Hij had tevee! last van heimwee en kon zich toch niet goed aan passen bij de andere
jongens en meisjes. En hij wilde toch zeker hun plezierige vakantie niet bederven?
Een volgend jaar beter, Casper Benjamin, als je wat ouder bent.
Geen woord over Joop en Thea. Geen woord over het gebeurde van de avond
ervoor.
‘Je kunt gaan, Casper Benjamin Lampe, goede reis’.
In een hoek van het raamkozijn glinsterde een mes in het zonlicht.
De leidster stond al achter de deur te wachten. Ze bracht me naar de slaapzaal en
hielp me met het aantrekken van mijn kleren, en het pakken van mijn koffertje. Alleen
mijn toiletspullen moest ik nog even apart houden. In een zeilen tasje, dat we allemaal
van de kolonie kregen om brood in te doen, als we er een hele dag op uit gingen.
Binnenin met paars potlood mijn naam en adres. Ik mocht het mee naar huis nemen.
De ramen van de slaapzaal stonden wijd open. De anderen trokken luid zingend
naar het strand. Ik moest in de eetzaal blijven. Ik zat maar wat te tekenen. Ik at en
sliep in een leegstaand bijgebouw.
De volgende morgen werd ik door een zuster naar de boot gebracht. Zij droeg mijn
koffer, ik het zeilen tasje met lunchpakket en een reep chokola.
Of ik in het dorp nog een paar ansichtkaarten wilde kopen voor thuis? Nee. Of ik
dan niet een bosje hei wilde plukken of wat schelpen zoeken - we hadden toch nog
tijd genoeg voor de boot vertrok - als herinnering aan het eiland en de vakantie? Nee.
De zuster haalde de schouders op, stopte me een bootkaartje in de handen en zei geen
woord meer tot de boot vertrok. Ze gaf me over aan de eigenaar van de boot. Die
zou me overgeven aan de chauffeur van de bus die naar de trein ging. De trein naar
Rotterdam.
fragment uit de korte roman
‘Leve Joop Massaker’,
die in augustus verschijnt bij
N.V. de Arbeiderspers, Amsterdam.
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sybren polet / vijf gedichten
boomgedicht
Zoveel als deze boom heb ik nooit beloofd:
mijn schaduw is minder, mijn nutteloze insekten tieren
weliger,
geen konijnen nestelen aan mijn voet.
Wèl is mijn schors schor en hees
en ik overschreeuw mijzelf dagelijks met kinderen
en bladeren Traag en moeizaam is mijn ringen
en even moeizaam wen ik aan het snoeien van handen,
de taal die mensen spreken.
Uit mijn hout worden geen goden gesneden,
ook zonder hen wordt mijn hout ouder.
Soms is het in mijn merg zo onophoudelijk donker
als in het windstil centrum van een ziekte;
je hoort er mensen als marmotten piepen
diep uit de zwartste zwammen van hun menszijn.
Maar jij die uit dit hout een stem wilt snijden,
snijd een stem. Zoals mijn litteken is zing ik.
Mijn litteken is mijn sieraad.
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wij zijn als woorden
Wij zijn als woorden in hun ware gedaante.
Wij springen zo wild om in ons natuurreservaat,
dat wij de zon maken, de nacht breken:
zwart brood: rotsen die wij eten. Wind, water
ontstaan in onze adem. Van overbodig
word ik overtollig: bron van urine driftig.
Het blijft wellen. Wij waaien over onze eigen natuur.
En het is of de wind weer de wind
van de eerste noodzaaklijke geest is.
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el cuerpo virtuoso
Geen kreatieve kamerpalmen nu
(in deze kamer),
mijn handen hebben niets subtropisch,
op mijn duim na
die opsteekt als een zuidoost-passaat.
Geen boedhabeertje zelfs, geen vodo
van bedwongen vogels.
Maar jij gebruikt de g o e d e creme,
je handen zijn van bizondere kwaliteit;
ze zwemmen mij als waterplanten tegemoet.
- Ik trek mijn droom uit
als een slordige pantalon,
een lichtgekreukelde droom.
Nu sta ik in mijn onzichtbaar duikerpak
als een wolk waar je neuriënd
doorheenwandelt.
Ik houd je met kracht staande.
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de dochters van columbus
Je borsten wandelen de stad uit; ze zijn op weg
naar Santa Cruz de Tenerife
om de feesten bij te wonen van de Heilige Maagd.
Komen ze een tuinman tegen,
zeggen ze: K[us] ons;
komen ze een zeeman tegen,
zeggen ze: Was ons,
en tegen de Schepen van Schone Kunsten:
Vang ons als een snoek.
Geen zonsverduistering belet ze te schijnen,
aan palmen te schudden tot citroenen van wind
neerregenen als door regen opgefriste gedachten van mensen.
In hun korven worden perziken en avocado's
de liefste dromen des dictators,
zijn dorste bewaart hij voor later.
Plotseling overstelpt hij de wereld met dichters
om de dood van éen dichter te eren.
De eilanden halen rollend elkander in en
vormen een pad van paarden en horizonnen;
de oude Gouanches herrijzen als prachtig gespierde zonnen;
hun zonen spreiden elk een bananeblad
waarover je borsten kunnen wandelen als godinnen,
d.i. zoals godinnen in oude tijden wandelden.
Priesters noch conquistadores leggen hun woorden als sabels op de weg,
uit geen kanon ontwikkelt zich een avond;
in zee alleen het zachte gehinnik van zeepaardjes
waar nonnen als door zee bevangen naar luisteren.
En je borsten wandelen verder, naar Santa Cruz de Tenerife.
De tuinman kust ze, de zeeman wast ze en de dictator vangt ze
met een meeuw. Zie, o zie,
hoe ze kleuron vormen als ogen, ogen als rijpgeboren vruchten;
als de vruchten van gedachten die als dichters in de zon langzaam rijpen.
Hun schoonzonen vormen een opgewonden volk,
hun knipoogjes vormen een vrolijk volk.
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romantisch liefdeslied in de trant van poot
Een gracht- en stallantaren die elkaar
ontmoeton: een boer die van de Geest,
een etalagepop die van het leven houdt.
Ze overontwikkelen zich beide.
Ze illustreren zich; met grachtengroen, met bieslook,
met kunstmatig geïnsemineerde beelden;
met melkgezonde beelden, ja,
die om 4 uur 's morgens gelijk boerse
pas gekarnde zonnen opstaan.
O, stoor hen niet, zij zijn zo romantisch
als samen voetballen
op zondag
in bed
waar geen scheidsrechter aan de hand is,
waar de lakens niet drassig zijn gemaakt,
en waar de liefste een oneindig zacht konijn is,
een konijn van perziken
en andere lichte vruchten.
Etalagepop, de liefde is tweeledig:
met twee ledematen
peilt men het gevoelsminimum beter
dan de duurste psychiater de dagdromen
van een neurotische koe. Daarom,
laat ons terugkeren tot onze natuur.
Want de natuur is niet meer.
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rené gysen / de gelukkige vallei
Ik legde het pak met platen naast de platendraaier. ‘Laat me d'r in’ riep de jongen.
Hij bleef maar op het hout van de poort trommelen. Ik keek onder mijn arm hoe Sam
de dobbelstenen heftig neersmeet. Hoe ze opwipten en... ‘Stop die dingen weg’ riep
hij. Cor was in het stro aan het scharrelen tussen allerlei koopwaar. De jongen hield
niet op met trommelen.
We keken links en rechts naar elkaar. We kwamen recht, vanuit verschillende
hoeken wandelden we op elkaar toe naar het in de poort ingebouwde deurtje. Ieder
wist wat hem te doen stond: Rik wierp onverwacht open en sprong dan terug.
De jongen stond even dwaas in het gat van licht, plots blind vóór het duister van
de garage. De rest was kinderspel, we sprongen hem onverhoeds op het lijf en trokken
hem binnen.
Hij opende zijn grote muil, een hand smoorde zijn kreet. Een tik op zijn hoofd
werkte doelmatiger, het deurtje vloog dicht, een harde slag was het.
Hij lag half verdoofd op het beton, een hinderlijk voorwerp in het midden van de
weg. Rik nam de moeite om zijn broek uit te trekken, kon hij niet gaan lopen, en
maakte er een bundeltje van om op te zitten. Toen werd het weer gezellig. Ik koos
een plaatje, een knul met een hese stem en saxofoons die huilden. De regelmatige
beat van de dobbelstenen, het ritselen van het stro, Cor aan het werk met uitkiezen
en opzij leggen, in het voorbijgaan een stomp in de zij van die jongen, ai! ik ben
Ben, riep hij.
Cor wierp een appel in mijn richting, ik ving hem op. ‘Kennen jullie me niet meer?’
riep de jongen wanhopig. De plaat naderde haar hoogtepunt. ‘Ben die jullie gisteren
op bier trakteerde.’ Fantastisch, die plaat! Sam stond op en gaf hem even een nieuwe
tik.
‘Ik wil er uit’ schreeuwde hij. Lastige jongen, hij wil er weer uit. Ik zette de plaat
af die niet uit was, de pick-up bleef draaien zonder plaat, de dobbelstenen rolden
over de betonnen vloer. Het deurtje knarste open. ‘Kijk eens, wat een pestkereltje’
zei ik. Maar ze keken niet. Het was Herman, met zijn liefje.
Cor maakte met zijn benen onder zijn gat een bokkes[p]rong. Hij kwam neer naast
die jongen, we gingen lachen. Zo'n fletse witte onderbuik had dat joch, en sluik bijna
zwart haar dat er ziekelijk tegen afstak. Cor trok voor de grap aan zijn ding, het
meisje liet een gilletje. Hij kronkelde en spartelde, maar Cor tilde zijn benen op.
‘Nou moet je eens komen kijken in zijn holletje’ zei hij, ‘van ver lijkt het een donker
rond punt. Maar van dichtbij merk je dat hij zich daar nooit wast, uitgedroogde bruine
balletjes hangen nog aan de haartjes.’
Ik nam hem bij de schouders en we droegen hem buiten. Hij wrong nog nauwelijks.
De koude lucht sloeg ons tegen, we lieten hem pardoes vallen en smeten de deur
dicht. ‘Oh, nu loopt hij zonder broek buiten’ riep het meisje en sloeg de handen in
elkaar. Een poos later roffelde hij reeds weer op de poort. ‘Ik zal het iedereen
vertellen’ riep hij. We gaven er niet verder acht op. Bik ging even verzitten.
De jongen Ben liep overal te klagen. Jenny, één van de meisjes die met Hugo
gekomen waren, vertelde het. Hij en Cor dansten met de meisjes, Sam en Rik
dobbelden. Het fiakkerende licht van een kaars deed de schaduw van de plaat
fantastische wentelingen maken tegen de muur. Ik glimlachte. De boys waren met
de meisjes in het stro gaan liggen. Rik sprong op, lang, mager, smal. Zijn gezicht
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was een bleke gelijkbenige driehoek op zijn punt, waaruit de hoge jukbeenderen
even puilden als hij sprak. ‘Ben is een klein laf jongetje. Hij gaat het overal vertellen
en morgen krijgen we de politie op de hals.’ Digging my potatoes, ik koos een plaat
van Peetie Wheatstraw uit. Eén van de meisjes riep: ‘Hee, heb je niets ven Mel Torme,
o oh...’. Ze draaide haar ogen in extase on werd gekust.
Sam zei luid en duidelijk: ‘Jongens, we moeten nog deze nacht een andere
bergplaats zoeken, voor de marchandise. Verrekt, die meiden! Herman, laat die griet
haar kleed weer aantrekken. Hop, meisjes!’ Cor steunde lui op één elleboog en bleef
zo zijn meisje zoenen, Hugo keek even om, zijn hand bleef liggen onder de rok, maar
Herman had niets gehoord,
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hij lag languit met zijn handen onder zijn hoofd, terwijl zijn liefje haar vingers door
zijn haar haalde. Sam draaide hun zijn rug toe en zei nog eens Hop!
Ze kwamen toch recht, gapend, rekkend en de ogen wrijvend. De meisjes bleven
verfomfaaid in het stro liggen, met een boze blik. Hop meisjes! Rik, om te plagen,
gooide een kartonnen doos naar hun kop. De doos viel open en nu hingen er voeten,
benen van lange nylonkousen uit. De meisjes, nog wat boos, keken niet. Ze kregen
ze, nu glimlachten ze natuurlijk weer en er kwam een lichtje in hun ogen.
Sam fluisterde Hugo en Herman wat in het oor, ze gingen achter een paar hoge
kisten en kwamen terug, de armen vol fijn, zacht ondergoed. Er was onderdrukt,
zenuwachtig gegiechel. Cor zei ‘Wacht eens even’ en haalde een pak boven dat vol
stak met armbanden, halssnoeren, broches, ringen, blinkend goud, zacht glanzend
zilver, edelgesteenten. Nu sprongen de meisjes op, trokken hun sweater strak over
hun borstjes en lieten het stro van hun rug kloppen. Cor graaide in het pak, de meisjes
stonden in een kring rond hem te wippen. Ze kozen, lieten alles door hun vingers
glijden en slaakten kreten. We waren fier.
Ik ging ook iets doen. Geheimzinnig ging ik achter de hoge kist, maar ze merkten
het niet, drongen allemaal rond Cor, en haalde een prachtige bont boven, die ik aan
Jenny wou geven. Ze draaide naar mij, verwonderd, en schoot in een luide lach. De
andere meisjes werden jaloers, ze tooiden er zich mee. Ze proestten, ze kregen
allemaal nog allerlei, lippenstift, parfum, vazen, zeep, een fles wijn, doosjes zalm,
ze zegden dat het genoeg was, meer konden ze niet dragen. Hun ogen blonken en
we kregen zoenen, waarbij één en ander uit hun armen viel. Ze bleven staan treuzelen
en wierpen ons nog blikken toe terwijl ze voorzichtig, met overladen armen, door
het deurtje stapten. Dan togen we aan het werk, reuzesterk.
De garage zag er al half verlaten uit. Een paar balen, een zware koffer, een houten
kist, nog enige kleine zakken stonden klaar. Onder het pakken keken we tersluiks
rond, vol vragen aan de bekende omgeving, de langzamerhand vreemd wordende
plaatsen. Overal lag stro en geolied papier, niemand nam de moeite op te ruimen,
we kwamen to[c]h nooit meer terug. Duistere schaduw hing dreigend in de hoeken
te wachten om zijn prooi te bespringen, wanneer de deur zou dichtvallen. Onze moed
viel van ons af.
Onze verbeelding scheen door tegenzin verlamd, we stonden gelaten vóór de
ingepakte koopwaar. Voor Sam was het een uitgemaakte zaak. ‘We kunnen onze
intrek nemen op het autokerkhof van Jan de ijzerboer, maar voor de buit vertrouw
ik hem niet.’ Ik zag voor mij de wegzinkende wagens, zonder wielen, de roestige
onderdelen, een vormloze hoop van scherpe uitsteeksels, autobanden op een stapel,
weggerolde banden, een afgerukte deur, een slagveld van ijzer, een vloek in het
groen, omringd door een hoge omheining in goedkope kiekendraad, een barbaarse
kreet van macadam- en asfaltherinneringen, in de zon smeltende pik, een
vandalenstreek, nog gisteren nieuwe auto's voorbarig verbruikt, verkracht en voor
dood achtergelaten als misbruikte meisjes. Tussen de residu's moesten we ons nieuwe
thuis maken, binnenkruipen door een door roest uitgevreten gat. Sam nam de leiding,
hij tilde de onhandige houten kist zonder hulp op zijn rug. We namen de last op onze
schouders, volgden één voor één. Het voorhuis waarachter onze garage gebouwd
was, werd betrokken door een oude zonderling, die nooit uit zijn kamers kwam, dat
was juist zo'n goede kamoeflage geweest. We trokken schuin de binnenplaats over,
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het huis ernaast was verlaten, een pakhuis in onbruik, langs daar ging onze weg. We
klommen over een muurtje waar we onze bagage over tilden, op de muur zetten,
‘snel, pak aan’. Dan trokken we het huis langs achter binnen, als indianen achter
elkaar, een trapje aan de buitenzijde voerde rechtstreeks naar de eerste verdieping.
De toegang tot het huis was een houten deur die aan ijzers hing als een valbrug. De
verdieping was bijna helemaal ledig, zag er zolderachtig uit met die houten schutten
en balken, in het spaar-
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zame licht enige oude, stofferige meubelen, werden die ooit gekocht, gloednieuw,
glad, nuttig? een kreupele stoel hangt aan een draad, aan een venster glinstert spinrag,
vreemd, daar ligt een kruiwagen, in onbruik geraakt, hij ligt op zijn kant, men kan
het wiel niet draaien, zijn lopen is verdunnend uitgevloeid tot dit log onwrikbaar
niets, niet meer, de vloer kraakte, een gat was een steile houten trap, die weer naar
beneden voerde. Was dit de zoveelste of de eerste (de laatste) keer? Een zijdelingse
draaiende beweging, iemand wierp zijn last af, Cor, hij liep terug.
Wat gaat die doen, de gek? We hielden halt. Door de valdeur zie ik een stuk van
de hemel, een tong van een wolk schuift in de lucht, verdringt het blauw, totaal. Waar
blijft hij? Is hij daar? Hij hijgde nog. ‘Ik ben op een groot stuk karton gaan schrijven
Ben is een klein laf jongetje’. We lachten, luid, opgewonden. ‘En aan de andere zijde
heb ik stront gesmeerd’. Onze stemming sloeg om, Herman en Hugo begonnen een
uitgelaten worstelpartijtje. Ik zag hoe Hugo Herman in het gezicht sloeg, er ontstond
gekrakeel, maar plots riep iemand om hulp, gerinkel van glas, het was Cor die
opzettelijk door een venster geslagen had. Sam nam zijn kist weer op en gaf het
sinjaal om voort te gaan.
Achter elkaar, de voeten schuin, aan de leuning de trap af, de treden kreunden. Ik
kon niet van de trap. Sam had stilgehouden, duwde met zijn elleboog een kruk neer,
trok met een voet langzaam de deur verder open. Eén voor één zag ik ze door het gat
verdwijnen. Dan, als laatste, mocht ik er door, sloot op dezelfde onbeholpen wijze
de deur, gaf er een vaart aan, er zorg voor dragend mijn been tijdig terug te trekken.
Dan weerklonk de slag. Zo deur na deur achter me. Elke slag eenzaam hadreunend
zinderend door mij tot de volgende, dof. De last wankelde even op mijn nek en ik
vergooide hem op mijn schouders. Dan moest ik me spoeden om weer bij de anderen
te geraken.
We liepen achter elkaar, dicht langs de schaarse huizen, het begon te druilregenen.
Tamtam op onze pakken, tamtam op ons hoofd, de tikkende druppals werden riviertjes
op mijn voorhoofd langs mijn neus in mijn hals, ik word nat drijfnat, het regent
stortregent, ik vloei uit. We worden zwarte dragers in de brousse, langs een zijpad
voorbij het laatste huis, verdwijnen we tussen de struiken, de zon schijnt ongenadig
op onze onbeschermde hoofden, wie wist de zweetdruppels die aan mijn slapen
opborrelen, de zon klettert neer. Sam baande de weg, of één van de jongens, door
soms iets weg te schoppen, een tak knakte af. Dat waren breaks. De struiken maakten
met dunne uitgerokken vingers geruis op het leer van onze vest, morsten schitterende
parels van nat die op onze schoenen uiteenspatten als klanken. De regelmatige sinjalen
die ik voelde in een bijna onmerkbaar natrillen van de aarde onder onze voet, en het
nauwelijks hoorbare ritselen van het gras. Dan plots het neerploffen één voor één
van onze last, eindigende geluiden, tussen het eindeloze ruisen van de regen. Een
zinderend, een zoemend vragen: de dag van morgen? Sam had een zeil uitgespreid
waarop we de pakken vertilden en alles met een tweede zeil toedekten.
Wie had kunnen denken dat de eerste slag ons zo vlug zou treffen? We ontdekten
vroeg in de morgen - even gaan kijken, zenuwachtig over en weer geloop, gaap niet
zo! doe iets! - dat het grootste deel van onze buit gestolen was. We keken elkaar aan,
maar durfden niemand verdenken. In de loop van de morgen ontstond een woedende
twist tussen Cor en Hugo, die elkaar openlijk beschuldigden. We konden niet zeggen
hoe het begonnen was. Na de middag trokken we in afzonderlijke groepjes de stad
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in om geld en eten, ongewenste zigeuners, eerlijk, oneerlijk, desperado's. Uren later
op de plaats van afspraak, ik had hoop en al vijf frank vijf en zeventig rondgehaald
met een liedje te zingen. Cor had in een winkel drie sigaren gepikt, waarvan hij er
één had opgestoken, Hugo ontbrak. We wachtten. Een kwartier, een half uur. We
slenterden naar het autokerkhof. De anderen hadden niets. Hugo kwam niet.
De baas stond ons af te wachten. ‘Ik kan jullie hier niet meer hebben’ zei hij. ‘J i j
koopt
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van ons en w i j pikken nooit bij jou’ zeiden we. ‘Neen jongens, dat gaat niet meer’.
Hij dreigde met een stok en joeg ons weg. Ook dat was een slecht teken. ‘Verrèk’
zei Cor. Tegen valavond groeven we twee kuilen in de spoorwegberm. In de eerete
verborgen we wat ons nog restte van de buit. We legden een zeil over de kuil en
kamoefleerden hem met groezen. Bovendien moest Herman de wacht optrekken.
Maar een uur later, toen we kwamen slapen, was er geen spoor van Herman meer te
bekennen. Alhoewel, het overschot van de buit bleef onaangeroerd. ‘De ezel is zeker
naar die rotmeid gelopen’ zei iemand. ‘Herman laat ons niet in de steek, hij komt
over een paar dagen terug’ zei Sam. Niemand antwoordde.
Het meisje Mirza was nu zeventien jaar en door een wederopvoedingsgesticht bij
een kruidenier geplaatst, die van haar gebruik maakte. Ze moest mannenwerk doen,
kisten in de kelder versjouwen, waar hij stond op te kijken, aardappelen, tomaten,
kwetsbaar fruit, voorzichtig stappend tussen de uien, die op zakken te drogen lagen,
ze moest zich verweren tegen de baas die poogde haar te knijpen, haar tietjes, de
vrouw van de kruidenier koelde haar woede op het meisje, noemde haar een slet, die
ze uit het verbeteringsgesticht hadden moeten halen, ze was het hartsgrondig beu.
Het meisje Mirza wou niet meer terug. Ze zuchtte diep en haar ogen zagen nergens.
Ze kon onze boodschappen doen in de stad. Op haar had niemand erg. Maar
onverwacht was Cor verdwenen. Onze verwarring steeg ten top.
‘Ze hebben hem aangehouden.’ Het meisje Mirza kwam in het donker op ons
toegerend. Wie, de politie, wie Herman, Cor? Herman is aangehouden. En Hugo
kwam niet weer. En waar is Cor? En de geplunderde buit. En de baas van het
autokerkhof joeg ons weg. Rik hief plots een arm op, waarvoor we stil hielden. ‘Ben
is ons allemaal gaan verklikken. Ben is een klein laf jongetje’ zei hij.
Ik zal je zeggen één van de dingen waarom Ben [z]o'n vervelend jongetje was. Hij
kon geen liedje onthouden, geen wijs houden, hij floot vals. Sure, dat wist hij eigenlijk
zelf, maar hij wou het niet weten. En als er nu een fijn liedje op de radio stond, op
de juke-box, weet ik al, zo'n song die hij niet kende, die nog niemand kende, en je
wou luisteren, dan floot hij toch mee alsof hij het kende, en was er altijd naast en
altijd juist te laat, te hoog, te laag, te schril en floot zo hard dat je niets anders meer
hoorde dan zijn afschuwelijk, niet ter zake doend, belachelijk gefluit. En dan geloofde
hij dat hij indruk op ons maakte (we zwegen), omdat hij alie liedjes, dat nieuwe liedje
al kende. En wist tevens dat het niet kon. En wou de opdoemende waarheid
overschreeuwen. En zegde dan allerlei, en deed allerlei, dat er naast of juist te laat
was, te hoog, te schril, en verpestte de hele avond. En lachte daarbij overdreven. En
daarom trakteerde hij op bier, om opgenomen te worden in de bende en te kunnen
geloven dat hij toch niet zo'n hopeloos, belachelijk, vervelend pest-jongetje van niets
was.
Zoals wanneer je op je bed ligt, in de avond na een hete zomerdag, door het open
raam de stemmen van pratende mensen, van spelende kinderen, alsof het vlak onder
je venster was. Zo was het vroeger. Maar toep...
We konden ons niet meer uit het hol wagen. Er was bijna geen voorraad, de nood
steeg, we moesten dringend nieuwe inkomsten hebben. 's Nachts lagen we vol sombere
voorgevoelens, koud en bangelijk tegen elkaar aangedrukt, het ruisen van de regen
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in het gras, soms de gilfluit van een trein, en het zware denderen dat we in ons lijf
voelden naderen, geheel bezit van ons nam, dan weer afstierf. Of in de dag, hoe een
waterstroompje zijn weg vond in ons hol, een watervalletje, plots snel aanzwellend,
paniek: en het samen vullen van de bres. Ook toen was het nog goed. Het meisje
Mirza lag tussen ons. Ze sliep met één van ons, met Sam, met Rik, één keer met mij.
Dan zoenden en troostten we het meisje en streelden
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haar en zij streelde ons allemaal en schonk haar borst en zoogde ons en we hielden
heel veel van haar. We ontwaakten laat.
Het meisje Mirza ging niet in de stad. We kregen honger, voor het eerst maakten
we ruzie, plaagden het meisje Mirza, ze begon te schreien. We dropen af, boos op
haar, boos op ons zelf. Het regende weeral, de godganse dag. We gingen met zijn
allen bij het meisje, ze weerde ons zwakjes af, het was zonder vreugde, het deed ons
niets vergeten. Na een eindeloze dag, het binnensluipen van de duisternis, alle
gestalten vervagend tot het eenvormige niets, onze ademhaling, iemand zucht, dan
de eeuwige nacht van de stilte. Maar de nacht loert, in scherven van slaap, iemand
leunde op één arm en staarde naar de anderen, iemand kreunde, droomde hardop,
het regende, het regende niet. Sam stond op, zes ogen bespiedden hem. Hij liep een
paar maal heen en weer, bleef staan, zei voor zich heen ‘ik heb honger’, ging weer
liggen. We werden wakker voor een tweede troosteloze dag, keken elkaar teleurgesteld
aan en gaapten.
In de loop van de morgen begonnen we vragend naar het meisje Mirza te kijken.
Rik niet, Sam niet, ik niet, zou ze het doen? Een gedachte rijpte, onder onze blik
sloeg ze haar ogen vlug neer. Dan plots stond ze recht. En toen wilden we haar
weerhouden. Het meisje Mirza ging in de stad, we aten alles op wat er nog was, in
één keer.
Een eind in de nacht schrikten we wakker. Het meisje Mirza was teruggekomen.
Ze was dronken en vrolijk, haar kleed was gescheurd en ze had in haar hand 20 F
die ze ons toestak. Ze schortte haar rok op en tussen kousenbanden had ze zowaar
sandwiches gestoken, en uit haar blouze haalde ze appels. De sandwiches waren
belegd met kaas, met hesp en met gerookt [v]lees en ze waren wat mals van haar
lichaamswarmte. Het was of we haar opaten. Ze keek star toe, zonder verpinken, hoe
we alles binnenschrokten. Ik wou haar benen kussen, haar likken als een hond. Ze
maakte ons beschaamd, dan moest ze zichzelf niet schamen. De volgende avond trok
het meisje Mirza er weer op uit en ze kwam niet terug. Maar toen wisten we wat ons
te doen stond, en dat de zaak geen uitstel meer kon dulden.
Ik wou uit de kuil kruipen, maar wijdbeens boven mij stond Wilfried. Hij grinnikte
omdat hij me zo ver onder hem zag. Ik had een afkeer van hem. Dat grinniken
herinnerde me aan iets. Hij was de aanvoerder van een andere bende, die niemand
ontzag, die ervan hield met messen te werken en bloed te doen vloeien. Hij had een
lief Irene, een meisje zonder schaamte, die hem bedroog waar hij bij stond. Hij wilde
dat niet weten, dat maakte hem zenuwachtig en gevaarlijk. Op een morgen zag ik
hen nog geen meter van de weg in het gras liggen, Wilfried hijgde en gnuifde, terwijl
ze als honden rolden. Twee kleine peuters stonden er pal bij te kijken, één zoog op
zijn duimpje. Wilfried dekte haar, slechts de opgeschorte rok, haar blanke kikkerdijen
waren zichtbaar. Toen ik dichterbij kwam, begon ze luid te zuchten en te klagen, met
haar hand trok ze zijn hoofd naar zich toe. Hierdoor opgehitst begon Wilfried haar
te bijten en te slaan, ze maakten opgewonden gebaren, zij vluchtte vergeefs het hoofd
links het hoofd rechts, hij lachte hardop, een wellustig gehinnik, dat recht omhoog
steeg in de ruimte. De peuters begonnen van angst te schreien, op elkaars schouders,
naar elkaar toe. Vreemd, niet ver weg begon het harde slaan van een houweel op
stenen, of een schop die een nieuwe weg afstak en daarbij op stenen stootte, langs
stenen schuurde. Ik stond als verlamd ... de schaamteloze Irene zag me met vochtige
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ogen aan, maar Wilfried rekte zich, schikte zijn kleren en schopte me weg. ‘Waar
zijn de anderen?’ zei Wilfried, ‘ik heb jullie wat voor te stellen. Een zaakje...’ Hij
wreef in zijn handen en lachte roe uit. Sam en Rik kwamen buitengekropen, verbaasd,
als betrapt. Maar toen Sam goed en wel op zijn voeten stond, ging hij neus aan neus
tegen Wilfried staan. ‘Wat moet je?’ zei hij. Wilfried, alsof er geen vuiltje aan de
lucht was: ‘Ik weet van jullie zaak en wil een handje toesteken.’ ‘Waarom?’ ‘Jullie
gaat toch dat ventje, die Ben doodmaken.’ Zijn handen maakten een gebaar om
iemand te wurgen.
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We schrokken. Was het dat wat we besloten hadden? We hadden het niet genoemd.
Wilfried zou het weten? ‘Nietwaar?’ We stonden weer vlakbij de kuil en zwegen
nog steeds. ‘Ben is toch een klein laf jongetje. Ik weet er alles van. En zo'n goed idee
om de andere kant vol te smeren met stront. Stront, stront, stront...’ Hij hield het
woord opzettelijk in de mond. ‘En natuurlijk Jenny die met haar fijne handjes daarin
greep.’ Hij keek naar mij. ‘Nee’ zei Sam. ‘Nee’ zei ik. ‘Nee’ zei hij plots woedend,
‘het was Irene en daarvoor moet dat rotjongetje boeten.’ ‘Nee’ zei Sam, ‘we doen
niet met je mee. Laat de jongen Ben aan ons over.’ ‘Okee’ zei hij, ‘ik heb het
begrepen. Jullie willen niet weten dat we bondgenoten zijn.’ ‘Nee’ zei Sam. ‘Maar
we hangen nu toch van elkaar af, of jullie willen of niet.’ Hij liep weg zonder ons
antwoord af te wachten. We bleven in grote verwarring achter, sprakeloos. Na een
poos zei Rik: ‘Hij speelt met Ben onder één hoedje’. We keken hem opgelucht aan,
dat was de oplossing.
Ik begreep het niet, Sam zei dat ze helemaal buiten de zaak stonden, maar, dacht ik,
kon het geen goed, dan kon het ook geen kwaad. Het hoge huis stond alleen langs
de modderige straat, een eind boordsteen lijnde een onbestaand voetpad af. De deuren
groen, de vensters, de luiken waren groen, en ook de poort en het kijkgat van een
magazijntje helemaal groen. Het huis was onbewoond behalve op de derde verdieping
waar Jenny's tante met haar kroost huisde. Daar hingen zelfs nette gordijntjes voor
de venstars (zo was die tante, een onbegrijpelijke voorkeur voor groen), overal elders
waren de ruiten uitgesmeten en waaide de wind binnen, het magazijntje hing scheef.
Neen, ik begreep haar niet. Smalle Piet werkte nooit, zij zorgde voor alles, ging uit
werken, deed daarna het huishouden, bracht de kinderen tussendoor naar de
nonnekens, haalde ze 's avonds af, troostte, borstelde ze, beklaagde ze (ze vermaakten
zich dol met een spelletje, uitgelaten). Smalle Piet bestal haar. Waarom gooide ze
hem er niet uit?
Vóór de deur lag een mozaïek van bijeengescharrelde tegels, ook bakstenen,
middenin een grijze kassei als een gesloten oog. Met de tijd waren barsten en breuken
gekomen, adertjes, beddingen van uitgedroogde riviertjes, als spaken van zonnewielen,
regen, wind en slijk hadden het mensenwerk aangetast, uitgevreten, de kleuren dof,
uitgesleten, uitgewist, oud en wijs. En vandaar naar de aarden weg waar ik langs
gekomen was, en waarin zoals altijd diepe weggezonken karresporen liepen, dichtbij
ontdekte ik mijn eigen voetsporen, een vreemd deel van mezelf dat ik verloochend
had, en verder lagen er plassen en verraderlijke met water gevulde kuilen.
Smalle Piet, plots had hij zijn bui en ging op stap met Wilfried, er werd verteld
dat hij het was die de vrouw van de schoenmaker met een mes de wang had
opengetrokken, waarvan ze nog steeds een langwerpig wit litteken droeg. Maar de
vrouw zweeg. Een groengeschilderde gevel (stond er wel een huis achter?) aan een
verraderlijke met water gevulde kloof gelegen. Het erge was dat ze in dit huis bleven
kringetjes maken, als door insektenpoeder bedwelmde mieren, dat ze geen ramp
uitlokten.
Aan de hemel schoven zware stapelwolken traag, maar niet te weerhouden voorbij,
een eenzame vogel vloog hoog naar een onbekende bestemming, met plotse vlerken.
Geen toeval, alles is teken, niets wordt begrepen. Verder drie lage huizen, samen
met het hoge, de hele Voorzienigheidsstraat. De deur ging moeilijk open, het hout
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was gezwollen door het natte weer. Boven hoorde ik het gejoel van spelende kinderen
die achter elkaar renden. Ik moest mijn ogen wennen aan de schemering in de gang.
Elke trede een naam, een letter van het alfabet, aan elke letter een legende
verbonden, een toonhoogte, en het fotografisch beeld van de tijd aan stijve armen
achter mijn rug gebonden, de ogen hoezeer een schoolschrift. Het verstijven van
mijn dijen (de ontdekking waar een mens de oude angsten draagt). Het gejoel boven
klonk luider nu, plots verstomde het, toen begon het huilen van een kind, zei ik
mezelf: hier bevind ik me op de letter Q, met een smak werd een deur opengesmeten,
beneden! Twee, drie
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trappen tegelijk, de overloop, de cyrillische tekens (zei ik), een nieuwe overloop (een
tijdperk doorrennen, zei ik mezelf sussend), de eerste beste deur. W.C.! Mijn, adem
stokte. Het plotse lawaai uit de kamer, gelach en joelen van de kinderen, bom, iets
valt, kreten van verrassing. Het stommelen op de trap, een bommeltrein, dichter, zou,
vlakbij? een deur gaat open, gaat dicht, de geruchten vervaagden meteen. Verdere
stemmen in de avond. En nog lawaai. Uitgevaagde geluiden, geroezemoes.
Een kleine kooi van ruimte, ik speurde rond. Door een hoog venstertje een grijze
hemel die mijn verlangen zoog, met een voet op de bril werd mijn hangende been
opgehesen, ik zag nu op de wiegende kruinen van bomen neer, verder weiden, velden,
enige eenzame huizen, de weg had de vorm van een C, ginder de spoorweg. Zeker
lag de stad aan de andere zijde. Ik liet me zakken zonder te kijken, er gebeurde niets.
Voorzichtig op de rand van de W.C., mijn hoofd in mijn handen gesteund, mijn
ellebogen op mijn knieën. Ik dacht na. Ja, als ik Jenny kon zien, haar alles verklaren,
ik keek op. Aan een nagel hingen mooi vierkant gesneden stukken krant. Ik nam één
van de papiertjes. Waarheen vandaag? Annie Frank. Un chat à fouetter. Ik maakte
er een prop van, lichtte me even, daar dreef het, het stootte aan de kant.
Nieuw gejoel uit de kamer aan de overzijde. Iemand gilde, ik keek zenuwachtig
rond, hulp OORverDOvend laWAAI. Ik sprong recht. Een aantal slagen nog (kleine
nette rookwolkjes aan de einder.). Geroep, gelach. Voetstappen naderden. Bleven
staan, de deur werd opengedraaid, een ingeving. Ik ging gauw gek op één been staan,
het hielp. De kinderen kwamen aangerend met idiote gezichten. Ik huppelde naar de
kamer, omzwermd door de belangstelling, een jongetje huppelde mee, een meisje
trachtte haar voet op te tillen. Aan het hoofd van de stoet kwam ik terecht tussen de
resten, het begin van een woest feest. Alleen Jenny's tante had een beroerde
uitdrukking. Maar ook...
‘Verontschuldig me’ zei ik, ‘dat ik op zo'n eigenaardige wijze ben binnengedrongen.
De laatste week is er zoveel gebeurd, ik was zenuwachtig. Toen ik die deur beneden
hoorde, ben ik in paniek weggevlucht. Ik was mijn zinnen kwijt, eigenlijk wou ik
gewoon aan de bel trekken, maar ik verstak me ergens.’ Jenny's tante knikte aldoor
dat ze alles begreep. ‘Zoiets zou Piet nu ook doen’ zei ze. Ze noemde hem Piet,
iedereen zei smalle Piet. [E]en ouderwetse kast versperde de weg, de huisraad was
uit de open deuren gevallen, gerold, en lag op de vloer verspreid. ‘Vroeger zou ik
nooit zo ontvangen hebben’. (In de negentiende eeuw). Ze maakte een
verontschuldigend gebaar in de ronde. ‘Ik weet het, zoals in Spa, de vroegere luister,
zelfs sociaal toerisme nu en camping’. De tafel lag doorgebakt, de stoelen lagen om,
van enige waren ook nog eens de poten gebroken. ‘We dachten wel dat je vroeg of
laat bij ons zou binnenlopen. Jenny spreekt dikwijls over jou, we verwachtten je
ieder ogenblik. En nu’ zuchtte ze, en keek of ze dadelijk koffie zou gaan zetten, ‘nu
ben je hier.’ ‘Ja’ zei ik ‘nu ben ik hier’. Maar ook al wat aan de mur[e]n had gehangen
was afgerukt en weggesmeten. Her en der lagen een schap met dozen en al, suiker,
koffie, meel, half uitgelopen over een paar uitgeknipte foto's van filmsterren en
koninklijke families, een almanak, weet ik al, een schilderijtje, voorstellende twee
koeien die weer naar de stal geleid worden, met gebroken vergulde kader, overal
tussen en over gebroken glas en aardewerk, en geldbiljetten, briefjes van honderd.
Waar kwam al dat geld vandaan? Jenny's tante wou een verklaring geven hoe dat
allemaal zo gekomen was, maar de gezichten van de kinderen glunderden om mijn
verbazing, smalle Piet wees me alles aan, als een nieuwe huiseigenaar, hij bukte zich.
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Het eerste dat hem onder handen kwam, een plat bord, smeet hij zo hard hij kon in
het raam. Het rinkelen, belletjes van een slee in de ijlte. ‘Zo gaat dat’ zei hij, en klopte
me op de schouder, waarbij zijn hele lichaam in beweging kwam als een policinelli
dat geschud wordt aan een touwtjo. Iedereen spoedde zich paar het venster, de kleinste
kinderen poogden vlug de vensterbank op te klimmen, hun oudste zusje hielp. Hij
wees het witte bord aan dat schuin omhoog in het slib stak, als een speer. De kinderen
klapten in de
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handen. ‘Niet slecht’ zei ik. Ik keerde me om, nam een stoel en stootte hem door het
andere raam, mijn spiegelbeeld verbrijzeld. Ze gaapten me aan, smalle Piet grinnikte,
de kinderen begonnen ongedurig te dansen. ‘Och God, och Here’ zei Jenny's tante.
De kinderen kwamen in een kring rond mij, een rondedans, ik ging op mijn hoofd
staan. Dat was een grote les. Alleen de kleine Lise, met het kleinste op de arm, riep:
‘Jullie moesten je schamen!’ Ceen toeval dat ik op mijn hoofd stond. ‘Je vergist je,
ik ben die jongen Ben niet’ sprak ik, meer speciaal voor Jenny's tante, ‘maar toch
wel degene die jullie verwachtten.’ ‘Wilfriedi’ riepen ze in koor. Ik sprong op mijn
voeten, en een ondeelbaar ogenblik dacht ik de situatie in handen te hebben. ‘Om te
zeggen’, zei ik, en staarde naar het kind dat op de arm zat.
Lise had een teder kindergezichtje met een ronde kin. ‘Ben je bang’ vroeg ik. Ze
schudde heftig van neen. Haar dikke moeder had zich puffend op de knieën laten
zakken en was nu ijverig de briefjes van honderd aan het verzamelen. Ben je bang?
De kleine Lise sloot de ogen, haar mondje was een kleine willoze druif, ik hijgde als
een hond. Ze was teder, een aantal broertjes en zusjes stonden rond ons te wippen
en trokken aan onze benen, vervelend, mijn tanden krasten op haar kleine tandjes.
De grote ontkenner, ik, de schuld van God, op mijn aandachtige tong. Het korreltje
vlees langzaam uit haar lippen gebeten, i k m o e s t h a a r n u z i e n . Ze was
verru[k]kelijk zo. Een rood spoortje liep van haar mondje naar haar kin, haar gezichtje
vertrokken. Ze had die eigenaardige beschaamde blik van kinderen, waarom ik van
haar hield als van mezelf. Niet langer. Maar éénmaal. Wanneer men zichzelf in de
spiegel eindelijk ziet. Un dépucelage. Maar misschien, s l e c h t s , een jonge vrouw,
wie je iets gedaan hebt, en bereid zich te onderwerpen. De kleine Lise stuikte plots
neer, de kloinste op haar arm stuikte mee. Ik stond met mijn gezicht in mijn handen.
Eén der kinderen begon te huilen, verschrikt zetten de anderen in koor hun keel
op, smalle Piet een geslagen hond maakte pruilende luchtbelletjes. Ik wou naast Lise
knielen, maar haar moeder die plots naast me stond, duwde me woedend weg.
‘Kommunist’ riep ze. Ik merkte smalle Piet aan de deur die er stilletjes wou tussenuit
knijpen, met een sprong greep ik zijn arm beet. Jenny's tante sprong me achterna en
greep me op haar beurt, een poosje vormden we een zinloze keten van drie. Ze begon
bevelen te geven, een stortvloed van woorden. Maar...
Smalle Piet liet een luide schreew, ik liep op Jenny's tante toe om haar te doen
zwijgen en schudde haar door elkaar, ze rukte zich los. ‘Bastaard! Vuile smerige
bastaard!’ schreeuwde ze, ‘zie waar je ons allemaal gebracht hebt. Je dochter verliefd
op een abnormale. Je kinderen aan de afgrond van de schande. Het kleinste dood of
gekwetst.’ Ze stond op een stoel. ‘Heel mijn leven heb ik gewroet, geschraapt.’ De
stoel kantelde niet, maar de kleine Lise! Doodsbleek, roerloos, er moet iets gedaan.
‘Een net eigen huisje wilde ik sparen voor die lamzak. Voor later. En nu is alles
kapot. Allemaal door die lamme... allemaal door die lamme hond.’ Ze duwde haar
vuist in de mond. Versuft leunde smalle Piet aan een muur, terwijl rond hem alles
gebeurde. ‘Water’ herhaalde hij, ‘waar is die kraan?’ Er moest inderdaad iets gedaan.
‘Ik kwam enkel om Jenny te spreken’ zei ik snel, ‘zo goed als zeker dat zij de juiste
uitleg kent. Als ik haar maar eens kon zien.’ Een jongetje van een jaar of acht kwam
met een deken aangelopen. Ik wou me bukken. Maar haar gekke moeder sprong weer
recht en begon een zinloos gevecht met mij. ‘Jij niet’ riep ze, ‘jij niet, Wilfried’. Op
de vloer onder ons knarste de gemorste suiker, ik was bang op de kleine Lise te
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trappen. Er moest ten slotte lets gedaan! Die zottin wou het niet opgeven. Ook dat
bevestigde mijn vermoedens.
Het jongetje van de deken had nu een braadpan met water die hij onhandig bij de
steel hield. Lieve kleine Lise, ik ben te ver voor je. Het is stomeenvoudig: ik heb te
veel weg afgelegd. Neen, schuidig ben ik niet. Er moet iets gedaan! Als ik Jenny
eindelijk even kon spreken, zij weet niet eens welke vraag ik haar wil stellen. Als ze
wist dat ik enkel,

Gard Sivik. Jaargang 4

34
een misverstand is het. We stonden toch hand in hand, haar tante en ik, oog in oog,
haat in haat, tand om tand. We maakten een onverhoedse beweging, het jongetje
schrok. De pan kantelde en het water werd verspild. ‘Zie je dan niet dat het kind gek
van je is’ riep ze nijdig. Was ze jaloers? Het broertje zat geknield bij de kleine Lise
en streek haar voorhoofd schoon. Soms denk ik dat het enige waar ik werkelijk om
geef zulke eenvoudige zaken zijn als water, boom, rots, weg. Ginder zag ik de Heer
opdoemen. Waarom deed ik alsof ik me niet losrukken kon, terwijl ik de kleine Lise
heel goed had kunnen helpen. Ook dat had belang, zoals haar moeder die nu het
broertje begon te zeggen wat hij nog vergeten was te doen, terwijl ik toch haar handen
klemmen voelde aan de mijne, om redding, ‘laat me los’ riep ze, ik liet haar los, zoals
smalle Piet die ineengedoken naast de omgevallen kast zat, met het kleinste op de
arm dat hij poogde zoet te houden, zat te grienen, zoals de gedachte hoe graag ik dat
kleinste met mijn eigen handen langzaam zou wurgen en schreien over mijn daad.
Nutteloos, ik bleef schuldig, zelfs als ze me vergaf. Er was geen oplossing, geen
antwoord, was er een vraag? Niets kan voorzien, er is geen recht, vermits wat kinderen
kan overkomen. Ik liep buiten.
Op de overloop: I r e n e . Haar voet hoog op de leuning van de trap, haar rck
opgeschort, de punt van haar hoge hak op mij gericht, zodat haar been vreemd
verwrongen leek (haar lang been, de donkere rand en het blanke vlees, het bandje
van de jarretelle, waaraan ze frutselt, de schaduwen en de verraderlijke plooien). Ze
zette haar voet op de grond, trok haar rok strak en wreef over haar dijen. ‘Weet je
wat ik kom zeggen?’ zei ze. Ze keek over mijn schouder. In de open deur gaapten
de hoofden van de hele familie. ‘Wilfried is op weg naar de jongen Ben’ zei ze, ‘Sam
en Rik volgen hem, de hele buurt volgt hem.’ De hele troep volgde ons de trap af.
Alleen de kleine Lise. Ik zie nog hoe ze op haar knieën tussen de rommel zat, die ze
traag en koppig opzij legde, alsof ze de laatste kansen telde, opspaarde.
Van tijd tot tijd loerde ik naar Irene, vlug van bezijden. Ze deed natuurlijk of ze het
niet voelde, maar ik merkte wel dat ze goed gehumeurd was en haar ogen lichtten
soms onverwacht op. We moesten niet zo heel ver gaan om de eerste straten van de
voorstad te bereiken, tien minuten hoogstens, en ik vroeg, me af of ik haar zou
aanspreken.
‘Dat is toch de tante van Jenny die meeloopt’ zei ze plots. Smalle Piet volgde ons
eerbiedig op een paar meter afstand en nog daarachter kwam Jenny's tante met het
hele stel aangezeuld. Ik knikte van ja.
‘Wie had dat ooit gedacht van die kleine [...]en! Je weet het toch van Jenny?’ drong
ze aan. Maar nu zweeg ik zeker. ‘Ze had ergens een mooie pels op de kop getikt,
weet je, ik dacht nog, waar haalt zo'n meid nu zo'n duur stuk vandaan? Het stond
haar echt niet. Eerst droeg ze hem alleen als het killig was, maar daarna bij de minste
aanleiding, alle dagen droeg ze hem, overal, bij de bakker, in de kruidenierswinkel,
bij alle weer. De hele buurt lachte erom op de duur, hoe meer ze pronkte, hoe
wanhopiger ze er uitzag.’ Ze keek nu naar mij, maar ik hield me uiterlijk onbewogen.
Ik voelde haar warme adem in mijn hals, terwijl ze me alles in het oor fluisterde. Ze
was half achter mij gaan lopen en haar zachte boezem drukte telkens tegen mijn arm.
‘En toen op een dag, natuurlijk, stortregenen en nergens een plaats om te schuilen,
en de pels naar de vaantjes. Het was eigenlijk maar kattevel, weet je. Ik had medelijden
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met het kind. Maar waarom ook had ze zich zo mal aangesteld. Je kon wel merken
dat ze niets gewoon was.’
Ik was aldoor sneller beginnen stappen, zodat ze ten slotte bijna achter me aan
moest hollen, en daarachter smalle Piet, en dan Jenny's tante, hijgend en puffend,
rond haar de stoeiende kinderen, voor lopend en terug als jonge honden. Maar nu
stond ik onverwacht stil zodat ze tegen me aanbotste en smalle Piet met één stap
diende te remmen, de anderen gelukkig wat achter met hun kortademige moeder en
smalle Piet zwaaide druk met de armen en hield hen al op een afstand staan.
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‘En toen?’ zei ik. Ze dacht dat ze me nu helemaal in haar macht had. ‘En toen’ zei
ze smalend, ‘toen is de kleine jongen Ben gekomen en heeft haar hemel en aarde
beloofd en wel honderd bontmantels en ze was net in de stemming om daar haar oren
naar te laten hangen en...’
Ze keek me verbaasd aan. Het leek of ze zich met alle macht te weer stelde, ze
stampte met haar voeten en sloeg met haar armen, maar ik had niet veel moeite. Ze
spartelde met haar benen en riep hulp!
Ik gaf haar een flinke klap op haar blote kont, het afgestroopte broekje hing op
haar voeten te slingeren. De kinderen werden als gek. Zo waanzinnig sprongen en
brulden ze van het lachen. En ook de tante van Jenny, haar dikke buik schokte. Zelfs
smalle Piet die een onbegrijpelijk neerslachtige bui had, scheen weer op te leven, hij
gaf zijn ogen de kost. ‘Hulp’ riep ze, ‘hulp’ met een vreemd overslaande stem die
me opwond. Irene, zodra ik haar los liet, liep als gebeten, struikelend over haar
broekje, enige passen, bukte zich dan vlug en begon het ding razend snel op te trekken,
met heftige draaiende bewegingen van haar heupen. Meteen trok ze haar rok weer
af, die op haar dij bezijden bleef opengulpen. ‘Dat zet ik je betaald’ schreeuwde ze
en maakte aanstalten om weg te lopen. Maar zonder overgang, ze schoot in een
schaterlach en kwam me om de hals gevlogen. ‘Je bent een schat’ zei ze. Ze drukte
zich zoveel ze kon tegen me aan, vooral haar buik. ‘Neem me’ smeekte ze, ‘neem
me nu.’
In de verte de kleiner wordende silhouetten van de familie van Jenny. Wanneer ze
bijna onzichtbaar worden, onttrekt een bocht hen aan het zicht, aan de zichtbare
opslorping door het Niets. Als een fiets waarop men achter het zadel gaan zitten is,
onhandig stappen, roeien met de benen. Ze schreeuwde soms, van pijn, triomf.
Overal rondom de stilte, de hele natuur medeplichtig aan wat zich afspeelt onder
mijn handen. Onbegrijpelijk haar opwinding, geen verklaring voor haar toestemming,
zoals de koeien ginder, die de trage kop tegen de hemel opheffen en loeien. Een
statige wolk schoof koel vóór de zon.
Alles aast op een prooi. Gindse vogel die boven de wei daalt is de dood, insekten
die als razenden wegsnellen in het gras. Het ene insekt vreet in paniek het andere op.
Er zijn duizenden insekten in de wei. Maar ook de vogel. Een grotere vogel. Is de
zon geen klamper in de lucht? En de mens met tanden en klauwen. Alles doodt, het
leven leeft uit moordlust. Het mes onvermijdelijk, de lust verachtelijk, het moorden
koel zelfs. Omdat ik het niet aanvaard (ook mezelf niet aanvaard). Ze schreeuwt,
raast.
Viervoetig. Dat niet de hele wereld om wraak roept, als dit geschiedt. Dat niet de
toorn van de wind opsteekt, geen beving de aarde splijt en huizen opslokt en huilende
mensen, dat niet een regen van asse, dat deze avond niet het begin is van een eeuwige
nacht. Maar de verschrikkelijk grazende koeien in de verschrikkelijk groen blijvende
wei. En de mensen aan tafel, kinderen leren vlug hun lessen, lopen weer de straat op
en spelen voort, en de radio's balken schlagers, hoe mogelijk? en mannen bespreken
de voetbaluitslagen en deze Irene in deze wereld thuis en gewichtig. Hoe bestaat het?
Wie leert het mij? Ze beweegt niet meer. Eensklaps sprong een koe op een andere
en bereed haar. Was dit dan niet tegennatuurlijk? Speelziek? Goed, maar zonder
enige thans maar enigszins aannemelijke reden schat zij zichzelf hoog, zo groot is
haar zekerheid dat ik aan de waarheid zelf begin te twijfelen. Het afscheid. Haar
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gewonde mond. ‘Vieze jongen’ zegt zij. Haar stem streelt. Ik wacht, ze begint haar
neus te poederen. Ik sta met de mond vol tanden. ‘Tot kijk’ knikt ze. Alsof zij mij
mishandeld had. Er schijnt niets gebeurd. Ze loopt heupwiegend van me weg, zeker
van de macht die ze uitoefent door deze eenvoudige gymnastiek. Nochtans, de naad
van haar rechterkous draait slordig om haar been, ze had geen tijd. Sommige mannen
zijn voorbestemd om kleinhandelaar, handelsreiziger, bestuurslid te worden. Zomaar.
Ze dragen insignes, hebben vaderlandse gevoelens en
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spreken vlot. Zonder enige andere waarachtigheid dan het niet te loochenen feit. Een
woord, een voorgewend gevoel, een geveinsde grimas kunnen van mij een meneer
onder meneren maken, een veel grotere bende waarnaast de onze een stip was in de
oneindigheid, de massa, ik hoef maar een poot uit te steken om de macht in handen
te nemen. Maar ik zwijg en weet zelfs niet hoe met een elegant gebaar een sigaret
op te steken, onverschillig de koker in mijn zak te laten glijden, de rook peinzend
door mijn neus te blazen, het verfijnde trillen der neusvleugels, de asse met de
middelvinger af te tikken, hoe indrukwekkend aan een terras te zitten? Ik zie haar in
de verte verdwijnen, plots armzalige figuur die wanhopig met de heupen rolt. Zolang
ik haar zie. Daarom dus.
Eindelijk alleen. Ik had een vreemd vizioen waarbij ik op mezelf tollend door een
luchtkolk naar boven gezogen werd en in de ruimte steeg. Maar mijn voeten zochten
aan de kanten van de drassige weg de hogere plekken waar gras groeide. En ik
noteerde de eerste huizen van de eerste straat.
Een vrouw stond in een tuintje met een kindje op de arm dat ze sussend wiegde.
Ze keek me verwonderd aan. ‘'t Is Carnaval’ zei ze, ‘haast je wat. Ze zijn allemaal
naar de Roomsestraat.’ Ik keek naar de bovenste knoop van haar jak die niet
dichtgemaakt was en waar de handjes van het kind grabbelden. Ze bloosde. ‘Ik kan
niet’ zei ze, ‘als ik de kleine neerleg, maakt hij zich zo boos dat ik er bang van word.
Hij kon wel eens de stuipjes krijgen.’ Ik knikte en ging voort. ‘Pas toch maar op
ginder’ riep ze me gauw na lemand tikte aan het raam.
Achter een net gordijntje op de eerste verdieping van het huisje, Irene die het
gordijntje opzij schoof en radeloos wenkte om bij haar te komen. De jonge vrouw
scheen hiervan niets te merken. ‘Het kindeke zou wel kunnen stikken van woede’
riep ze nog zo hard ze kon. ‘Als ik het neerleg’.
Op een schutting voor een vage grond, tussen twee huizen, een laag, een hoog, een
reusachtige affiche (get. Sam, Rik, Cor, Hugo, hebben ze elkaar weergevónden?).
GIJ ZIJT GODS MEDEARBEIDERS
Maar het handschrift is dat van Wilfried (drukletters). Daarnaast een reklame voor
een wasprodukt. De dame met het witste wasgoed heeft het aangezicht van Irene.
Zij heeft een kleine kuise mond en gave witte tanden en lacht opgetogen omdat haar
was witter is dan die van haar buurvrouw (de tante van Jenny).
WIJ ZIJN GODS MEDEPLICHTIGEN
Achter een lantaarn staat een man die me tekens doet. Hij springt over een gracht en
gaat steeds voort onverstaanbare seinen te geven. Ten einde raad haalt hij een
politiefluitje boven waarop hij kort en luid blaast. ‘Wie ben Je?’ ‘Josef K.’
ICI ON DEVIENT JUGE
Ik geef Ben een trap waardoor hij van de berm rolt. Zijn gezicht ligt in het water. Hij
kan zich enkel van de verdrinkingsdood redden door zijn kop stijf boven te houden.
Krijgt hij de krampen van. Houdt hij niet vol. Zijn op de rug samengebonden handen
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gaan krampachtig open en toe. Tracht zich om te rollen (de berm opl) en doet pogingen
of hij in zijn eigen nek wil bijten. Hij is een wiel dat zot draait in mul zand.. Een auto
met rood kruis en luidspreker komt van achter de hoek.
OOK U HOEFT NIET KAAL TE WORDEN
‘Je bent niet oprecht.’ De man die dit zegt is nog jong, heeft dun haar en een
tandenborstel onder zijn neus. Hij draagt een bril en boven die bril wordt zijn hoofd
abnormaal breed en zwaar. Hij heeft een smal nekje en een te losse boord om de hals.
‘Je bent niet oprecht.’ Hij zit over mij aan een witte houten tafel waarop bier gemorst
is. Hij veegt het
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schuim glad met de kant van zijn hand. Een clown august in te wijde broek gaat met
zijn achterste voor mijn neus staan en buigt van me weg. Iemand die altijd maar
grinnikt geeft me een stuk krijt dat ik aanneem. Er staat veel volk rond ons. ZOT
schrijf ik op de wijde broek met de O op haar plaats. GOD had ik wiüen schrijven.
Waar is het krijl? Geef me dat krijt! Dat krijt.
Het wordt al een tijd mistig in het café. Eerst dreven rookpluimpjes weg op
doorzichtige muren van glas. Lasso's kringden lui omhoog. Honden van mist kruipen
onder de tafels door en bespringen blaffend mijn knieën. A foggy day in London
town. Zes mannen aan de wand op een rij naast elkaar blazen telkens op kommando
met bolle wangen rook in de zaal. Ze zijn handig, niemand merkt het. Zes mannen
met dezelfde pet op, hetzelfde glas voor zich en dezelfde cigarillo (spanjaards,
mexicanen met valse lach en onberispelijke tanden) zuigen hun wangen in en kijken
op hun vingers. De mist is overal. Ergens in een verborgen hoek worden niet
aanwezige vrouwen ontkleed. Een lach als een aanflitsende lamp. Ver weg zit de
man met de tandenborstelsnor en kijkt me belangstellend aan.
Een andere man met een tirolerhoedje is voor me komen staan. Een vrouw roept:
‘Nee, Karel, laat hem gerust.’ Mijn neuo steekt in zijn O. Ik bekijk de O aandachtig.
Hoe zou een binnenhuidse O zijn? Ik kruip helemaal binnen. Ik zit in zijn darmen
en ben nu mest. Daar kan ik me niet bij neerlaggen. Hoger in zijn maag word ik
echter weer spijs. Met mijn elleboog haak ik me in zijn slokdarm omhoog. Ik ben
zijn oprisping. Ik ben Hik. De tanden zijn de valdeur van een middeleeuwse
gevangenis met vierkante staven. Ik wordt uitgespuwd. Ben nu vlees dat weer naar
de slager moet, weer naar de slachterij, ik word deel van een koe, die in de wei staat
en graast. Ooit een koe gezien die niet oprecht is?
Mijlenver de stem van de man die waarschijnlijk een snorretje als een tandenborstel
heoft, maar van wie ik nog enkel het doodshoofd zie. ‘Je bent niet oprecht genoeg,
vriend. Beken het maar, je bent niet oprecht genoeg.’ Niet oprecht. Niet oprecht.
Niets is teken. Het is Cannaval. Ik geef het op.
Een handvol konfetti in mijn gezicht. De deur slaat achter me toe. Aan de overkant
van de straat gaat iemand vallen. Kleurige sterretjes dwarrrelen over mijn hoofd en
schouders. Ik dans met iemand met een enorme varkenskop. Door de neusgaten zie
ik een kaal hoofd. Ik nies. Een jonge page neemt een aanloop en springt over een
fiets die in een gang staat. Serpentines hangen over het stuur, door de kader en tussen
de wielen geslingerd. Een pierrot springt ook. Twee heren met een gek punthoedje
op en een valse neus schudden bedenkelijk het hoofd links en rechts. Een walm van
lawaai. Ginder. Een rondedans rond een fles die op de straatstenen staat. Benen
wippen in de lucht. Eén heeft een grote rosse baard. Het gaan en komen van mensen.
Een politieagent sluipt langs de muren. Lichten flitsen, aan, uit. Zum kotzen! Voor
de zoveelste maal hang ik over mijn buik. Ik ril mezelf leeg. Een bende jongens en
meisjes, denk ik, stuift voorbij.
Een centrum van licht en lawaai. Hier moet het zijn. De vier hoeker, zijn café's.
Lange rijen mensen, café's inschuifelen, door een deur, de gang, handen op mijn
schouders, weer buiten, het voetpad, de straat, café in, uit, straat over, het café, straat,
weeral een café. in, uit, straat, hier ben ik al eens geweest, geen einde, geen begin,
geen doorgang mogelijk, in, af, uit, door, langs. Een toreador, een cowboy, een
operazangeres, gezichten of maskers, die zich over iemand vrolijk maken.
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Slagen in de lucht, ontploffingen, de mensen stuiven uiteen, plots wordt alles
zichtbaar, in rood, in blauw licht. Knetterend klimt het vuurwerk naar de hemel en
duikelt dan over zijn kop, het waarschuwend suizen zou gehoord worden, was er niet
een nieuwe slinger, twee drie, hoger klimmen nog. Een vuurbal blijft boven de huizen
hangen. Aan het einde van de straat komt een praalwagen aangereden, getrokken
door vier gewone bonkige natie-paarden. Op een verhoog staan vier engeltjes met
een bazuin in de hand, die neerkijken

Gard Sivik. Jaargang 4

38
op een groep middeleeuwse krijgers die accordeon spelen. Een engeltje zet een neus.
Mensen komen aangelopen naast de stoet, werpen me omver. Achter de wagen rijdt
een triporteur waarin een heel dikke kok ligt. Zijn witte benen hangen uit de bak en
de muts steekt aan de andere zijde uit. Hij eet bloedworst. Een slanke markies met
een elegant venetiaans masker in witte zijde neemt me bij de hand en voert me mee.
Ze hebben een doel, ze gaan ergens naar toe. De wagen slaat rechts af, de mensen
gaan links. Sommige lijken woedend. Wat is het? De markies is verdwenen. Was
het Jenny? Heeft de kok haar opgegeten? Iemand geeft me een zware klop met de
hamer.
Ik had daar kunnen sterven (en inderdaad, een deur ging voor altijd dicht, Carnaval
is een opeenvolging van niet gebeurende gebeurtenissen) - ik word wakker in de
triporteur, de kok is verdwenen - maar een jongetje met een zwartgemaakt gezicht
en dik aangezette rode lippen kijkt op me neer. Zijn gezicht komt net over de rand
van de bak. Ik staar hem knipperend aan, mijn ogen gaan vanzelf weer toe.
‘Hee’. De knaap schudt me door elkaar. Ik duw zonder kracht op zijn armen. ‘Ik
ben het broertje van Lise’ schreeuwt hij. Hij helpt me recht en uit de bak. ‘Het jongetje
dat het deken bracht’ zeg ik ‘Ja’ roept hij. Hij lacht me opgetogen toe.
Ik kijk weg. We staan voor een slagerij. Boven de deur hangt een levensgrote
roodbruine paardekop die lacht. Rond de hals heeft men bloemen geslingerd in de
vaderlandse kleuren. Daarboven heeft men een met papieren bloemen versierd
kartonnen bord gehangen, dat de vorm van een hart heeft en waarop in krulletters:
Leve de Kooning! Het jongetje lacht me nog steeds toe, ik neem zijn handje.
Sam, Rik, Herman, Cor, Hugo ben ik kwijt, het meisje Mirza heeft ons verlaten,
Jenny kan ik niet vinden. Lise heb ik in de steek gelaten, en zelfs Irene, en Wilfried,
misschien zijn zij het die werkelijk van me houden. Alleen dit kleine, zwarte jongetje
blijft me trouw, hij voert me aan de hand mee. Onder mij schuiven de plaveien.
‘Daar’. Hij houdt stil voor een winkel van oude boeken en kijkt me vragend aan.
Een dik boek valt onmiddellijk op omdat het opengeslagen in het uitstalraam ligt.
Een luxe-editie op glanzend papier (hoe naïef!). Elke paragraaf begint met een fraaie
rode letter. ‘Lees’ zegt hij. Ondanks de zwarte vegen staat zijn gezichtje verstandig.
Zijn ogen zijn levendig. Ik bekijk hem een poos en bedenk dat ik van het jongetje
houd. Zijn handje ligt in de mijne. Ik zou iets willen doen om hem gelukkig te maken,
een ijsje kopen, een paar voetbalschoenen, een hele dag naar de kermis, op alle
molens, aan alle kramen.
E disse l'arcangelo Ariele, ‘No! Dio non esiste!’ e frantumó una stella, e
il deserto lambito do onde e da tormente, corteggio di suoni, spogliô la
piû alta avventura dell'aria, ed ogni parte a tondo, in un laico mistero di
segni, accordò in proporzione, fu artefice attento.
‘Wat staat er’ zegt het jongetje. Ik wil me van hem losmaken. Hij kijkt me maar aan.
‘Zeg het’. Hij stampvoet van ongeduld. ‘Ik weet het niet. Maar ik kan je de tafels
van vermenigvuldiging leren. 1 × 1 =1, 1 × 2 = 2, ... 1 × 9 = 9, 2 × 1 =2, 2 × 2 = 4,...,
9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81.’ ‘En verder’ zegt hij. ‘boven de 9.’ ‘Verder’ zeg ik, ‘verder
gaat het steeds verder, er komt geen einde aan.’
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Waarom is het Carnaval? Waarom is de maan soms rond en soms maar een halve
maan? Waarom bloeit brem in mei, een roos later, een aster in de herfst? Waarom
spreekt lemand italiaans en wij arabisch? Waarom heb ik niets op mijn hoofd, ben
ik niet gemaskerd, draag ik geen carnavalpak? Dat wil dat jongetje allemaal weten.
Waarom ben ik zoals ik ben (en nog wat meer)?
‘Vraag het Jenny’ zeg ik ten slotte, ‘zij kan het op de goede manier verklaren.’
Een zinnetje dat ik iang geleden uit het hoofd heb geleerd. ‘Niet waar’ zegt hij, ‘Jenny
is te dom.’ Maar toch holt hij weg, hij gelooft het al half, iemand moet me ooit
hetzelfde gezegd hebben. Ik ben blij dat ik die tekst uit het boek niet vertaald heb,
ik had toch, al was
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het maar een ijsje, voor hem willen kopen. Misschien is hij reeds bij Jenny.
Ik ben nu gered, maar de anderen? De ontknoping nadert. Dit is een gekende buurt,
de voorstad, de huizen kleiner, lager, de stenen grauwer, de vensters blinder (als
gepensionneerden), de straten stiller. Ik spoed me dicht langs de huizen voort. Maar
in de verte een aanzwellend gedruis. Ik riek de stal, uitzinnig werp ik me achter de
hoek. Aan alle deuren staan groepjes, mensen, druk pratend, door de vensters hangen
ze, vlug hebben ze een sjaal omgeslagen. Wat betekent dit? Vrouwen hebben kinderen
op de arm en aan hun rokken en groeten. De kinderen wuiven mee. Mannen roepen
me bij de voornaam. Eten wordt me toegestopt. Aan de herberg komt iedereen buiten.
Jef, de politieagent, gaat in de houding staan. Er wordt plaats gemaakt om me door
te laten. Meisjes staren me sprakeloos aan. Er wordt geroepen: ‘Daar is hij’. Een
venster op de tweede verdieping gaat open en radiomuziek waait buiten. Daar woont
de jongen Ben met Jenny. Een grote man zwaait met zijn armen. Het uur van handelen
is gekomen. Wee de jongen Ben. Die het eerst de ganzekop afslaat is voor een jaar
koning. Het ganzerijden kan beginnen. De menigte begint de deur te rammen. Als
een zucht stuwen de eersten door de openspringende deur. Een spiegel in de gang
wordt dadelijk stuk geslagen. Het volk dringt achter en voor mij binnen, ik word
meegesleurd. Iemand komt bovenaan de trap even kijken, wie weet wie het was?
Mijn voeten verliezen grond. Ik voel me opgetild en plots sta ik in het midden van
de trap. Mijn schoenen ben ik verloren, waar is het gebeurd? Een lange blonde kerel
komt uit een kamer boven en roept: ‘Ze lag met hem in 't bed.’ Het is Wilfried.
Van de straat klinkt gejoel. Wat kan daar aan de hand zijn? Een vrouw begint te
gillen. Er ontstaat een gevecht op de trap. De enen willen naar boven, de anderen
terug buiten. Weer klinkt er gejoel op de straat, luider nu, aanzwellend tot juichen,
klimmend tot een hoogtepunt, gevolgd door gelach dat op algemene vrolijkheid wijst.
Wat kan het zijn? Aan de deur beneden wordt gevloekt. Ik tuimel half naar beneden,
word in een stroom opgenomen, onverhoeds voorwaarts gestuwd. Ik kan nu buiten
de vrolijke gezichten zien opkijken en hoe ze oplichten telkens met het joelen. Wat
gebeurt er toch? Weer lachen ze. Ik worstel me half buiten. Mensen die ik opzij duw,
kijken naar mij en naar boven. Ik wring mijn hals, maar kan nog niets onderscheiden.
Een ontevreden vrouw laat me voorbij en plots kan ik het zien. Ze hebben een meisje
door het raam gehesen, klaar om haar te laten vallen.
Niet doen! Smalle Piet en Wilfried houden haar uit het venster, naast hen hangt
Irene half door het raam en tracht Jenny's rokken op te slaan. Zullen ze haar niet
moeten loslaten? Men ziet een dij, ik sla de ogen neer, men lacht, men vermoedt
meer, hoopt meer, telkens de rokken opvliegen wordt gejuicht olé. Wilfried roept
hoera, Jenny's rok hangt aan flarden, Irene scheurt hem verder van haar lijf. Niet
doen Irene, een onzichtbare hand binnen (de jongen Ben?) reikt een pappot aan en
de afschuwelijke Irene begint Jenny tussen de benen in te pappen, Jenny, Jenny, mijn
lief. De deinende menigte roept en scheldt, hysterische vrouwen gillen. Vuile hoer!
Jenny, Jenny. Woede, schaamte, mijn ogen, een te scherp licht. Van ver dringen
allerlei geluiden tot me door. Met het weetgierige jongetje lag ze in het bed. Ik word
wild achteruit gedrongen. Een kreet die door merg en been dringt. Was ik het? Het
volk roept oh, oh van verbazing. Onder het raam spleet de menigte uiteen. In die
kring van leegte Jenny te pletter. Op de straatstenen.
Wilfried roept, hees van woede: ‘De jongen Ben is gaan lopen.’ Het siddert door
de menigte als golven van geluid: ‘De jongen Ben is de schuld van alles. Hij is een
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klein laf jongetje.’ Niet hij, het weetgierige jongetje. Niet het weetgierige jongetje,
het kindje op de arm. Niet het kindje op de arm, het zaad zelf is schuldig. Het leven
is een niet uit te wissen schuld. Met een schreeuw springt Irene, die men vergeten
was, door het raam. Daar ligt nu wat Jenny was, en daar Irene, twee hoopjes vuil
linnen, waaraan een hond komt snuffelen om het bloed.
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Nu beginnen ook de huizen te dansen. Alles buigt en wiegt als riet voor de wind. Tot
een stem me in de oren schreeuwt: ‘Leugens! Je hield niet van Jenny!’ (Haar huid
te roos, te biank, haar neus te kort, te recht, haar trekken te regelmatig, haar lach te
zeker, te handig, simpatiek, haar gedachten kraakhelder). De mensen rond mij hebben
grijnzende maskers, dikke neuzen en holfe ogen waarin het leedvermaak naar de
hoeken vlucht. Wat een armzalige gek ben ik. Tussen de menigte zijn de mensen
paaltjes van een slalom, die ik poog te ontwijken. Wordt dat mens waanzinnig?
Jenny's tante schudt me. ‘Eindelijk’ roept ze, ‘eindelijk. Nu word ik rijk, je zult het
zien. Een eigen huis.’ ‘Je bent niet goed wijs. Waar zijn Cor, Hugo, Herman, Sam,
Rik gebleven? Zeg dat liever.’ ‘De goede Orde!’ ‘Waar is de lieve Mirza?’ ‘En de
openbare zedelijkheid?’ ‘Ja, maar Jenny?’ ‘Irene is ook dood. Ik erf van een oom uit
Belgisch Congo. Wel vijfhonderd negers werken voor hem.’ Voorbijlopende mensen
stoten ons aan. In het horten en duwen laten we ons wegdrijven. ‘Gekkin’ roep ik
nog. ‘Zot’ roept zij en wrijft nog van ver met duim en wijsvinger over elkaar en wijst
op zichzelf. Maar het is waar, ik voel me vreemd onverschillig, koel, glad, na Jenny's
dood. Ik loop tegen een vent die zijn fiets aan de hand voert en rondkijkt, hij keert
zich verontwaardigd om en houdt een arm voor zich, in afweer.
Maar de woede keert zich tegen Wilfried en smalle Piet. ‘Lafaards’ wordt er
geroepen en ‘Jullie hebt je vergrepen!’ Een man komt met een wit laken aangedraafd
waarmee hij Jenny bedekt. De andere, de hoer mag blijven liggen, reeds trekt Jef,
de politieagent, de wacht op bij Jenny en wordt met eerbied naar hem opgekeken.
Smalle Piet werd in hechtenis genomen en wordt nu tussen twee mannen buitengeleid.
Hij buigt het hoofd in deemoed en laat zich gewillig opleiden. Maar Wilfried waar
ze met drie vier man aan sleuren, weert zich uit alle macht en ‘Ge kunt ze kussen’
roept hij. De straat lijkt een schokkende autobus.
Als er maar niets gebeurd is met Lise! Ik draafde de straat uit, aan de overkant naast
de kruidenierswinkel stonden twee oude vrouwen die me aanstaarden en iets nariepen
dat ik niet verstond. De lange muur langs het hof van Meerschaert, verder lagen de
weiden. Op een smal pad tussen twee lange rijen prikkeldraad, het gras groeide aan
beide zijden onder de draad door en er was slechts een smalle kronkelende slang
waarop ik liep. In de verte het eenzame hoge huis, toen begonnen de klokken van
een nabije kerk te luiden, waar, welke toren? luid luider, een elfurenlijk? De aarden
weg met de verraderlijke kuilen en plassen. Vóór de deur bleef ik hijgend staan.
Zoals toen.
Lise! De deur bleef achter me open, ik holde de trappen op, er was geen tijd te
verliezen. Halverwege struikelde ik, maar kon me vastgrijpen aan de spijlen. De
trappengang waar gisteren Irene stond te wachten, Lise! Lise! Ik smeet de deur open.
Ze zat kalm te lezen in kleermakerszit, met een stapel tijdschriften naast haar. Ze
sloeg even de ogen op, maar las voort.
‘Lise wat lees je?’
‘Lektuur voor allen.’
Lektuur voor allen! Ik ging aan de tafel staan, nog niet helemaal bij adem. Ik nam
een mes in de hand dat daar lag. ‘Je hebt alles opgeruimd, zie ik.’ Ik legde het mes
weer neer. Ze antwoordde niet.
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Ik ging naar haar toe. Nu keek ze op, wild. ‘Als je durft herbeginnen...’ Ze week
terug, bang, hoewel ik niet bewoog. Ze zag er niet meer uit als een kind, zelfs als ze
bang was. Haar vrees betrof iets anders nu. Iets zonder belang. Ik had haar willen
uitleggen hoe vanzelfsprekend het was dat ik haar geen kwaad wou, dat ik niets van
haar verlangde, dat ik alleen hoopte, ja, wat? een teken dat in de toekomst, niet dat
ik hoopte ooit enige aanspraak op wat ook te mogen maken, maar misschien was er
iets, ja, iets, dat niet, niet zo hopeloos minderwaardig was, iemand? Mijn gedachten
overtuigden mezelf hoe hopeloos dit alles was. Mijn zaak werd voor jaren, een
onbepaalde eindeloze termijn
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uitgesteld, het was ook niet meer zeker dat ze ooit tot een oplossing kwam, misschien
was het een langzame neergang, wie weet? Maar jij, Lise? Ze opiedde wantrouwig
vanuit de hoeken van haar ogen, terwijl ze toch ook af en toe in het tijdschrift blikte.
Hoe kwetsend was dit, ik was toch met de beste voornemens naar haar, naar hier
gekomen. Ze las een reportage over het huwelijk van een prins en een filmster, met
veel foto's van de frigid[e] bruid in haar wit kanten kleed op de voorgrond en de
prins met stierenkop, korte nek en brede schouders, op de achtergrond.
‘Ze is maar twaalf jaar’ dacht ik. Ik smeet de stapel tijdschriften op de grond. De
bovenste schoven over haar been. ‘Maar twaalf jaar en reeds verknoeid.’ En ‘waar
heb je die rommel vandaan?’ zei ik. Ze keek uitdagend. ‘Van de jongen Ben’.
‘Ben heeft gezegd dat ik voor jou moet oppassen. Dat je niet goed bij het hoofd
zijt’ zei de kleine Lise. Ja, ja, zo gaat het. De eeuwige geschiedenis kan zich herhalen.
Ik ging aan het venster staan, voelde me heel moe, ik ielde de bomen buiten, de
velden en weiden strekten zich een eind ver uit en dan bomen, een bos, een weg, een
huis, en weer velden, weiden, en bomen, bossen zelfs, en zo altijd maar voort,
enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik ademde op de ruit en duwde er met mijn vinger
twee ogen in. Door die twee gaatjes zag ik nogmaals, maar scherper nu, de jongen
Ben die klein in de verte wegvluchtte langs de aarden weg, de armen boven het hoofd
slingerend als rook bij winderig weer. Naar waar? naar Gay Paris, de Heilige Stoel,
Hollywood, Moskou? Om het even.

(hier zo donker een hel. hoe en waar...
ik ben nat ? bloed toch niet?
Het is hier koud. Het is hier vochtig. mijn hand!
in het slijk. slijk ook.
!Waar ben ik? : waar-ben-ik? Godverdomme... godverdomme...
niets te zien.
Er is niets . Een vochtige kelder,
ben ik hier terechtgekomen?...
ik
wandelde.
Wat is er
verkeerd ? Ik lig. Dat staat vast. Ik kan niet opstaan. Waarom niet?
Waarom kan ik niet opstaan?
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Kalm. Dus ik lig in een donkere keider en ik kan niet opstaan. Ik moet hieruit! Ja,
zelfs kalm nagedacht: ik moet hier werkelijk uit. Hoe? Hoe? Het gaat niet. Het gaat
niet! Kalm aan, man. Het gaat dus niet. Wat dan als je volstrekt iets wil, als je
overigens meer dan gelijk hebt te willen, neen, als het een dringende noodzakelijkheid
is, als je leven ervan afhangt en... het gaat niet. Het gaat niet! Geef het nu niet op,
man. Het gaat dus niet. Gaat het werkelijk niet? Zal het zo wel blijven. Neen, man,
je bent nog niet dood. Het gaat op het ogenblik werkelijk niet. Maar, ja, inderdaad,
zal het zo blijven. Over een
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uur kun je misschien wel weer een been opheffen. Daar begint het mee. Als je weer
een been kunt opsteken. Ik zeg nu over een uur, maar het kan even goed over een
dag, over een week, ja, over een jaar zijn. Het voornaamste is... maar, neen, want
dan ben ik allang van de honger verrekt!
Maar niets, ouwe jongen, ouwe beste kameraad, sukkelaar, wat waar is, is waar,
je hebt steeds ongeluk, je hebt het recht tranen te laten, maar speur rond.
Ik ben geen vent om in zo'n situatie te komen. Je hebt lui die daar heldhaftig door
worden. Dikwijls genoeg bij gebrek aan werkelijkheidsbesef. Maar daar ben ik niet
voor. Met de beste wil van de wereld kan ik me nu niet buitengewoon vinden. Veel
liever zou ik gewoon zijn, maar laat me hier dan uit, asjeblief, laat me d'r uit!
Maar wat was er ook weer? Er was ook nog iets dat misschien. Wat was dat nu,?
Kalmeer, anders vind je het zeker niet terug.
Graven maar, jongen, graven maar. Ligt daar een aardig hoopje reeds. Ik ben een
trappist. Dat is het. Een trappist. En mijn fout is geweest dat ik niet een trapezist ben
geworden. De toekomst ligt in de trapeze!
Ben het beu met dat graven. Wij vinden dat dit moet geschieden uit liefde, organisch
verbonden met de begeerte, en zeker nooit om buiten-seksuele redenen als b.v. omdat
men gehuwd is.
Juist toen werd gescheld. Ik stortte me in een nieuwe ren, alles of niets. Vaarwel
Lise, dag jongen Ben, Carnaval is voorbij, hoor. Ik liet alles achter mij. Beneden,
aan de deur van het hoge huis, dat ik meteen verliet, stond Jozef K. me op te wachten.
We gingen elk onze weg.
En het rollen van de dobbelstenen. En Cor die ligt te snurken in het hooi. En de
fantastische wentelingen van de nooit eindigende plaat op de muur. En de hond Mirza
die aan mijn benen komt snuffelen. En het trommelen van die jongen op de poort.
Hij houdt niet op. En het rollen van de dobbelstenen.
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armando / acht gedichten
[I]
zoals men mij moest temmen zoals men sloeg
zoals men schopte met gebroken flessen
het is bier met revolvers het is muziek
mijn leren handen zijn wakker van vermoeidheid, maar sterk.
snel leven, teer tillen, en vruchten, voordat
het woeste glas gaat lachen, van onder tot boven
besmeurd, bloed en snaren.
zoals men vocht, mijn kracht, mijn snelheid
zodat schijven vlees zich vertonen onder luid gejuich
mijn voeten en laarzen op zijn hoofd en ogen
zodat mijn armen langer, mijn greep vaster
, mijn haat witter en mijn verdoving.
snel leven, zoals mijn leren handen sloegen met bierslagen.
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gedicht
met een wet en zonder mond.
te voet gaan in vette vieze voeten
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gedicht
gelukkig nog duizenden slachtoffers
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namelijk emotie (leeg zelfportret)
zo voor de stemmen, mijn sterke lichaam
in de longen van een steen,
armando
niemand (wie geraden werd te bukken
hand te wegen en beramen) overleeft.
lenig als de bodem, het bloed zucht in zijn handen
, het lieve sluipen went al, zijn geheim
ergens aan de aarde
, te veel te noemen
voorzichtig. blind en nuchter.
kleine ogen, de gloed van eeuwen grijpen.
harder dan niets. denken zonder iets.
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[II]
zoals het zegt: hoewel zij komen...
de angst gevolgd te worden
een gestalte bij een boom die in snelle vaart schieten
en schotvaardig leven
hun zwangerschap ten spijt
de eerste de beste dag verliet men de bodem
zij erven het haar de schoenen zij pachten
de hand
de opengereten lip als banier verbrand
wanneer men haar oog zou uitrukken, men zou
de grond als heerser te kort doen, daarom
is de gelijkenis te frappant.

Gard Sivik. Jaargang 4

48

[III]
nog niemand.
onthullen, deftig, zijn zonen: een waarschuwing
en veroordeling.
te laat, met ongezonken armen veel geld
, schaduw. met de vlakke hand
een keel.
de duim één oog, waarschuwing, kil en huiverig
uit de natte grot.
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[IV]
hoe ver de zee leeft
hoe midden de grote modder handelt
vol zoete emmers broze bloemen
midden bloed en krengen van het water
hoe ver de zee leeft in zwarte zware modder
midden ruzie-zoekend hoestend bloed
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[V]
het gorgelend meer, gewoonrood was het kind dat brandde.
een jongeman met lange baard en wijsheid,
steeds schuifelend om oorlog te roepen was zijn stem.
men probeert toch, toch.
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ellen warmond / eeuwig duurt het langst
Het verwekken van een kind is een daad die geen uitzonderlijke begaafdheid vergt
en die dan ook alleen van moed zou getuigen, indien de gevolgen - àlle gevolgen ervan te overzien zouden zijn. En het is misschien maar gelukkig, dat niemand hiertoe
in staat is: dus ook Josef Rammenas en zijn vrouw niet, zodat Johanna Rammenas
op de daartoe bestemde tijd een kind ter wereld bracht, dat Coreolanus gedoopt werd
en Cor genoemd. Het was een weerbarstig kind, dat zich al verzette - zij het lijdelijk
- tegen een zo simpel feit als zijn geboorte. Maar dat verzet, het eerste van een lange
reeks, baatte hem niet, evenmin als al zijn latere pogingen. Het was het nutteloze
gebaar van een veroordeelde, die tegen de galg trapt waaraan hij zal worden
opgehangen.
Het werd een tangverlossing...
Als herinnering daaraan - en gold dat als een eervolle onderscheiding of als een
beschamend brandmerk? - hield hij in zijn nek, vlak onder de haarinplanting, twee
langwerpige, vuurrode littekens, die met de jaren wel vergroeiden tot zes horizontale
streepjes, maar die aan vurigheid niets inboetten. Wie zes jaar later de schooljongen
Cor Rammenas in zijn bank zag zitten, het gladgeschoren hoofd gebogen over zijn
schrift, voelde het ontbreken onder die rode stippellijn van een tekst als bijvoorbeeld
h i e r l a n g s a f s n i j d e n bijna als een gemis.
Als hij 500 kilometer zuidelijker ter wereld gekomen zou zijn, in een land waar
de guillotine nog niet in onbruik geraakt was, zou het erop geleken hebben alsof het
leven, uit wraak over zijn afwijzing, de beul behulpzaam had willen zijn bij het
correct uitoefenen van zijn functie. Zèlf was Cor Rammenas zich hiervan aanvankelijk
volkomen onbewust. Zijn hele eerste schooljaar boog hij zich dus over zijn schriften
zonder op de diepzinnige maar weinig oorspronkelijke gedachte te komen, dat ieder
die zich verzet tegen het leven, zich - in letterlijke of figuurlijke zin - een
gebruiksaanwijzing voor de dood op de hals haalt.
Maar voor de tweede klas stond een nieuwe juffrouw, die hem al de eerste de beste
ochtend peinzend in die nek keek, zorgelijk fronste en hem naar huis stuurde met
een briefje over ‘hoofdonrein’. Zijn moeder, die hem nog de middag van diezelfde
dag weer terugbracht, was niet eens beledigd door de verdenking dat haar kind
ongedierte zou kunnen herbergen. Ze had de veronderstelling alleen maar belachelijk
gevonden: op een kort, stroblond kuifje aan de voorkant na, was de schedel van Cor
Rammenas zo gladgeschoren als die van een gevangene. ‘Op zo'n hoofd’, zei ze dan
ook tegen de juffrouw, ‘zou Uw “hoofdonrein” niet eens kans zien het evenwicht te
bewaren’. En toen verklaarde ze ook nog de herkomst van het litteken, waarna hij zij het niet helemaal zonder wantrouwen - door de juffrouw weer als leerling werd
geaccepteerd.
Het was de eerste keer, dat hij besefte een getekende te zijn; een term, die hij kende
van het wekelijkse uur godsdienstonderwijs, (H o e d U v o o r d e g e t e k e n d e n ,
stond er in de bijbel), maar waarvan hij de betekenis nooit goed begrepen had.
Na dit voorval eiste hij van zijn moeder, dat hij zijn haar voortaan lang zou mogen
dragen; maar zijn nekhaar groeide zo hardnekkig om die tekens heen, dat hij na een
maand alweer het hoofd boog voor de kapper, die de tondeuse door zijn nek langs
zijn oren omhoog dreef, hem daarmee herscheppend tot de kleine modelgevangene
die hij vroeger geweest was. Na de lagere school kwam hij op het gymnasium, waar
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het ontbreken van godsdienstonderwijs hem het woord ‘getekende’ waarschijnlijk
voorgoed zou hebben doen vergeten, wanneer het verhaal van Achilles hem niet weer
aan het denken gebracht had: als hij al geen getekende was in Christelijke zin, dan
behelsden die zes lijntjes misschien een vingerwijzing voor de dood, een aanduiding
van de plaats waar hij het doeltreffendst in zijn nekvel gegrepen kon worden wanneer
het erop aankwam...
Hij ontwikkelde zich tot een filosofische geest. Deze neiging, gecombineerd met
een natuurlijke bleekheid, bezorgde hem het wantrouwen van zijn klasgenoten en
dreef hem steeds dieper in het moeras van de auto-contemplatie.
Omdat hij zich niet meer verzetten kon tegen het leven, besloot hij zich te verzetten
tegen
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de dood. Dat een rechtstreeks protest weinig kansen bood had die tang hem al geleerd
en daarom meende hij het langs een omweg te moeten proberen: hij zou zich verzetten
tegen de tijd. Als hij tweeduizend jaar eerder geboren was, in een periode waarin het
begrip ‘fatum’ nog niet in onbruik was geraakt, zou het erop geleken hebben, dat hij
voor verzet aanzag wat eigenlijk alleen maar een meespelen was in wat het lot met
hem voorhad.
Hij begon zich te bezinnen op een systeem, alle bestaande en historische systemen
afwijzend, want geen van de ontwerpers of propagandisten daarvan had de praktijk
overleefd.
Aanvankelijk meende hij het gevonden te hebben in een soort verhevigd
navelstaren: op vrije middagen trok hij naar buiten, ging ergens waar het heel stil
was in het gras liggen en begon zich te trainen in het bijna-sterven, door zich zó te
concentreren op het niet-bestaan, dat hij in het niemandsland tussen dood en leven
raakte. Dit lijkt eenvoudiger dan het is, zelfs voor iemand met een filosofische geest
en een natuurlijke bleekheid. Maar goed, hij lag daar dus en probeerde aan niets te
denken en zich te laten vollopen met het besef ‘dit is sterven’. Tot de uiterste grens.
En dan op het juiste moment terug over de grens naar het leven. Maar wat was het
juiste moment?
De methode bevredigde hem niet.
Hij probeerde het ook nog met zwemmen in een rivier. Je laten zakken. Zo lang
mogelijk onder water blijven. Maar dat was te gevaarlijk gebleken. Bij zijn derde
poging werd hij overvallen door een panische angst voor kramp, die hem de macht
over het spel zou kunnen ontnemen en die dat dan ook werkelijk gedaan zou hebben
wanneer een toevallige voorbijganger hem niet nagesprongen was en op het droge
had gebracht.
Weer later had hij gemeend zich van deze oefeningen te moeten onthouden en
zich uitsluitend te verdiepen in de minstens zo gevaarlijke, zij het minder in het oog
lopende, theoretische kant van het probleem: zou hij zich van de tijd kunnen losmaken
door hem te negèren? Maar als het donker werd zou hij onomstotelijk weten dat er
een dag voorbij was. Hij zou zich natuurlijk kunnen opsluiten in een donkere kamer,
maar dan zou hij aan de honger merken hoeveel tijd er ongeveer verlopen was en als
hij dàt dan weer negeerde, zou hij tenslotte verhongeren en dus toch verloren hebben...
Op een middag liep hij de Openbare Leeszaal binnen. Het was er stil. Het was een
vesting van de vijand. Daarom bewoog hij zich als een spion: omzichtig sluipend,
zo ver mogelijk in zijn boord gedoken, de ogen verstopt achter een zonnebril. Zijn
overjas had hij bij de portier moeten afgeven: een soort fouillering was dat geweest.
Hij nam uit de systematische catalogus de kaartenbak DOM t/m DULL en zette
zich aan een der leestafels. Koortsachtig begon hij te zoeken en titels te noteren. Niet
met de bedoeling die boeken te gaan lézen, maar eenvoudig als een soort voorselectie:
al deze onderwerpen zou hij kunnen overslaan als al van alle kanten bezien en heilloos
gebleken in de praktijk.
In de kaartenbak vond hij achter elkaar:
D o o d ? Is er een leven na de, (theosof.)
D o o d , Nu en in het uur van onze, (streekrom.)
D o o d , Pest, de Zwarte, (Academ. Proefschr.)
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D o o d s d r i f t , Erotiek en,
D o o d s o o r z a a k , Verkeersongevallen als,
D o o d s v e r l a n g e n , Romantisch, zie ook:
D e a t h - a p p e a l as an artistic condition in mediaeval art, (zie: Huxley, A.)
D e a t h , More fun with, (Detect.)
D e a t h , Where is thy sting? O, (Relig.) zie ook:
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To d und Erklärung,
To d und das Mädchen, Der, (Muz. bibl.)
Daar was ze. Vermomd als assistente van de leeszaal kwam ze naast hem staan en
boog zich over hem heen. Maar haar kleur, of liever haar gebrek aan kleur, verried
haar: ze was de vleesgeworden grijsheid. Niet alleen waren haar haren grijsblond
alsof ze bestoven waren met as en was haar gezichtshuid geelgrijs als van een
gestorvene, grijs was vooral haar stem; het geluid waarmee ze vroeg of ze hem ergens
mee van dienst kon zijn leek gewikkeld in dikke vlokken grauw wollig stof, spinrag,
mist.
Zat hij daar misschien zijn eigen identiteitspapieren door te kijken, zijn stamboom,
zijn familie-album? Hij zou eigenlijk een afspraakje met haar moeten maken om te
bewijzen dat hij Der Tod niet was, bedacht hij, maar ze was een huurlinge van deze
stilte, van de vijand. Ze was een ronselaarster.
Hij keek dus alleen maar even op, schudde zwijgend van nee en verdiepte zich
weer in de catalogus:
zie ook:
To d e s a n g s t , Zahnschmerzen durch...
Met dit zoeken naar een systeem bracht hij 22 jaar - niet eens altijd onaangenaam door, maar op een dag begreep hij toch, dat de tijd of de dood alleen met hem in het
strijdperk zouden treden voor het beslissende gevecht: het gevecht, dat hij verliezen
zou. Ook het negèren van zijn tegenstander zou geen zin hebben. Hij zou het heet
anders moeten aanpakken: hij zou zijn eigen bestaan moeten negèren, waardoor zijn
dood overbodig werd. Daarvoor was het om te beginnen nodig zich los te maken van
zijn familie en zijn vrienden, allemaal mensen die wisten dat hij leefde en dus ook
wisten dat hij onherroepelijk zou moeten sterven. Het waren getuigen à charge,
waarvan hij zich moest ontdoen.
Verder besloot hij de anonimiteit te moeken door het land uit te trekken en te gaan
zwerven. Geld had hij niet en werken zou hem te veel afleiden van zijn eigenlijke
doel, zodat hij wilde proberen met bedelen aan de kost te komen.
Hij was nog niet verder gekomen dat het noorden van België, toen hem bij een
boerderij, waar hij om eten vroeg, toegesnauwd werd: ‘Ik heb het te druk! Ik heb
geen tijd!’ Hij moest gaan zitten om de schok te verwerken van de ontdekking die
hij daarbij deed: W i e h e t d r u k h e e f t , h e e f t g e e n t i j d . W i e g e e n
t i j d h e e f t , h e e f t d e e e u w i g h e i d ! Dat was het! Hij zou zorgen, dat hij het
altijd te druk had om tijd te hebben. Hij zou het verzet, dat hij niet aan de dood kwijt
kon, in dienst stellen van alles wat daar maar voor in aanmerking kwam. En dat bleek
heel wat!
Het begon al in het eerstvolgende stadje, dat hij bereikte en waar hij zich mengde
in een opstootje. Hij hielp stenen gooien door de ruiten van een huis, waarvan het
hem volstrekt onbekend was wie er woonde. Het kon hem trouwens niet schelen ook.
Alles wat de tijd vertegenwoordigde, hoe dan pok, was waard dat hij zich ertegen
verzette.
Het was een ordeloze bende waar hij zich tussen bevond. Uit het gejoel en
geschreeuw stegen nu en dan kreten op, strijdkreten, die soms probeerden tot een
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spreekkoor samen te smelten, maar die telkens weer in het tumult uit elkaar gedreven
en verstrooid werden tot losse uitroepen:
‘A bas le patissier! A bas le patissier!’
Die kreet stemde hem op een onverklaarbare manier vrolijk, uitgelaten, baldadig
bijna, alsof hij deelnam aan een wat slordig uitgevallen feest: een kinderoptocht, een
carnaval. Hij voelde de neiging opkomen die woorden te gaan zingen en op de maat
daarvan door de menigte te gaan huppelen: A bàs le patissièr! A bàs! A bàs! A bàs
le patissier!
Bàs! Bàs! Bàs!...
In een grijsgeverfd gymnastieklokaal huppelde de schooljongen Cor Rammenas
in de
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schotse pas tussen een twintigtal andere jongens: brutale, gezonde, roodwangige
jongens en bange, bleke zoals hijzelf, die schichtig hinkend, door telkens te
verspringen, probeerden het ritme te blijven volgen dat de gymnastiekleraar met een
stok op de planken vloer stampend, aangaf:
‘Je links-e-twèe! Je rèchts-e-twèe! Je links-e-twèe! Je rèchts!’ Was hij soms weer
uit de maat? Werd het stampen van de stok niet sneller, driftiger?
‘Jij daar, Rammenas, je loopt achter! Eèèènn... je-links-e-twèe!’ Te-tòk-tok-boèm!
‘Jij-Ràm-me-nàs! Je rèchts-e-twèe!’...
De jongen voor hem keek grijnzend om. Honend. Dat was Piet Woerd, die niet
kon rekenen en die altijd zijn mond liet openhangen als wilde hij laten zien dat hij
niet alleen dom was maar ook een slecht gebit had...
Maar het wàs Piet Woerd helemaal niet. Het was een van de opstandelingen die
daar met open mond voor hem stond, een steen in de opgeheven hand, verstard in
de beweging van het gooien en geobsedeerd starend naar de vreemdeling, die verstard
in de beweging van het huppelen, met één knie opgetrokken, het hoofd scheef in de
nek, naar hem keek zonder hem te zien.
Langzaam liet hij zijn been zakken. Het wàs Piet Woerd niet en de gymnastiekleraar
was al lang dood. Te-tòk-tòk-boèm! Ràm-me-nàs!... Jawel! Maar het had hem niet
geholpen! Hij draaide zich om en vervolgde zijn danspassen, opzettelijk uit de maat
nu, syncopisch: A bàs le pàtissièr, le pà-pà-tissièr!...
Weken ze voor hem uit of nam het tumult al in hevigheid af? Het gerinkel van
brekend glas klonk al met groter tussenpozen en er vlogen minder stenen door de
lucht, lustelozer bogen beschrijvend ook. Van het huis was geen ruit meer heel. De
menigte begon zich al te verspreiden, de kreten werden dunner, stierven weg en de
voorhoede keerde het huis al definitief de rug toe en begon de straat uit te dringen,
hem in hun midden meevoerend als een veroverde trofee. Het ware enthousiasme
leek een beetje bekoeld, als bij mensen die van een feest terugkeren en met zichzelf
in de kille nachtelijke straten niet goed raad weten, maar naarmate ze het huis verder
achter zich lieten, leefde de stemming weer op.
Brooddronken joelend en schreeuwend, elkaar verdringend en op de voeten
trappend, trokken ze door straatjes en stegen, waar de weg soms versperd bleek door
andere groepen en groepjes, die zich bij hen aansloten of met hen in een rommelig
handgemeen gewikkeld raakten.
In een buitenwijk maakte hij zich van de anderen los en stak alleen een groot, leeg
plein over, dat dubbel verlaten leek na het lawaai en gedrang in de zijstraten.
Neuriënd vervolgde hij zijn weg: A bas le patissier... à bas... à bas..., maar hij had
ternauwernood de overkant van het plein bereikt of de opstandelingen hadden hem
al weer ingehaald, hem insluitend, hem als het ware omspoelend, absorberend; zijn
geneurie aanvullend met het gegons en gebrom van honderden stemmen: A bàs! A
bàs! Bàs, bàs, bàs!...
Dat was het begin geweest en na de eerste steen door die eerste ruit scheen alles
verder vanzelf te gaan. Hij maakte een bliksem-carrière: eigenlijk ging er geen enkel
initiatief werkelijk van hèm uit, men formeerde eenvoudig optochten àchter hem,
belegde protestvergaderingen en liet het spreekgestoelte of de ereplaats voor hem
open. Hij was meer symbool dan leider, al bekleedde hij na verloop van tijd ook alle
leidende functies.
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Het kwam zelfs zò ver, dat een protestaktie zonder hem eenvoudig geen protestaktie
meer wàs. Het duurde dan ook niet lang of hij had het al te druk om zich nog met
futiliteiten als relletjes en opstootjes te kunnen bezighouden. Wie zich van hem
bedienen wilde, moest maar wachten tot er voldoende geïnteresseerden waren voor
een bona-fide opstand.
Van België kwam hij in Frankrijk, van Frankrijk in Italië, van Italië op de Balkan,
voortgestuwd door geagiteerde menigten, telkens nieuwe, telkens dezelfde, die hem
als het
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ware voor zich uitdreven. Hij bood petities aan in talen die hij niet kon lezen, als
afgevaardigde van groeperingen waarvan hij noch de leden noch de drijfveren kende.
Hij leidde protestakties zonder te weten waartegen, kortom, hij werd de bezielende
kracht van elke opstandige beweging die zich maar van hem bedienen wilde, en
verwierf daarmee, naar analogie van De Onbekende Soldaat, de bijnaam van De
Onbekende Rebel.
Er was zo weinig over hem bekend, dat het wel leek alsof hij het daar speciaal op
aangelegd had. Want niets leent zich zo goed voor het ontstaan van legenden rond
verafgode figuren als het ontbreken van feitelijke gegevens. Uit dit oogpunt van
mythevorming was het zelfs bijna jammer te noemen dat hij geen vijanden had: want
wat een bron van verdachtmakingen, wat een onuitputtelijk reservoir van de
smadelijkste adjectieven bood zo'n ongerepte anonimiteit: men had hem dan, zoals
gebruikelijk, om te beginnen kunnen betichten van zijn immoreel gedrag met vrouwen
of minderjarigen, men had geruchten kunnen verspreiden dat hij asexueel, bisexueel,
homosexueel, fetichist, exhibitionist, necrofiel of flagellant was; liefst alles tegelijk.
Maar iedereen had hem te hard nodig om zich de luxe te kunnen permitteren zijn
vijand te zijn. Op het hoogtepunt van zijn roem verdween zelfs, na de
schandaalrubriek, het eigenlijke nieuws uit de kranten. Alle bladen van alle partijen
publiceerden nog uitsluitend zijn portret met daaronder afgedrukt de tekst van zijn
laatste redevoering, die altijd eender luidde en door zijn beknoptheid zeer
poly-interpretabe! was.
Want met hoeveel verschillende titels men hem ook aansprak (Meester, Leider,
Heer, Maat, Makker, Kameraad; Eerwaarde, Vader, Broeder, - een enkele maal zelfs
Zuster, maar dat geschiedde door een minderheidspartij -) de tekst van zijn toespraken
was en bleef van een betrouwbare onveranderlijkheid en luidde altijd als volgt:
DE HUIDIGE TOESTAND IS NIET LANGER ZORGWEKKEND TE NOEMEN
....
HIJ IS ONDULDBAAR! (gejuich!).
WAT ONS NIET GEGEVEN WORDT ... ZULLEN WIJ NEMEN!! ... (gejoel!)
WIJ ZULLEN STRIJDEN VOOR DE ENE ZAAK TEGEN DE ANDERE
ZAAK!!! ...
Daarna verhieven alle aanwezigen zich van hun zitplaatsen en zongen staande de
interplanetaire: ‘I e d e r t e g e n a l l e n ! A l l e s v o o r n i e t s ! ’
Hij diende duizend tegenstrijdige belangen, doordat hij zich nooit afvroeg
waartegen hij zich precies verzette. Hij wist het niet en hij wilde het ook niet weten.
Het was van geen enkel belang. Hij was van mening, dat het protest op zichzelf de
enige bezigheid was waarmee een mens zichzelf bewijzen kon nog in leven te zijn.
Hij besefte trouwens, dat alle individuen uit de massa's, die hem tot leider en
symbool gekozen hadden, ieder voor zich bij nadere beschouwing een ander belang
zouden blijken te verdedigen, dat in wezen toch weer hetzelfde was, namelijk: hun
eigen belang.
En hoe slecht die anderen het zich misschien ook realiseerden, in feite dienden ze
allemaal dezelfde zaak als hij: hun eigen zaak; hun verzet tegen de dood, langs een
omweg, dus tegen de tijd. De tijd, waarvoor hij het te druk had om hem te hoeven
erkennen. Het ligt voor de hand dat het in zijn glorietijd vooral de jongeren waren
die eindelijk begonnen te voldoen aan de eisen die de ouderen al eeuwenlang vergeefs
aan hen gesteld hadden: ze waren idealistisch, maar afgestemd op conservatieve
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idealen, blijmoedig en bezield met uitsluitend positieve gevoelens. Want doordat ze
in een Ander geloofden met alle energie waarover ze beschikten, bleven ze
gevrijwaard voor de twijfel aan zichzelf. Hun verzet kreeg dus een zuiver ritueel
karakter. Non-conformisten, twijfelaars, sceptici en mensen met gevoel voor humor
werden op den duur dan ook nog alleen aangetroffen onder de ouden van dagen.
Al twijfelde hij er soms ook aan of de hoogste vorm van rebellie niet bestond in de
aanpassing, toch zou hij zich bijna gelukkig gevoeld hebben, wanneer hij niet op een
morgen overvallen was door de vrees, dat zijn bijnaam hem noodlottig zou kunnen
worden.
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Want het woord ‘Onbekende’ had alleen betrekking op zijn familienaam en was daar
al lang een vervanging voor geworden. Geen sterveling, die over De Onbekende
Rebel sprak, of hij wist precies wie er bedoeld werd.
En dan was er nog zijn litteken!
Vanaf dat moment begon hij een pleister in zijn nek te dragen, in een vergeefse
poging zijn anonimiteit te herstellen.
Deze anonimiteit werd echter nog op talloze andere manieren bedreigd, al ontging
hem dat. Er werden standbeelden onthuld te zijner ere, maar hij merkte het niet,
doordat hij het te druk had met protestmeetingen tegen persoonsverheerlijking en
het plaatsen van standbeelden in het algemeen. Bovendien werd er een internationale
vereniging opgericht, ‘De Onbekende Rebeilisten’, maar ook dat ontging hem, doordat
hij het te druk had met de oprichting van een vereniging ter bestrijding van
verenigingen in het algemeen.
Zijn aanhangers bevonden zich over de heie wereld in alle denkbare partijen en
groeperingen en allen droegen de symbolische Pleister in het knoopsgat. Er werden
oorlogen gevoerd waarbij aan weerskanten van de frontlijn duizenden gesneuvelden
te betreuren waren: ‘zij vielen in het teken van de Pleister’.
Kerkgenootschappen scheurden als kladpapier, alles om het leerstuk van de Pleister.
En dan bestonden; er verder nog in vrijwel iedere oppositiepartij, met welke
doelstelling ook, vijfde colonnes, zoals de ‘Vereniging Rebellie tegen de Rebellie’,
geheime genootschappen, waarvan de leden de eed aflegden op de Pleister.
In alle talen ontstonden nieuwe of veranderde zegswijzen, zoals: ‘Hij kent Pleister
noch gebod’; ‘Van Pleister en alle Rebellen verlaten zijp’; ‘Zo de Pleister wil en wij
kleven’. (Vroegere uitdrukkingen als ‘een pleister op de wonde leggen’ golden als
gruwelijke, barbaarse vloeken.) Maar ook die nieuwe uitdrukkingen verdwenen na
een aantal jaren weer, omdat de woorden ‘Pleister’ en ‘Rebel’ taboe werden. Men
begon te spreken van ‘De Onbekende’, (in ortodox-revolutionaire kringen beperkte
men zich tot de lettercombinatie ‘D.O.R.’) en van ‘Het Klevende’, (of - weer in
ortodoxe kringen - van ‘P’ of ‘Letter 16’).
Zonder dat hij zich daarvoor persoonlijk had ingespannen, bleek hij in alle
wereldsteden kantoren te hebben, ministeries, consistoriekamers, paleizen,
catacomben, kloosters, bunkers, beurs- en bankgebouwen, waar speciaal voor hem
opgeleide secretarissen zijn parafen DOR onder de binnengekomen post uitwerkten
tot antwoordbrieven, telegrammen, persberichten, beursnoteringen, communiqué's,
amendementen, grondwetsherzieningen, doodvonnissen en wijzigingen in het
Burgerlijk Wetboek.
Tot zijn staf van naaste medewerkers behoorden, behalve 1 hysterische man,
Bahilly Gram genaamd, drie hysterische vrouwen, die onbekend wensten te blijven.
(Bescheiden genoeg: onbekend zonder hoofdletter.)
Wie was Bahilly Gram? De gegevens van zijn paspoort waren van een
geruststellende middelmatigheid: Lengte: 1,75 m.; Haar: blond; Ogen: blauw;
Bijzondere kentekens: gene; Beroep: Ziener en Geziene, Spreker van het Ongehoorde.
Maar wat vermelden de geheime boeken? ‘Een geweldige uitgestufte nul, een
materialisatie ontstaan uit de verdichting van een collectieve angst. De damp van
angstzweet, gecondenseerd tot neerslag met een menselijke vorm’.
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Hij bestond niet en werd nog dagelijks minder. Maar velen geloofden in hem en
hun fanatisme maakte hem zichtbaar en hoorbaar. Het was weliswaar de zichtbaarheid
van een schim en de hoorbaarheid van een echoput, maar dat had twee voordelen:
door zijn schimmigheid leek hij onbegrensd en door zijn leegte peilloos diep. Zijn
samenwerking met De Onbekende was een vorm van spontane symbiose.
Deze Bahilly Gram, bijgestaan door een staf van medewerkers, droeg er zorg voor,
dat aan Lord Hiccough Neverclever te Londen, (in antwoord op diens telegrafische
verzoek om ondersteuning van de opstand der oliemagnaten tegen het kapitalisme),
werd meegedeeld,
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dat Zijne Onbekendheid op de gewenste datum de gewenste rede zou uitspreken,
zich ter plaatse van de toestand op de hoogte stellen, de mis lezen, de dienst leiden,
de bank laten springen; doorhalen wat niet verlangd wordt en in drievoud terug te
zenden. Zij schreven aan Herr Doktor Schmutzig Wetterhahn te Bonn, dat ‘Seine
Unbekanntheit sich am 1. Mai nächst gerne zur Verfügung stellen würde für die
Denazifikation des Neonationalsozialistischen Verbandes Deutscher Verbände’, welk
schrijven vergezeld ging van een in het Esperanto gestelde uitnodiging tot hat
bijwonen op 2 mei daaropvolgende van een galaproces te Moskou, waaraan Hij
medewerking zou verlenen door de opzienbarende bekentenis altijd alles ontkend te
hebben.
Zij zorgden er ook voor, dat hij in de nacht van 3 op 4 mei per helicopter naar een
der westeuropese grenzen vervoerd werd om toezicht te houden op het clandestien
aanplakken van stroken met de tekst: SOLCHE NICHT ERWÜNSCHTI, om hem
even later met hetzelfde toestel een paar kilometer verder over de grens te brengen,
waar hij een optocht formeerde van opgeschoten jongens, baldadige, brooddronken
lawaaitrappers, die onder het zingen van het Pott-und-Kessellied diezelfde grens
overtrokken, de stroken verwijderden en er runetekens voor in de plaats aanbrachten.
Een gepantserde auto bracht hem vervolgens naar het dichtstbijzijnde politiebureau,
waar hij aangifte deed van de overtredingen en ongeregeldheden, uitgeput achter een
der bureaus ging zitten en als een blok in slaap viel. Zo letterijk in slaap viel, dat hij
voorover sloeg en zijn hoofd met een harde bons op het vloeiblad terechtkwam. Hij
ontwaakte niet. Wel viel door de schok een inktpot om, waarvan de inhoud in een
trage stroom over het bureau vloeide, een stapel papieren besmeurde en daarna
langzaam van de bureaurand op de grond begon te druppelen.
Bahilly Gram snelde onmiddellijk toe, zette de inktpot overeind en vouwde het
bovenste blad van de stapel bevlekte papieren dubbel voor een Rohrschachtest, die
tot resultaat had, dat er onmiddellijk telefonische opdrachten uitgingen tot het
vervaardigen van spandoeken met de tekst:
RILLANDBATH MOET VRIJ!
ZELFBESTUUR VOOR DE NEANDERTHALERS!
DENKVERBOD OP ZONDAG!
en tot het beschilderen van muren, gevels en schuttingen, waarop de volgande
morgen in scheve kalklerters te lezen zou staan:
ANYBODY GO HOME!
Tenslotte telegrafeerde zijn staf aan het Genootschap Het Hoogste Woord te
's-Gravenhage, dat de Welvermetelmaarzeergekalmeerde Heren helaas slechts tot en
met 4 mei, 8 uur p.m., op hun Chef konden rekenen om te ageren tegen de
mei-herdenking, aangezien hij nà dat tijdstip volledig in beslag genomen zou worden
door de deelname aan de protestmeetinyen tegen de diskwalifikatie van de 5e mei.
Wat de Onbekende zèlf aangaat, hij hield zich zo afzijdig als in een dergelijke
baaierd van aktiviteit maar mogelijk was. Een voorbeeld vrouwen van alle leeftijden,
haar- en huidskleuren, nationaliteiten en gezindten wierpen zich aan zijn voeten,
maar hij wees ze af op grond van de ervaring dat liefde een beetje sterven is en na
zijn jeugdexperimenten tussen de grenzen van het niemandsland kon dat beetje
sterven het ontbrekende gewicht zijn, dat de schaal definitief naar de kant van de
dood zou doen doorslaan.
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Dat die afgewezen vrouwen kloosterorden vormden, waarin zij zich toelegden op
de versterving, daarmee dus lijnrecht ingaande tegen zijn eigenlijke boodschap,
ontging hem. Hij had de eeuwigheid, want hij had geen tijd, hij had het te druk.
Zò druk dat hij nog maar eens per week de pleister in zijn nek door een schone
verving en dat dan nog zo haastig, dat hij niet eens merkte hoe zich aan weerskanten
van het litteken rond de plekken waar de kleefstof het linnen op zijn plaats hield,
ontstekingen begonnen te vormen, die langzamerhand ontaardden in een gruwelijk
abces, dat hem
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voortdurend hoge koortsen bezorgde. Maar hij had het te druk om daarop zelfs maar
te letten.
Zo kwam het, dat zich het volgende tafereel afspeelde op de vooravond van de
gebeurtenis, die in de geschiedenis geboekstaafd zou worden als de Grootste
Revolutie:
Trillend van koorts beklom hij het spreekgestoelte, hief een hand op om de
toejuichingen van de duizenden koppen tellende menigte tot zwijgen te brengen en
begon te spreken, (zeven maal zeventig tolken vertaalden zijn toespraak in zeven
maal zeventig talen; filmcamera's en televisiecamera's zorgden voor uitzending van
het evenement naar de achtergebleven gebieden).
DE HUIDIGE TOESTAND IS NIET LANGER ZORGWEKKEND TE
NOEMEN....
DE HUIDIGE TOESTAND IS ONDULDBAAR!...
(Donderende toejuichingen!)
Hij pauzeerde even tot het rumoer wat bedaard was en vervolgde met
stemverheffing:
WANNEER ONS RECHT ONS NIET GEGEVEN WORDT... ZULLEN WIJ
ONS RECHT NEMEN!! (Stormachtig applaus!)
WIJ ZULLEN STRIJDEN VOOR DE ÈNE ZAAK TEGEN DE ANDERE ZAAK!!
De aanwezigen op de eerste rijen verhieven, zich van hun stoelen en onmiddellijk
volgden de anderen hun voorbeeld.
Oorverdovend klonk het strijdlied: ‘I e d e r t e g e n A l l e n ! A l l e s v o o r
n i e t s ! ’... Uit het gezang maakte zich een hoge vrouwestem los: ‘K a n i k U
ergens mee van dienst zijn?’
Het meisje uit de leeszaal baande zich een weg naar voren. Boven de Interplanetaire
uit schalde haar stem: ‘I s e r e e n l e v e n n a d e ? I s e r e e n l e v e n ? I s
er? Is er?’
Het leek alsof die stem, die tegen het tumult van al die andere stemmen optornde,
de adempauzes benuttend om er bovenuit te komen, met het massale koor een canon
zong:
‘I s e r e e n l e v e n ? ’
Alles voor niets!
‘I s e r e e n l e v e n ? ’
Alles voor niets!
‘N u e n i n h e t u u r v a n o n z e ...’
Alles voor niets!

Naarmate het meisje dichter bij het podium kwam werd haar stem steeds hoger en
scherper. Het werd een mes van geluid, dat hem in de hartstreek trof nog voor zijzelf
hem bereikt had. Zijn gezicht vertrok tot een afschuwelijke grimas, hij wilde naar
de pijn grijpen, graaide een paar maal machteloos in de lucht, wankelde en verloor
het evenwicht. Nog voor het gezang goed en wel geëindigd was, zakte hij in elkaar.
Uit het publiek doken nu nog andere gestalten op, die zich naar hem toe haastten.
Behalve de doodsbleke Bahilly Gram bogen zich gelijktijdig over hem heen: drie
ambtenaren van het Ministerie van Onveirichterzake; twee doctors in de literaire
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medicijnen, die recepten schreven voor 19e eeuwse Nederlandse dichtwerken en/of
romans met kalmerende driehoeksverhoudingen (driemaal daags 1 conflict, uiterlijk
anderhalf uur na de maaltijd); vier psychiaters, die de afwezigheid van zowel
bewustzijn als onderbewustzijn constateerden en een trompetmedium, dat de
Posthoorngalop ten gehore bracht.
Men paste E.H.B.O. toe, achtereenvolgens door: kunstmatige ademhaling,
toekenning van een eredoctoraat, het verwijderen ven de schellen voor zijn ogen,
voetwassing, handen spandiensten en alle verworvenheden van theosofie en
mensendieck, maar niets hielp. Tenslotte meldde zich vrijwillig een gevallen meisje,
dat hem hielp opstaan, het abces ontdekte en de pleister wilde verwijderen, maar hij
duwde haar weg, hield zich zwaaiend overeind en drukte met zijn laatste krachten
de veretterde, vuile strook linnen weer op zijn
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plaats.
Het publiek canoniseerde dit gebaar spontaan als een uiting van opperste
heldenmoed, bestormde het podium en tilde hem onder gejuich op de schouders.
Als hij zich daar ooit nog mee beziggehouden had, zou hij geweten hebben dat het
de avond van zijn 45e verjaardag was en zou hij zich - stervend boven een zee van
hoofden - hebben gekweld met de vraag of hij maar 35 had mogen worden van het
lot of juist 55, dus: of hij gewonnen of verloren had.
Zoals later in de geschiedenisboekjes van het Toegewijd Lager Onderwijs te lezen
zou staan, werd de Grootste Revolutie nog voor het invallen van de duisternis een
succes, want aangezien aan de opstand door i e d e r e e n werd deelgenomen, was er
weinig feitelijke tegenstand te overwinnen en kon meteen worden overgegaan tot
het formeren van de overwinningsoptocht.
De dood, die in opdracht van de tijd met deze stoet meeliep, overtuigde zich van
de identiteit van zijn slachtoffer door de pleister aan één kant los te trekken, zodat
het litteken zichtbaar werd.
Spookachtig verlicht door walmende fakkels werd het kadaver van de Onbekende
Rebel - hoog boven de hoofden van zijn aanhangers, die stuk voor stuk elkaars
tegenstanders waren - een nachtlang rondgedragen in een gigantische triomftocht.
Op het ritme van de plechtige tred van de dragers schommelde de pleister langzaam
van links naar rechts en van rechts naar links. Als de slinger van een klok.
Maar door de horizontale stand van het lichaam was het moeilijk te zeggen of uit
die beweging een ja-knikken of veeleer een nee-schudden sprak...
Geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.
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onder 1 hoedje

brief vol jazz voor gils
Waarde G.G.,’
We hebben elkaar maandenlang beloofd van gedachten te wisselen over jazz. Wij
- overbeleefd als Chinezen waar het overbodig is - lieten elkaar de eer om de
correspondentie te openen. Of vrezen wij de challenge? Omdat gij beweert van de
jazz genezen te zijn als van een jeugdkwaal en ik dit nog niet ben, en ook omdat het
dure postwezen het ons weldra misschien onmogelijk maakt een briefwisseling te
voeren, stop ik deze brief vol jazz.
Een Duits musicus verklaarde, toen hij met Clirford Brown speelde: ‘Du muzst
dein Leben ändern, wenn du ihn hörst.’ Ik vermoed dat hij - het was immers een
Duitser, ein Prinzipienreiter - met veranderen beteren bedoelde. Ik weet, dat dit
moraliserend grapje voldoende is om u uit uw Hoge Kaartse schelp te halen.
Het is zonder meer duidelijk dat men een historische periode van twee decennia
met het psychisch karakter en het ritme van de 20ste eeuw niet vangt in één briefje.
Het volume door het postwezen veroorloofd volstaat nauwelijks om een historische
schets van een muzikale expressievorm te geven, haar elementen te ontdekken en te
definiëren, de artistieke, psychologische of humane waarde van haar richtinggevende
persoonlijkheden te bepaien.
De tegenstanders van de zogenaamde moderne jazz noemden deze richting bij
haar debuut een onnatuurlijke, gekunstelde manier die alle banden met de traditie
verbrak en zich alleen door extravagantie en sensatie zou weten op te dringen. Nu
de beide partijen bedaard zijn en de niet te onderschatten zelfcorrectie van de
geschiedenis zich laat gelden, kan men door analyse van de feiten alle artistieke,
pseudoen extra-artistieke opwerpingen van reactionaipen wegruimen. De proloog
van de bop werd gespeeld in een der combo's van de swingperiode, het sextet van
Benny Goodman, waarin de bewuste vernieuwer Charlie Christian gitarist was; de
sonoriteit en de frasering van de latere Four Brothers en West-Coasttenors gaan terug
op de stilistische innovaties van Lester Young uit de Basie-formatie, swingeeriheid
bij uitstek; de velociteit en het technische meesterschap die alle moderne
jazzbeoefenaars als het sine qua non stellen, vindt men reeds in het type van de
individuele
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solist, dat de klassieke jazzperiode door de uitschakeling van het collectief creatief
werk tot verstarring bracht. Door dit tekort aan collectief werk bleef men juist gekneld
in verouderde harmonische schema's. De spontaneïteit, de polyfonie van de
New-Orleansmuziek bereikte in Armstrongs Hot Five en Hot Seven haar toppunt.
Zij overtrof in ‘West-End Blues,’ en ‘Tight like this’ zichzelf, want met deze
interpretaties werd baan gemaakt voor de virtuoso-artiest, de individuele solist,
geruggesteund door een op schema's aangewezen formatie. De klassieke swingperiode
bereikte op haar beurt de perfectie in de massaswing van het Basie-orkest of het
overwogen impressionisme van Ellingtons ‘Concerto for Cootie’. Het Carnegie Hall
concert van Goodman in de nacht van 16 januari 1938 toonde zowel de gezonde als
zieke plekken van het swingidioom. De jonge generatie was zich zelf halfbewust dat
het herspelen van stereotiepe riffs, het bouwen op overbekende en in feite begrensd
gebleven harmonieën niet langer artistiek verantwoord was zonder in het platste
cliché en een troosteloos commercieel patent te vervallen.
Vitaliteit, energie en vooral de psychische cohesie en haar artistieke expressie
drongen zich op.
Men kan van mening zijn dat sedert de boprevolutie de jazz haar karakter van
collectieve volkskunst verloren heeft. Laten wij aannemen dat dit voor een gedeelte
opgaat. Maar door de stereotypie en vervlakking, de witte ballroomsaus van de laatste
dertiger jaren had de jazz niet alleen haar waarde als collectieve creatie maar
bovendien als kunstexpressie verloren. Door de boprevolutie bereikte het collectief
creëren een hoog niveau binnen de combo. De combo werd het uitdrukkingsmiddel
van een niet klein percentage der grootstadsnegers, proletariaat dat in getalsterkte
toeneemt in het industriegebied (Detroit). Dat de hier naar voor tredende fenotypen
andere zijn dan de deelnemers van de camp-meetings, de field-hollers, rurale
blueszangers en leden van de New-Orleanse fanfares is banaal vanzelfsprekend.
Indien de West-Europeaan door paratypische factoren in deze halve eeuw reeds tot
andere metafysische en artistieke visies kwam, de Amerikaanse neger doorliep nog
meerdere stadia en haastte zich naar het niveau van het erkende individu. De moderne
jazz, in een ander levensklimaat (de tweede wereldoorlog) en bij andere fenotypen
ontstaan (de Amerikaanse grootstadnegers) dan de voorafgaande New-Orleans- en
klassieke perioden, werd de expressie van zichzelf bewuste generaties, meer want
verstandelijk gepijnigd door onrecht, zwaarder erfelijk belast maar radikaler op
artistiek gebied, rijker aan mogelijkheden, genuanceerder, laat-kwartair en existentieel
gedrukt, apathisch of revolterend. Wij zien de jazz in een nieuw stadium geschoven;
de bop is artistiek en psychisch de eerste jazzvorm die de adekwate expressie is van
de eigen tijd, die voorbij het archaïsme zich kan verruimen tot een voor het universeel
fenotype geldige spiegel.
De historiek van de moderne jazz leidt ons in 1940 eerst naar ‘a somewhat shabby
dining-room in Hotel Cecil on West 118th Street in Harlem’ (Alun Mogan/Raymond
Horricks), een lokaaltje door Henry Minton aan musici ter beschikking gesteld. Het
is tijdens jam-sessions bij Minton gehouden dat de nieuwe stijl, bebop genoemd,
zich langzaam kristalliseerde. De gitarist Charlie Christian, die duidelijk het doel
van cohesie in de combo, van collectief werk op harmonische in plaats van melodische
basis voor ogen had, stimuleerde de experimentators K. Clarke, T. Monk, J. Gillespie,
T. Dammeron, Ch. Parker. Individuele expressie binnen een samenwerkende eenheid,
nadruk op de vertikale structuur: de principes van Christian die op de leeftijd van 23
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jaar overleed zonder de resultaten van de beweging te horen. Of zich na Christian
dadelijk een leidende figuur heeft opgedrongen is ons niet duidelijk, maar historisch
gezien is Charlie Parker, genoemd ‘the Bird’, de synthese van het rijpingsproces na
de Mintonsessies.
Muzikaal genie en sociaal onmogelijk fenotype is Parker het tragische knooppunt,
de creatieve purist, van wie de muzikale nalatenschap verre van doorgrond is en van
wie de invloed zich decennia ver laat voorspellen. Parker: de door een mythisch pure
droom bezetone, die zich aan de drek van het bestaan niet kon aanpassen, voortdurend
onder vlagen van paniek leed en van de neurose in de alcohol, van de alcohol in de
narcotica vluchtte om in 1955 - 35 jaar oud - ten onder te gaan. Naast een muzikaal
oeuvre bracht Parker ons een ethisch wrange, maatschappelijk droevige getuigenis.
Hij leed zeer onder het wanbegrip en de rassendiscriminatie, stierf te vroeg om de
invloed van zijn idioom op de New Yorkse school te smaken. Zijn antithese in de
maatschappij,
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zijn alter ego in de muzikale expressie: John Birks Gillespie, genoemd ‘Dizzy’,
robust, gezond, sociaal solied, showman en entertainer, overtuigt er ons van dat de
bop op zichzelf geen neurotisch maar vitaal fenomeen was en is. Een dosis humor,
de gepaste lichamelijke verzorging, de gunstige paratypische invloeden - goede jeugd
en bemiddelde ouders - en het aangeboren savoirvivre naakten Gillespie tot de
extroverte kolossus der vitaliteit, der frenetische uitbundigheid. Het is een eigenaardig
feit dat dergelijke fenotypen de perfecte artistieke tandem vormden in de eerste
unisonoensembles van de bop-era.
In een analytisch opstel, opgenomen in ‘Hommes et Problèmes du Jazz’, heeft de
Franse musicoloog en jazztheoreticus A. Hodeir de vernieuwingen in het oeuvre van
Parker beschreven. Het thematische materiaal werd gereharmoniseerd, subtieler en
genuanceerder gemaakt. Uit het stereotiepe standaardmateriaal ontstonden
parafraserende thema's van grotere harmonische durf en schoonheid. Het
bluesrepertorium vooral is bij Parker uitgebreid. Op dit thematische fundament
bouwde Parker zijn nieuwe melodische concepties: een frasering die naar de
polytonaliteit neigt en revolteert tegen de knellende basisharmonieën, een zekere
melodische discontinuïteit waarin de frasen als fragmenten an sich het gevolg van
een strenge logica en niet van een zwakke muzikale idee zijn. Parker heeft hierdoor
in het kunstwerk gerealiseerd de huidige menselijke situatie als energiegulp gevolgd
door onbegrepen stilten, de begrensheid van het fenotype, de onmogelijkheid en
absurditeit van het gnoothi seauton en van het systematische denken. De artistieke
synthese dus van het fragmentair zijn, het drijven van ijsschollen op de arctische
oceanen van het denken, ascetisch, zonder enig lyrisme uitgedrukt. Obsessionele
melodische wendingen (zoals bij Davis later) keren in dit oeuvre telkens terug. Ze
zijn het sjibbolet van een kunstenaar, een herinnering aan de diepte van de organische
inspiratiebron en aan de noodzakelijke begrenzing waarvan het Goethewoord reeds
getuigde. Ook op ritmisch gebied bracht hij het procédé van de contrasten, vnl. door
een accentuering hetzij op de tijd hetzij in de tijd die met het suggereren van noten
de ritmische rijkdom vergrootte. Een ‘esthétique de tumulte’, formuleert Hodeir, die
om polyritmisch perfect te zijn het complement in eenzelfde idioom eiste: Max Roach,
Kenny Clarke. De sonoriteit van de Bird, ascetisch, meestal hard en snijdend
verhoogde de puurheid van de muzikale expressie, bevestigde op zichzelf reeds het
compromisloze van de artistieke visio.
Parker was een gecompliceerd, broos fenotype. Wij mogen hem nochtans niet
uitsluitend in de zwarte verf van de ernst afschilderen. Stellen wij langs de ene kant
de getourmenteerde soli van ‘Confirmation’. ‘Dizzy's Atmosphere’, ‘Cheers’ en ‘Ko
Ko’, en aanvaarden wij dat in de meerderheid van zijn opnamen ‘le climat évolue
de la qulétudo au drame’ (Hodeir), dan zijn wij langs de andere kant verplicht de
aandacht te vragen voor de complementaire lichte humoristische momenten (zoals
in de ‘West End Biues’-reminiscenti van ‘Cheryl’) of zelfs voor het volmaakte
evenwicht, voor de zachtheid en frisheid van de ‘Yardbird’, de meest coolinterpretatie
van de Bird, waarin de gladde geaëereerde sonoriteit Konitz voorspelt.
De esthetica van Parker was gericht op de kamermuziek, de extrovertie en het
fysische surplus aan energie stempelden Gillespie tot de promotor van het grote
boporkest. Tussen 1946 en 1948 stelde Gillespie een ensemble samen dat indien
esthetisch minder op punt gesteld psychisch zijn schokwerking nergens miste en op
de Europese auditoria fascinerend en angstaanjagend werkte. Artistieke vormgeving

Gard Sivik. Jaargang 4

aan het kataklisme, prekwartaire kosmische explosies, het vitalisme van de
Marsmanvisioenen, primitivisme dat in de Amerikaanse schilderkunst door de richting
Pollock werd doorgedreven: alle associaties bij het Gillespie-orkest. De
Gillespie-concerten vielen in ons kader geplaatst samen met de gistingstijd van de
experimentele poëzie. Tijdens het historisch belangrijk Kerstdagconcert van 1948
in Carnegie Hall werd ‘Manteca’ gecreëerd, het in memoriam voor de om religieuze
en clanredenen vermoorde congaspeler Chano Pozo, die een centrale rol speelde in
de ritmische concepties van Gillespie, en van wie de dood fataal werd voor het
ensemble. Parker en Gillespie domineerden het jazzpodium tussen 44 en 48. Nadien
kreeg de moderne jazz een meer geschakeerd uitzicht, ontplooiden zich andere sonore
mogelijkheden, maar de tendenties kruisten elkaar en waren minder contrariërend
dan het etiket of de theorie deden vermoeden. Wat men cool, West-Coast en
progressive noemde, hing in zijn beste realisaties steeds nauw
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samen met de eerste bopbeweging.
In 1947 associeerde Parker zich met de jonge trompetspeler Miles Davis. Zij
maakten 25 opnamen, nu als klassiekers van de bop bekend, en men stelde vast dat
de intimiteit en het evenwicht hier toe te schrijven waren aan de zachte, rustige,
ontspannen stijl van Miles Davis. Door Bird geïnspireerd, vormde de persoonlijkheid
van Davis zich tot de overwogen, van alle paniek vrij geworden maar de eenzaarnheid
suggererende stijl, waarmee hij het decennium 1950-1960 zou domineren.
Binnen het Woody Herman-orkest kwam men tot de innovatie van een 4
tenors-saxofonensectie, die volgens de koele Lester Youngaanblazing een zachte
sonoriteit aan een ruim klankpalet koppelde en als Four Brothers de cooltendentie
inleidde. De sectie bestond uit Stan Getz, Dexter Gordon, Herbie Steward, Al Cohn.
Rust, ontspannen lyrische uitdrukking en vooral sonoriteit, ‘new sound’, begeesterden
deze leerlingen van de President. Harmonisch en ritmisch waren zij eigenlijk
verouderd, en het zijn slechts deze improvisators die door de experimenten van de
bop werden geraakt, die de tendentie-cool op vernieuwend niveau plaatsten. Ook de
geografische centra van de jazz wijzigden zich. In New York verliet men de 52-ste
straat voor Bop City, Royal Roost en Birdland. In San Francisco zouden weldra
nieuwe clubs geopend worden.
In 1949 stelde Miles Davis een originele formatie voor kamerjazz samen, die
nieuwe sonore werelden met cor, tuba, trombone, barytonsax, alto, trompet, bas,
piano en drums, intiem verenigd door speciaal ontworpen arrangementen, wilde
scheppen. De resultaten van dit ensemble zijn artistiek verrassend positief maar
economisch ruïnerend geweest, en werden alleen binnen de kring der musici ten
zeerste gewaardeerd. Deze sessies op 21/2, 22/4/49 en 13/3/50 blijken mijlpalen,
omdat zij de aandacht vestigen op de drang naar compositorische en sonore
vernieuwing die door Miles en zijn arrangeurs Gil Evans, Gerry Mulligan, John
Lewis en John Carisi nagestreefd werd. De ideeën van deze Capitol-opnamen liggen
aan de basis van het Mulligan-kwartet, het Modern Jazz Quartet en de nieuwe
magistrale samenwerking van Miles Davis en Gil Evans in ‘Miles Ahead’ (1958) en
‘Porgy and Bess’ (1959). Het contrapunt, waarvan het jazzistiek gebruik door Parker
in ‘Ah Leu Cha’ en ‘Chasin' the Bird’ werd gesuggereerd, werd minder schuw
uitgewerkt in ‘Israel’. Het zou weldra de methode van Mulligan en Lewis worden.
Nieuw zijn ook de thema's met oneven matenaantal en het gebruik van de 3/4-maat,
waardoor de componisten het gewone kader van de jazzcompositie braken en de
dwang van de 4/4 verwierpen. Samenvattend: ‘fresh sound’, strengheid, polyfonische
experimenten en het doorbreken van het compositorische kader kenmerken deze
koele parels.
In hetzelfde jaar opende bassist Howard Rumsey te Hermosa Beach zijn
‘Lighthouse’-cabaret, het Minton van de zogenaamde West-Coast jazz. Deze vaye
term klasseert een honderdtal bijna allen blanke musici, die in de lijn van de
cool-tendentie werkten en sterk beïnvloed werden door de filmen muziekindustrie
van de streek. Uitstekende technici, lezers, arrangeurs (Jack Montrose, Shorty Rogers,
Bill Holman), ontbreekt het de meesten aan inhoud, tekort dat zij achter de theorie
van de vormperfectie verbergen en dusdanig tot de bop in de verhouding staan van
de blanke Chicagoans tot de New Orleansers. De verwantschap van de West-Coasters
met de Chicagoans is immers direct, indien men vaststelt dat een Giuffre op Lester
Young steunt, en Young op Frankie Trumbauer en Bud Freeman. De fenotypen Chet
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Baker en Bix Beiderbecke dekken elkaar op verscheidene punten. Naast gevaarlijke
experimenten als Giuffre's ‘Tangents in Jazz’ met zwijgende ritmiek of impliciet
tempo vindt men er de herwerking van Dixielandmateriaal, hetgeen het betrekkelijk
organische van de lokale esthetica bewijst. De West-Coasters kunnen alles spelen
en hun productie is gezien de consommatie van Holywood zeer groot: dit zijn twee
kenmerken betreffende de kwantiteit. Hiermee is, meen ik, al veel gezegd. Deze jazz
lijdt onder het Californisch luxueus klimaat, haar vertegenwoordigers zijn onbekend
met de drek van de industriegebieden. ‘Le jazz de la Californie est comme une plante
de serre. C'est un jazz bleuâtre, maussade, souffreteux’ (Malson). De klassieke
scholing drukt op haar composities. Het zijn perfecte oefeningen zonder
uitdrukkingskracht, dode schema's zonder bezieling. Gereserveerdheid en distinctie
kunnen met impotentie samenvallen. De eerlijkste figuren zijn er de percussionist
Shelly Manne, die zijn grenzen kennend, zich tot kleine maar rake detailvondsten
beperkt, en de klarinetspelercomponist Jimmy Giuffre. Onder de kleine
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ensembles werd het Brubeck-kwartet door een sterke reklame fel overschat, bij de
orkesten valt het pompeus, grotesk en onsmakelijk oeuvre van Kenton dadelijk op.
Brubeck, die een klassieke opleiding van Bach tot Milhaud onverteerd meesleept,
heeft in zijn hybridische conceptie de klassiekgevoede vrije improvisatie op een
doorlopende ritmische sectie geplaatst zonder die wisselwerking van spanning en
ontspanning der creërende factoren te verkrijgen waardoor de swing ontstaat. Het
Brubeck-kwartet redt zichzelf zodra Brubecks crisis-chorussen voorbij zijn en de
altoïst Paul Desmond in onbegrensde melodische lijnen volgens een nogal monotoon
procédé de improvisatie doortrekt. Wij staan hier voor hypersensibele, nerveuze
fenotypen die elke intentie van elkaar begrijpen en beantwoorden, fugatisch
improviseren, maar ten slotte het tweeslachtige van de conceptie zelden overwinnen.
Men luistere naar Brubecks deel in ‘Balcony Rock’ en naar Desmonds solo In ‘The
Song is you’, zij geven het negatieve en positieve, ook naar ‘Audrey’ en het analoge
slot van ‘Balcony Rock’ omwille van de subtiele geslaagde oefeningen in
geïmproviseerd contrapunt. Vele musici van de West-Coast hebben op een bepaald
ogenblik in het Kenton-orkest gezeten, dat met uitzondering van de partituren van
1953 van de hand van Mulligan, Rogers en Holman, steeds zijn reputatie door
pretentie en technische charlatannerie heeft weten te vestigen. Het Kenton-orkest
vergeleken met de Gillespie-formatie bewijst ons één zaak: men moet iets te zeggen
hebben voor men het keurig kan zeggen.
Keren wij na de analyse van deze aan vitale sappen arme Westerse twijg aan de
koele moderne jazzplant terug naar het scheppend centrum van New York, waar de
medewerkers van de Davis-Capitolsessies hun concepties breder uitwerkten. Mulligan
in zijn kwartetten en sextetten zonder piano, John Lewis in het Modern Jazz Quartet.
Het begonnen contrapuntexperiment heeft beiden een tijdlang gefascineerd. Klassiek
geschoold slaagden zij erin van de fuga meer dan een curieuze oefening te maken,
maar bevestigden meteen het kleine perspectief dat langs hier aan de
Afro-Amerikaanse muziek op dit ogenblik wordt geschonken. Hiermee wordt echter
geen punt gezet achter de pogingen om de unisono voorbij te streven. Wij staan hier
nog maar voor ‘la révélation d'une tendance qui n'est encore qu'embryonnaire dans
le jarz moderne’ (Hodeir).
Mulligans kwartetten beoefenden het contrapunt op een lichte, eenvoudige,
charmerende wijze (‘Walkin' Shoes’, ‘Bernie's Tune’), minder ruitenbrekend dan
men vermoeden zou, zelfs - en vooral met Brookmeyer - overhellend naar de
middle-jazz of mainstreamconcepties.
Het Modern Jazz Ouartet, vroeger het kwartet van Milton Jackson, kreeg met zijn
huidige naam ook de esthetica van John Lewis, muzikaal directeur en pianist van de
groep. Het weet op een enige wijze de bop- en cooltendenties te versmelten binnen
de gesloten vorm van het kwartet dat geen eigenlijke ster duldt, nooit in eerste instantie
individuele psychische expressie nastreeft, maar langs de muzikale compositie de
simultane uitdrukking van vier fenotypen is. Het dankt zijn perfectie aan Lewis' moed
tot begrenzing, orde en maat, aan de juiste dosering van de dionysische en apollijnse
elementen. Men voelt dat elke realisatie van het kwartet te danken is aan een
gecompliceerd proces, waarin berekening, intuïtie, fusie van levensopvattingen,
vreugde aan collectief werk en virtuositeit dooreen geweven worden. Dergelijk werk
bouwt men niet alleen op muzikale k[en]nis; een gedurig zoeken naar cohesie; van
de fenotypen, een wederzijds herkennen en erkennen, en de vriendschap zijn evenzeer
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essentieel. Het kwartet dat uit slag- en knipinstrumenten bestaat heeft na een vrije
periode onder de leiding van Milton Jackson en met de medewerking van Kenny
Clarke en Ray Brown zijn definitieve formule gevonden onder het directeurschap
van Lewis zonder daarom in verstarring te vervallen. Lewis, de apollinische
componist, polyfoon denker met een voorliefde voor de barok en de Molièretijd,
sterk beïnvloed door de Europese harmonieleer, heeft zelf ingezien dat het goochelen
met contrapunt, het werken in fugato-, stretta- en canonvorm, minder mogelijkheden
bood binnen de jazz dan oorspronkelijk werd vermoed, zodat na het stadium van
‘Vendôme’, ‘Elysses’, ‘Concorde’, ‘Morning in Paris’, contrapuntale composities
in zuiderse charmerende geest, een nieuw stadium aanving (1957) waarin de thema's
van Parker en Gillespie tot strengere composities werden bewerkt. De tweede helft
van het concert dat in het najaar van 1957 te Brussel werd gegeven, was integraal
aan het oeuvre van de Bird gewijd (‘Yardbird Suite’). Naast een ander persoonlijk
experimenteel werk als ‘La Ronde’, ‘Fontessa’, ‘Midsummer’,
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en de medleys die soms onbegrijpelijk funest impressionistisch zijn, wijdde Lewis
aandacht aan de studie van montage en geluidplans en aan de filmjazz (‘Sait-on
jamais’). Het meest jazzgeladen is het kwartet gedurende interpretaties van de blues.
‘Ralph's new Blues’, ‘Bag's Groove’ en andere themata van Milton Jackson, deze
dionysische improvisator, de sterkste schakel tussen de bop en neoboprichting,
incarnatie van het ‘soulful’-zijn, ruimen de laatste restricties tegenover de esthetica
van John Lewis op en verheffen het M.J.Q. tot het oprechtste, meest swinggeladen
moderne combo, gedreven door de stuwende, verende maar intieme ritmiek van
Connie Kay en Percy Heath. De geslotenheid van de groep en de bepaalde orde van
de instrumenten sluiten praktisch het toetreden van blazers of gastartiesten uit.
Opnamen met de fluwelen Giuffre en de stekelige S. Rollins bevestigden het unieke
karakter van de bezetting en de werkgeest. Vnl. de samenwerking met Rollins te
Music Inn werd een ramp voor de niets ontziende tenor die aan de wederzijdse
ideeënuitwisseling van Lewis en Jackson geen deel had en met enkele boutades de
opname ‘Night in Tunesia’ en ‘Bag's new Groove’ ontsierde. Het vroeger
geregistreerde ‘The Stopper’ - thema van Rollins zelf - ontsnapt aan de mislukking.
Voor de rest: M.J.O. + Rollins = de provocator colossus gecompromitteerd!
Daar wij ons hier beperken tot de creatieve momenten van de avant-garde, kunnen
de modern gebleven middle-jazzmen als Eldridge en Hawkins, alsook de talrijke
door het modernisme geraakte mainstreamers (Buck Clayton all Stars) en
afzonderlijken als E. Garner buiten beschouwing gelaten worden. Rond 1955 pasten
de grote orkesten Ellington en Basie zich eveneens aan, en kwamen - het eerste door
zijn bijdragen tot de Newport festivals (‘Crescendo and diminuendo in blue’), het
tweede dank zijn de collaboratie met Neal Hefti (‘Duet’, ‘The Kid from Redbank’)
- in het belangstellingsveld van de modernen. In 1954 trad een nieuwe generatie op,
die de erfenis van Parker exploiteerde, gevormd was door de ellende van de
industriesteden, maar hierdoor niet meer door paniek werd aangegrepen als Parker,
zich echter collectief wenste te verzetten, kortom: revolteerde. Het is typerend dat
deze generatie opnieuw in het kader van de blues - de eeuwenoude expressievorm
van de Amerikaanse neger - zich vernieuwt, haar eerste vorming in de volkse ‘Rhythm
and Blues’-ensembles krijgt en vandaar de worp naar een hoger artistiek niveau doet.
1957-58 worden dan ook de bluesjaren bij uitstek, nadat de blanke West-Coasters
dit domein braak hadden laten liggen. Parker werd posthuum de stimulerende
persoonlijkheid en het vinden van ‘la clé des logogriphes parkériens’ (Malson)
intrigeert deze generatie die het klassicisme van de bop nivelleert, aanpast, ook
vereenvoudigt en minder ascetisch maakt.
Als dominerende persoonlijkheid drong Clifford Brown zich op, synthese van bop
en cool met het accent op het eerste, gezond en vitaal fenotype met een zeldzaam
scherpe zin voor evenwicht. Var. de paniek kwam men tot een positief constructief
evenwicht, de getemperde bop, de vitale boodschap van het Max Roach-Clifford
Brown-kwintet. Orde en maat beheersten de dionysische expressie voorbij de crisis.
Deze boodschap dwingt ons des te meer tot aandacht, daar zij middenin haar elan
werd afgebroken door de dood van Brown en Richie Powell (pianist van het kwintet),
die bij een auto-ongeluk in 1956 omkwamen.
De neoboppers, een opkomende generatie in de minderheid, bewegen zich rond
de centrale persoonlijkheid van de verstandige en moedige Max Roach, schepper
van een sonore stijl voor slagwerk, en de energieke meer intuïtieve Art Blakey, ook
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vinden wij hen in de ensembles van Horace Silver en Miles Davis of in de moeilijke
maar afdoende leerschool: Thelonious Monk. Ray Bryant, Bob Timmons, Donald
Byrd, Lee Morgan, Curtis Fuller, John Griffin, Hank Mobley, Sonny Rollins, Bennie
Golson, Canonball Adderley, Philly Joe Jones: het zijn de creatieve East-Coasters,
die zich ten volle bewust zijn van hun rol, en de kunst-expressie tot het religieuze
domein rekenen. Provocerend en roekeloos als Sonny Rollins, kolossus van de
expressie als Coltrane en warm, lyrisch in composities als Golson (‘Whisper not’,
‘Blues after dark’, ‘I remember Clifford’), troublerend en frenetisch als Griffin - men
luistere naar ‘Rhythm-a-ning’ met Monk, een der réussites van vorig jaar, dat de
hardbop melodisch (Monk, Griffin) en ritmisch (L. Hayes) in zijn extreme vorm
voorlopig synthetiseert - wordt de nieuwe generatie, het ekwivalent van de literaire
beat, geschraagd door de obsessie van de blues, de exploitatie van het genie Parker,
de religieuze atmosfeer van de gospelsongs die het lichaam en de geest door het ritme
in een
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toestand van uitbundig geluk brengen, en als complement het aards tot in de botten
zijn, soulful, funky zijn (‘Senor Blues’) in de existentiële momenten. Deze Jazz
Messengers, waarmee ik nu niet uitsluitend de groep van Art Blakey bedoel, beseffen
de modificerende en therapeutische mogelijkheden van de kunst. En zij hebben er
vertrouwen in. Ze zijn minder wanhopig dan Parker. Ze staan ook collectiever, ze
zijn nog jeugdiger.
Eén uitzonderlijk muzikaal denker heeft het vlak van de moderne jazzcompositie
beheerst: Thelonious Monk. Esoterisch componist, nooit aflatend avant-gardist, nooit
rustend op geslaagde ondernemingen, steeds gewaagder worpen wagend, schiep
Monk de vreemdste en gedurfdste themata: ‘Round about Midnight’, ‘Blue Monk’,
‘Rhythm-a-ning’, ‘Bemsha Swing’ en in het extreemste stadium ‘Brilliant Corners’
met zijn ongelijk metrum en tempowisselingen. Monk daagt uit, gaat steeds tot het
uiterste en krijgt nadien steeds gelijk. De ontmoetingen van zeer diverse stilisten met
Monk scheen de laatste tijd een vast procédé te worden. Monk met Hawkins,
Monk-Mulligan, Monk en de Jazz Messengers, het waren schokontmoetingen,
waardoor men de inspiratieve vlam wilde doen oplaaien. Zij bewijzen ook dat Monk
een toetssteen is en het samenwerken met deze veeleisende challenger door de musici,
alle moeilijkheden ten spijt, wordt begeerd. Met eigen formaties (perfect gesteund
door Clarke en Pettiford) wijdde Monk albums aan Ellington, aan diverse themata
en aan nieuw persoonlijk werk. Vnl. in het album ‘Brilliant Corners’ is het experiment
niet van de lucht. Monk speelt met de linkerhand piano en met de rechterhand celesta
(‘Pannonica’). Over de gewone versie van ‘Bemsha Swing’ liet Monk het troublerend
ritme van de pauken plaatsen (Max Roach). Men staat voortdurend voor verrassingen
en wil het creatieve ogenblik bij deze denker niet missen. Gedurende de opnamen
voor het geluidslint van ‘Les Liaisons dangereuses’ lieten de ingenieurs de
registreertoestellen doordraaien, terwijl Monk - schijnbaar de gehele sessie vergetend
- met zijn kinderen pingpong speelde. Men oefende geduld, omdat de reflexen van
dit fenotype niet te voorspellen zijn.
Een teruyblik toont ons aan dat het voorbije decennium in het teken staat van Miles
Davis zoals de veertiger jaren in het teken van Bird. Men heeft Miles Davis
langzamerhand vereenzelvigd met zijn kwintetopnamen en gemeend dat de orkestrale
parels van 1949 zonder gevolg zouden blijven. De albums ‘Miles Ahead’ en ‘Porgy
and Bess’ in samenwerking met Gil Evans hebben dit weerlegd, zodat men nu het
meesterschap van Miles Davis én in combo én in groot orkest mag bevestigen.
Wij vinden bij hem zoals bij Parker het procédé van de solitaire melodiefragmenten,
afzonderlijke drijvende fragmenten op een zee van stilte: de onbegrijpelijke,
existentiële en absolute eenzaamheidssituatie van het huidige fenotype. De kunst
van Miles Davis is verwondbaar, teder, uiterst menselijk door de warme sonoriteit,
maar naar inhoud de obsessie van de eenzaamheid. Zoals Parker kenmerken hem
ook obsessioneel terugkerende ideeën, die geen herhalingen zijn maar een
noodzakelijk terugkeren naar de diepste en hardste lagen van de inspiratie. Begrenzing,
gesitueerde eenzaamheid, raakbaarheid: het fenotype Miles Davis is een sleutel voor
de universele situatie. Hij is de bewogenheid zonder kramp, slaagt in de modificatie
van elk thema en maakt het tot persoonlijke waarde: Ellingtons ‘Squeeze me’, zelfs
Fats Wallers ‘Jitterbug Waltz’ of de generiek van ‘Ascenseur pour l'échafaud’. In
zijn permanent kwintet heerst dan ook een atmosfeer van durende creativiteit, een
artistieke en psychische uitwisseling tussen de robuste Coltrane, die de harmonische
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fundamenten zoals Rollins met onbevangenheid negeert en zich op de grenzen van
de atonaliteit waagt, Red Garland, Paul Chambers en Philly Joe Jones, die de
Mintonesthetiek van Clarke, deze eerste mikroritmikus die binnen de afzonderlijke
vier tijden van een maat nog andere afzonderlijke explosies schoof, verder doortrok
tot secundaire, zelfs tertiaire subtempi. De kollaboratie van Evans en Davis is niet
toevallig. Zij is het gevolg van wederzijdse erkenning en van verwantschap. Door
de homogeniteit kan men geen der stukken uit ‘Miles Ahead’ boven de andere
verkiezen. In dit fresco van tien concerto's met zijn kwistig variërende sonoriteiten
hindert het harmonische net nergens de vlucht van Miles Davis. De arrangementen
schijnen met de stijl van de solist vergroeid. In deze zin heeft ‘Blues for Pablo’ veel
gemeen met het befaamde ‘Concerto for Cootie’ van Ellington. Uit de opera ‘Porgy
and Bess’ hebben Gil Evans en Miles Davis materiaal geput voor een nieuw album
met grote formatie. Door de
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aard van het thematische materiaal zelf hangt een sfeer van droefheid en bedruktheid
over alle interpretaties. De existentiële feeling van Davis heeft deze nog verzwaard.
Opvallend is het expressionistischer karakter, de vastere, snijdende contouren van
sommige arrangementen (‘Prayer - Oh doctor Jesus’), die het geheel jazzmatiger
maken dan het vorige album. De centrale rol van Paul Chambers en Philly Joe Jones
uit het permanente kwintet van Miles is hier niet vreemd aan. Citeren wij slechts
‘Gone’ en ‘Gone, gone, gone’, waarvan het eerste in zijn inleiding de orkestrale
improvisatie van Evans in versneld tempo op een spiritual is, vervolgens de
improvisatie van Chambers, Davis en Jones op de orkestrale improvisatie.
Onmiddellijk daarop volgt de eigenlijke spiritual ‘Gone, gone, gone’ op tempo van
Gershwins partituur in orkestrale bewerking van Evans. Het is een ketting van
mogelijkheden die alleen de jazzwereld kan bieden.
Deze nieuwe ontmoetingen tussen Davis on Evans hebben aldus geleid tot twee
albums die de orkestrale jazz, het sonore palet en het bewerken van themata tot
composities op een niveau brachten voorbij Ellington. Miles, die zoals Monk nooit
tevreden is over eigen werk en zijn opnamen niet bewaart, houdt alleen van deze
werken en de opnamen uit de Parkertijd. Ik laat hem zelf besluiten: ‘Ik denk zelfs
niet na over harmonie. Alles komt uit zichzelf. Men leert de noten blazen op de
manier die voor elk van hen nodig is.’ En in dit geval mag men ervan overtuigd zijn
dat dit geen pose is, waarde Gils.
Willy Roggeman
P.S. (1) Bij Parker en Davis: typische ‘tournures de phrases’ keren wat de Bird betreft
weer in ‘Cheryl’, ‘Yardbird Suite’ en ‘Cool Blues’. Voor Miles Davis heeft men
maar ‘Ascenseur pour l'échafaud’ te vergelijken met de chorus in ‘Sid's Ahead’
(Album ‘Milestones’). Parkers ‘lambeaux de phrases’ (term van Hodeir) vooral in
‘Klactoveesedstene’.
P.S. (2) Bij Brubeck: ik schreef op mijn geheugen vertrouwend dat ‘Audrey’ en
‘Balcony Rock’ subtiel contrapunt geven. Raker voorbeeld in de voorlaatste chorus
van ‘Out of Nowhere’, volgens G. Avakian een atonaal duet. Dat is overdreven. Er
zijn slechts atonale momenten. Atonaliteit treft men zelden aan, soms bij Rollins en
Coltrane (in ‘Sid's Ahead’). Oorzaak is dan vooral de kracht van de aanblazing, de
behandeling van het mondstuk en de reactie van de koperlegering. De hevigste
barensweeën van Brubeck hoort men in ‘On the Alamo’, opgenomen in een night-club.
P.S. (3) bij Monk en Rollins: Rollins + M.J.Q. = fiasco, maar Monk + Rollins =
uitstekend. Vb. hun chorus in ‘Ba-lue Bolivar Ba-lues-are’ (album ‘Brilliant Corners).
P.S. (4) Davis' kwintet: ‘Milestones’: merkwaardig de rust, de pure lyriek van Miles'
chorussen tussen de agressieve, sarcastische chorussen van Adderley en Coltrane;
een onaantastbaar eenzaam element tussen twee bijtende zuren.
P.S. (5) De toon van mijn brief bevalt mij niet. Bevordert de schijnobjectiviteit, want
objectief is mijn historiek niet. Oorzaak: de brief werd samengesteld uit nota's gebruikt
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bij publieke lezingen. Excuus voor de vele ‘wij’-vormen en analoge zogenaamd
wetenschappelijke clichés.

nederlandse informele groep
(openingsrede tot de tentoonstelling van de groep te breda in oktober
1959)
Ik sta hier om verwarring te stichten.
Want, verklaren de informelen bij monde van ekspozant Henk Peeters: ‘uiteindelijk
brengen woorden u geen stap dichter bij ons werk en stichten alleen maar verwarring.’
Zoveel is zeker: informele schilderkunst is geen vorm van kauzerie. Zij heeft
afgedaan met de steriele diskussies, de uitkomstloze prokontras die in de moderne
kunst zo langzamerhand de plaats van de eigenlijke benadering en waardering van
het kunstwerk hadden ingenomen, in zover dat de schilders zelf hierin werden
meegesleurd en meer aan schilderkunstige copy-writing voer een of andere teorie
dan aan eigenlijk schilderen deden.

Gard Sivik. Jaargang 4

72
Het heeft lang geduurd eer werd ingezien, dat alle verschillende ismen veel meer de
westerse tradisies hebben voortgezet dan ermee afgebroken. Welk verschil is er
tenslotte tussen het uitgangspunt van de tradisionele schilder en dat van de kubist,
fauvist, ekspressionist, noemmaaropist? Dezelfde werkelijkheid dient hun als
rechtstreekse inspirasie, Werkelijkheid die ze zogenaamd anders zien maar in feite
alleen anders schilderen.
Al hetgeen volgens elk van de vele uiteenlopende opvattingen wordt voortgebracht
is een werkelijkheid die wat werd vertekend, omgebogen, verkleurd, waarvan het
perspektief in stukken werd geslagen met duidelijk zichtbaar blijvende scherven...
De elementen, geleverd door de zichtbare werkelijkheid, worden herwerkt, gestileerd,
opnieuw geordend, hetzij met de genialiteit van een Picasso, hetzij in moeizaam
geknutselde steriele formules van een of andere naloper. Maar aan de grondslagen
wordt niet getornd, er grijpt hoogstens een wat versnelde evolusie plaats. Het is een
éénrichtingsverkeer, met één gemeenschappelijk vertrekpunt: de opties waarneembare
werkelijkheid.
Zelfs de zogenaamde abstrakte kunst maakt hierop geen uitzondering, wat ze
zichzelf en anderen ook wijsmaakt. De abstrakte schilder heeft zijn sirkels, ellipsen,
rechthoeken e.a. vormelementen nergens anders dan in de werkelijkheid gehaald.
Met het dus volmaakt zinloze en belachelijke janee-gekibbel tussen figuratief en
abstrakt raakte dan uiteindelijk die ganse halve eeuw moderne kunst in het slop.
Elke zogenaamde drang tot vernieuwing in de istiese kunst was een
parvenu-aangelegenheid geworden. Men wilde zich wel zogenaamd van al het
voorgaande distansiëren, een heleboel dingen verwerpen, maar men weigerde er de
prijs voor te betalen. Want die prijs is immers - hoe kan het anders - dat men, al is
het maar voorlopig, met lege handen komt te staan. En dat wil de istiese kunstenaar
vooral niet! Hij wil rezultaten, en vlug wat! Hij wil inslaan! Hij moet zohaast mogelijk
zijn eigen maniertje vinden, uit alle andere herkenbaar om de snob in zijn waanwijs
kennerschap te sterken! Zijn eigen maniertje, dat hij nooit meer ontrouw zal worden
tenzij zelfs de snob er uiteindelijk niets meer zou in zien.
Inderdaad, wat merkten de informelen?
Dat op geen enkel moment van de moderne schilderkunst iemand het
aangedurfd heeft, letterlijk en in elk opzicht van 0 te vertrekken. Ik zeg ‘merken’;
waarschijnlijk is het eerder een kwestie van intuïtief aanvoelen geweest. In elk geval,
zij hebben de stap gezet. Waarop kwam dat neer in de harde werkelijkheid?
Technies gezien: de schilder weet niets en kan niets. Hij leert opnieuw, of voor
het eerst, tekenen en schilderen, hij leert vooral zien, met ogen als toverlantaarns,
ogen die aktief kijken, van binnen naar buiten, en niet lijdzaam de wereld op een
willoos netvlies laten stormlopen. De schilder ontdekt zijn materiaal, hij krijgt weer
handen en vingers, die erin slagen temidden een oseaan van maniërisme en
suikergoedkleurige gebaren te scheppen. vormen of vermoedens van vormen of hoe
men het ook wil noemen te scheppen, die niet bestaan bij de genade van een
waargenomen of waarneembaar feit, maar werkelijk autonoom, zelfstandig, op
zichzelf levend zijn. Er is geen houvast, niets kan worden voorzien, er is geen vizioen
dat fotografies wordt geregistreerd, er is enkel het vizioen aan het eind van de
vingertoppen en dat ontstaat onder de ondanks alles verbaasd toekijkende ogen.
De materie aan het leven krijgen, ze niet in vooraf bestaande vormen dwingen
‘maar ze haar gang laten gaan - wordt niet de schilder evenzeer door het schilderij
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gemaakt als omgekeerd? In de gedaanteverwisselingen niet angstvallig speuren naar
iets herkenbaars, integendeel naar het ongekende, het onvermoede, het onherkenbare,
dus nieuwe.
De ademloze ontdekking van de mikrokosmos van een schilderijoppervlak.
Wanneer men dit zucht naar originaliteit noemt, antwoord ik: natuurlijk. Origineel
heeft alleen een ongunstige klank voor de onoriginelen.
Van een ‘zucht naar onoriginaliteit’ heb ik trouwens nooit horen spreken.
Zou deze kunst ‘vormeloos’ zijn? Het zg. vormeloze is zeker niet het doel van de
informele kunst.
Ook niet haar vertrekpunt trouwens. Zij gaat niet uit van de chaos, maar werkelijk
van het niets. Dit heeft een belangrijk gevolg: deze schilderkunst heeft geen
onderwerp, want onderwerp is datgene wat eerst wordt bedacht en daarna afgebeeld.
Zij beseft het volkomen willekeurige en kunstmatige van een statiese afbeelding,
beeldt dan ook niet af; IS kortweg. Geen kunst van geleidelijke overgangen, maar
een alles-of-niets-kunst. Haar ondefinieerbare konstellasies zijn niet ver-
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eenvoudigd, niet primitief, het zijn flitsende doorgangsstadia, momentopnamen
misschien maar in geen geval monumenten, die doodverklaringen van al wat levend
is.
Noem dit gerust toeval, want bij de informele schilder zult u geen krampachtige
ontkenning aantreffen van het belang dat de faktor toeval voor hem heeft. Bij de
informelen wordt het toeval funksioneel, immers niet verdrongen: de schilder neemt
zijn toeval in handen.
De informelen projekteren even weinig een in hun geest aanwezige voorstelling
op het doek, als een improvizerende jazzmuzikus een in hem aanwezige klankstruktuur
in zijn uitvoering zou projekteren. Zulke dingen kan men in geen ijskast bewaren.
Alleen een doeltreffende registrasie, heet van de naald, kan het geïmprovizeerde
opvangen. Een informeel schilderij is dus niet de verwezenlijking van een plan: al
te veel en al te lang zijn de schilders uitvoerders van estetiese plannen, vijf- en
meerjarenplannen zelfs, geweest. Het informele schilderij is een kompleks van sporen,
afdrukken van voeten en vingers, ogen en geheime organen; geforseerde doorgangen,
dinamiteringen, geweldplegingen - maar ook eteriese verijlingen. Men moet zulk
spoor weten te lezen: wat voor het onverschillige oog niet meer is dan een
omgewoelde modderplas, is een open boek voor de echte jager.
Het is duidelijk: een schilderkunst die van 0 wil vertrekken kan alleen gemaakt
worden door een schilder die van 0 vertrekt. Daarom is informeel schilderen geen
liefhebberijtje. Niets a pri[or]i als vast aanvaarden klinkt gemakkelijk genoeg maar
geeft in werkelijkheid een weinig komfortabel gevoel. Het betekent immers een
enorme, een volledige verantwoordelijkheid. Op zichzelf aangewezen zijn, zich
losmaken van een kompleks van vertrouwde opvattingen, is noch eenvoudig noch
dankbaar. Het is een keus waar weinig bijval van te verwachten valt. De keus van
iemand die zich vrijwillig van het gezelschap afkeert - het gezelschap, let wel, van
de zogenaamd modernistiese kunststromingen in dit geval - en die door een venster
gaat staan kijken waar zoals iedereen toch duidelijk merkt niets te kijken valt. Ja, al
die duidelijke merkers! Hoe zij over de afvallige vensterkijker denken hoef ik u niet
te vertellen.
Tiperend voor dit soort van zelfkantsituasie lijkt me de benaming van peinture
criminelle die Armando voor zijn schilderijen aanhoudt. De misdadiger is immers
ook iemand die metterdaad met alles en iedereen gebroken heeft, die volledig op
zichzelf is aangewezen. De werken van Armando stoten zowel de gewone
toeschouwer als de Kenner van Moderne Kunsten af, en Armando zelf, die niet aan
het mooie en aantrekkelijke en zogenaamd interessante wil offeren ten nadele van
zijn geestelijk avontuur, weet dit maar al te best. Daarin bestaat dan ook zijn misdaad.
Informele kunst is een uitdrukkingsvorm en tevens een vorm van leven. Wie met
huid en haar, zenuwen en dromen in deze tijd staat en bestaat, zal begrijpen dat een
kunst als deze nog vol onzekerheden, aarzelingen, duistere plekken en
onvolkomenheden zit. Vergeten we niet dat ‘informeel’ ook de betekenis ‘voorlopig’
heeft.
Want wij zijn zat van het definitieve, het beeindigde, het afgeronde, het
onverbeterlijke, het onherroepelijk. Wie is nu graag een eindstadium? Wij leven
immers bij het begin der tijden! Het tamelijk intelligente wezen waartoe de genaamde
mens zich heeft weten op te werken, en dat plots - in de laatste desennia nooitvermoede afgronden zowel buiten als binnen zich heeft zien opengaan, dat
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wezen moet zich nu weten aan te passen aan zijn omgeving op een voor zijn eigen
vermogens aanvaardbare wijze.
Daarom verkoopt de informele kunst geen tiketten voor een artistiek paradijs. Zij
is ook geen defaitistiese bergaf-kunst. Zij is onvervalst, een kinderlijke kunstvorm.
Waarnaartoe zij zal evolueren valt op geen stukken na te voorspellen. Dat lijkt me
niet haar geringste verdienste.
Ik dank u voor de verwarring.
Gust Gils

stem uit het publiek
December 1942: Jackson Pollock past, naar het voorbeeld van Max Ernst's ‘La planète
affolée’, voor het eerst de techniek van de ‘drippings’ in zijn schilderijen toe; in de
universiteit van Chicago treedt voor de eerste maal in de geschiedenis een kernreaktor
in werking. Atoomtijdperk en informele schilderkunst zijn een feit.
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Al werden sindsdien meer atomen gesplitst dan informele schilderijen geschilderd,
vermoedelijk kan ook het aantal van de laatste alleen in een astronomisch getal
worden uitgedrukt. Alleen reeds deze prehistorie - waarin de Neanderthalers namen
dragen als Wols, Fautrier, Jorn, Dubuffet - maakt het de latere informele schilder
onmogelijk ‘van 0 te vertrekken’, zoals je mij,wilt doen geloven, G. Bovendien: nog
nooit in de ontwikkeling van de moderne schilderkunst is het iemand gelukt ‘letterlijk
en in elk opzicht van 0 te vertrekken’. Ook een avantgardist als Pollock niet. Zoals
het expressionisme vertrok van het impressionisme en de nieuwe zakelijkheid van
het expressionisme, zo zette Pollock - en met hem de gehele informele kunst - zich
af tegen de verstarde geometrische abstraktie. Een dergelijk bewust ingrijpen in de
stijlontwikkeling is sinds het impressionisme een alledaags verschijnsel. Een
verschijnsel, dat minder met de ‘opties waarneembare werkelijkheid’ in het algemeen
te doen heeft dan met dat deel van die werkelijkheid dat wij schilderkunst plegen te
noemen.
Je waardeert de informelen en hun kunst, G., omdat zij voor het éérst zouden
tornen aan de grondslagen van de zichtbare realiteit. M.i. een vergissing, die berust
op een dubbel gezichtsbedrog.
Ten eerste is die fotografische werkelijkheid veel complexer en minder afgegraasd
dan jij suggereert - en de traditionele en ‘istische’ schilder liet zien - (kijk er de
figuraties in veel informele schilderijen maar op aan, met hun duidelijke reminiscenties
aan de mikrokosmos, de aangevreten huid van de aarde, muren, bomen, enz.). In de
tweede plaats geloof ik - in tegenstelling tot jou - niet, dat de mate waarin een
schilderij onze visie op de werkelijkheid kan wijzigen omgekeerd evenredig is met
de afstand tussen dat schilderij en zijn omwereld. M.a.w.: een landschapstekening
van Rembrandt kan mijn kijk op de dingen een grotere schok geven dan een ‘stilleven’
van een modernist als Burri.
(...) ‘deze (de informele) schilderkunst heeft geen onderwerp, want onderwerp is
datgene wat eerst wordt bedacht en daarna afgebeeld.’ Geen enkel goed schilderij
heeft in die zin ooit een onderwerp gehad. Want ‘onderwerp’ is een literair begrip,
dat de pikturale waarden ontkent, die de kwaliteit van een schilderij bepalen. Wanneer
het onderwerp voor de schilderkunst van primair belang was geweest, zouden er tot
voor kort uitsluitend illustraties vervaardigd zijn.
Naar mijn idee ónderschat je de rijkdom en het indringende van de zichtbare
werkelijkheid en óverschat je het onderwerp in de schilderkunst.
Misschien moeten we i.p.v. over ‘werkelijkheid’ en ‘onderwerp’ spreken van de
impuls achter een schilderij. Die bestaat, denk ik, voor de informele schilder. uit het
vorm geven aan het in de schilderkunst ongeziene. Op dit punt zijn we het eens. Maar
je vergeet, dat wat hij vindt ongezien is in zoverre het verschilt van wat zijn
voorgangers of kollega's aan het licht brachten. De, informele schilder gaat dus niet
zozeer uit van een vakuüm als wel van een konfrontatie met reeds gekristalliseerde
stijlen en modelvormen. Zijn keuze van en aandacht voor pikturale middelen en
effekten wordt in zekere zin bepaald door wat voorafging. Wat zich naar zijn gevoel
op het doek rechtvaardigt, is voor een belangrijk deel wat hij kan identificeren. Je
kan ook zeggen, dat iedere schilder zijn schilderij vóór het ontstond al ontmoet heeft.
Naast ‘wordt niet de schilder evenzeer door het schilderij gevormd als omgekeerd’
moet je je voorts afvragen of het volgende schilderij niet voor een groot deel door
het vorige wordt gemaakt.
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Even onhoudbaar als je nulpunttheorie lijkt mij wat je opmerkt over het toeval. Ik
onderschrijf wel de bruikbaarheid van het toeval voor een schilderij, maar niet de
volstrekte toevalligheid er van. Dat wil zeggen: de pikturale exploitatie van het toeval
zie ik als een techniek, waarin niet meer of minder plaats is voor toeval dan in elke
andere schildertechniek.
Kortom, informele kunst bestaat niet. Wat onder dat handelsmerk wordt verkocht
of verdoemd is niet uit durf ontstaan, noch uit kinderlijkheid, noch uit een ‘vormend
vakuüm’, hoogstens uit doodgewone kreatieve intelligentie.
Wie neemt het weerwoord? Niet het woord sticht verwarring, maar de romantiek
waarmee 't geladen is. Overbodig is het pas, zodra er nog alleen door doofstomme
blinden wordt geschilderd.
Hans Sleutelaar
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from the painter's notebook
In painting, there are thirty-six big variations and seventy-two small ones; there are
seven ins and eight outs.
Black ink has five colors and white three.
To paint a man and turn it into a dragon, to paint a dragon and turn it into a tiger, to
paint a tiger and turn it into a fish, to paint a fish and turn it into a bird, and to paint
a bird and finally turn it into a man again.
To draw a circle to look like a square, and to draw a square to look like a circle; to
keep left without leaving the right, and to keep right without leaving the left.
Take the curve from the straight and take the straight from the curve.
Better to make than to copy painting, better to see than to make painting, better to
steal than to see painting, and better to eat than to steal painting.
Rather make painting with closed eyes than create it with open eyes, - all talented
painters are blind.
A picture eight thousand miles long is worse than that only three feet deep.
A picture a day is worse than a picture a hundred years. One man makes ten thousand
pictures while ten thousand men see one picture.
Dogs and oxen paint too - they study with Heaven and Earth as their masters.
Handle the brush and forget about it and make the picture and forget about it. Rather
allow the painting come by itself than search for it. Without ideas is better than with
them.
Those who have mastered the art of painting paint with their hearts instead of hands.
The heart is not just there, it is all over the body.
Painting moves by liveliness while man lives by movement.
It is generally understood that man has spirit but not that matter has it too.
Quiet the world of heart, quiet the world of idea, and quiet the world of painting.
To be near water to know the nature of fish, to be near mountain to know the song
of birds, and to be near painting to know the nature of the artist.
It looks like painting but it is not exactly painting while non-painting is eventually
painting.
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It is easier to encounter thousand-year-old pictures in the market but more difficult
to meet hundred-year-old men.
A life for man, a Spring for grass and trees, a picture, a frame of white skeleton.
There is only one kind of birth, but there are a hundred kinds of death.
Walasse Ting

[Nummers 17-18]
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Paul Rodenko
de seinpaal
Personen
De seinwachter
De vrouw

Kostuums en rekwisieten
De seinwachter is gekleed in een fantasie-seinwachterspak.
De vrouw draagt een rood avondtoilet met lange, tot over de elbogen reikende
avondhandschoenen (rood) en eveneens rode pumps. Handschoenen en pumps houdt
zij tot het einde toe aan. Het avondtoilet bestaat uit rok en lijfje, die afzonderlijk
uitgetrokken kunnen worden; het lijfje met knoopjes (of ritssluiting) van voren. De
rok bestaat uit een rechte lap, die opzij over elkaar wordt geslagen, zodat hij later
tevens dienst kan doen als cape. Onder de avondjurk draagt zij een zwarte maillot,
versierd met aan de techniek ontleende motieven: niet te veel en niet te realistisch
(vooral geen ‘nabootsing’ van een lokomotief!).
Voor ‘ouwe Piet’ gebruike men geen echt skelet, maar een constructie uit draad
en papier maché.
Spiritusstel (hoeft niet ‘realistisch’ te zijn), steelpannetje en koekepan: in de laatste
is, van karton of ander materiaal, een spiegelei aangebracht, maar de seinwachter
houdt de koekepan aanvankelijk zo, dat de toeschouwers de inhoud niet zien: zij
krijgen het spiegelei pas te zien, wanneer de seinwachter er een (leeg) eitje in stukslaat.
Later doet de koekepan met het spiegelei erin dan dienst als sein van de stationschef.
De seinpaal, met rood en groen licht, wordt vanuit het seinhuisje bediend. De
‘oude boeken’ moeten van fors formaat zijn, zodat zij niet wegglijden, wanneer de
seinwachter er op zit of staat. Er is niets op tegen wanneer de toeschouwer blijkens
het omslag in het bovenste boek bv. een ingebonden jaargang van De Lach herkent.
Het toneel is, afgezien van de genoemde rekwisieten, geheel kaal.

Geluid
De treingeluiden moeten als zodanig herkenbaar blijven, maar kunnen het karakter
van konkrete muziek aannemen.
De versregels, die de seinwachter citeert, zijn uit M. Nijhoff: Het Uur U.
Als het doek opgaat, valt het licht alleen op één hoek van het toneel: men ziet een
deur, waarvoor twee flessen melk staan met een krant er tussenin gestoken. De deur
gaat open, er verschijnt een arm die de flessen melk en de krant naar binnen haalt.
Even later verschijnt de seinwachter;
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hij houdt in zijn ene hand een koekepan en een steelpannetje, in de andere de
opgevouwen krant. De lichtvlek breidt zich uit tot voor op het toneel; de rest van de
achtergrond blijft nog onduidelijk, maar men ziet vaag een silhouet dat de indruk
van een galg maakt en daarvoor op een bankje onderscheidt men eveneens vaag de
figuur van een man die een krant zit te lezen (de krant verbergt zijn hoofd).
De seinwachter legt de beide pannen achter een stapel dikke, oude boeken, gaat
zelf op de boeken zitten en steekt het bij de boeken staande spiritusstel aan; zet
vervolgens zijn pet af en haalt er een ei uit. Hij bekijkt het ei, aarzelt, haalt dan een
munt uit zijn zak, mompelt:
Seinwachter

Kruis gekookt, munt gebakken.
(Werpt de munt op, kijkt, zegt):

Gekookt... jammer.
(Haalt het steelpannetje te voorschijn, doet het ei erin, zet de pan op het vuur. Neemt vervolgens
de krant op en leest. Na een poosje, tot de man die achter zijn krant zit weggedoken):

Zeg Piet, moet je horen. Bij Anniston, in de staat Alibaba... nee, A-la-ba-ma..
waar ligt dat? Enfin, ergens in Amerika... Nou, daar is een seinwachter tot tien
dollar boete veroordeeld omdat hij zijn seinpaal had versierd met een
aanstootgevende pin-up. De treinen op die lijn hadden altijd vertraging omdat
de machinisten afremden om meer te zien.
(Lacht.)

Nou, als er hier ooit een trein langskwam en ze zagen jouw smoel, zouden ze
een uur te vroeg op hun bestemming zijn!... Ja, 't is me wat.
(Geeuwt, staat op, rekt zich uit, doet een beetje ochtendgymnastiek.)

... Kom, ik zal het sein maar weer eens op rood zetten.
(Het licht is intussen helderder geworden en de ‘galg’ heeft zich reeds als een oude, verroeste seinpaal
ontpopt; geen van de lichten brandt. De seinwachter gaat de deur van het seinhuisje binnen; de man
wiens hoofd achter de krant verborgen is blijft onbeweeglijk zitten. Plotseling gaat het rode seinlicht
aan; tegelijk is ook het hele toneel in een lichtrood, maar helder en fel licht gebaad. Op hetzelfde
ogenblik dat het rode licht aangaat, hoort men van de andere kant van het toneel - dwz. de andere
kant van waar het seinhuisje staat - een vrouwelijk gilletje en gegiechel tegen een achtergrond van
feestgedruis en een flard muziek. Dit laatste houdt op zodra De Vrouw op het toneel verschijnt.)

Vrouw
(in rood avondtoilet, komt lacherig, een beetje aangeschoten op, roept achterom):

- Nee Eddie, schei uit, nee, niet doen!
(Zij neemt een serpentine, werpt die lachend achter zich; ze is zelf helemaal verstrikt in
serpentines, valt op zeker ogenblik voorover, blijft op haar elbogen liggen, roept lacherig:)
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Blijf van me af, genieperd! Niet kietelen! Nee, schei uit...
(Ze rolt over de grond, trappelt met haar benen alsof ze gekieteld wordt; dan, als het langzaam
tot haar doordringt dat er niemand is, herhaalt ze nog eens, half mechanisch, half ongelovig:)

Niet... niet doen...
(plotseling ongeduldig)

Toe dan!... Waar blijft die idioot nou?
(Ze richt zich op haar elbogen op, ziet de figuur op het bankje achter de krant zitten, giechelt, sluipt
erheen, roept: ‘Koekoek!’ en rukt de krant omlaag. Ze ziet: een doodskop, een aangekleed skelet. Ze
geeft een snerpende gil en valt flauw.)

Seinwachter
(komt naar buiten):

Hoorde ik een lokomotief fluiten?
(Ziet de vrouw op de grond liggen; schudt het hoofd.)

Ach, ach, 't is me wat.
(Komt naderbij, verschuift haar een beetje met de voet om haar beter te bekijken.)

En zo'n goed geconserveerd exemplaar!...
(Loopt naar het skelet toe.)
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Nou, ik zal hem maar wegzetten; ze kunnen tegenwoordig nergens meer tegen.
(Draagt het skelet naar binnen. Even later komt hij terug met een groot slagersmes in de hand, blijft
een ogenblik staan - zonder naar de bewusteloze vrouw te kijken - en probeert met zijn vinger de
scherpte van het mes; gaat vervolgens weer op de boeken bij het spiritusstel zitten, haalt het eitje uit
de pan - mimiek van ‘warm’, blaast op zijn vingers - en slaat er met het mes de kop af; haalt een
lepeltje uit zijn zak, spreidt de krant op zijn schoot uit en eet al lezende het eitje.)

Vrouw
(komt bij):

Mijn God, wat was dat?... Eddie!
(De seinwachter kijkt niet op, eet en leest rustig door; plotseling ziet zij hem)

... Wie... bent u?
Seinwachter
(met volle mond):

De seinwachter.
Vrouw

De wàt? Niet met volle mond praten.
Seinwachter

Seinwachter, dame.
(Legt het lege dopje op zijn handpalm, schiet het met de vinger van de andere hand weg; zet
zijn pet af en haalt er een tweede eitje uit, bekijkt het een ogenblik tussen duim en wijsvinger,
zegt dan):

Bàkken.
Vrouw
(die hem met een verbijsterde gezichtsuitdrukking heeft gadegeslagen):

Zei u séinwachter?
Seinwachter
(heeft intussen de koekepan gepakt, breekt het eitje op de rand van de pan; knikt afwezig):

Uhum.
Vrouw

Maar wat dóét u hier in 's hemelsnaam?
Seinwachter

Ik bak een eitje.

Gard Sivik. Jaargang 4

Vrouw

O.
(Ze kijkt hem wat verwezen aan; na een korte stilte.)

Waarom?
Seinwachter

Kijk, dame, het vorige heb ik gekookt en daarom dacht ik zo bij mijzelf: kom,
laat ik dit nu eens bakken. Een mens probeert wat variatie in zijn leven te
brengen, nietwaar?
Vrouw
(mechanisch):

Ja... ja...
Seinwachter
(kijkt de krant weer in, schudt het hoofd, mompelt):

Tjongejonge...
Vrouw
(begint plotseling te giechelen, schuift in halfzittende houding naderbij):

Zeg eens eerlijk: ben ik èrg teut?
Seinwachter
(met zijn oog op de krant):

Zo-zo... Hebt u gehoord van die treinontsporing gisteravond? Drieëntachtig
doden. Drie - en - tachtig! 't Kon niet op!
Vrouw
(door het woord ‘doden’ plotseling weer in paniek, wijst naar het bankje onder de seinpaal):

Wat... wat was dat daar?
Seinwachter

Ouwe Piet. Uw voorganger.
Vrouw

Mijn... vóórganger? Hoe bedoelt u, mijn voorganger?
Seinwachter

De vorige als u wilt. Er komt hier maar zelden iemand, daarom heb ik hem
bewaard.
(Schudt de koekepan.)
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Ja dame, 't is wat zo in je eentje hier!
Vrouw
(springt plotseling op, praat snel, met opgewonden-hoge stem):

En ik loop de deur uit Eddie achter me aan hij wilde me zoenen en zat steeds
aan m'n o ja en Frans waar was Frans maar ja al die serpentines en ik draaide
me lachend om en slingerde hem een serpentine om zijn nek en ineens hups
daar lag ik en hij natuurlijk meteen helemaal verlekkerd en...
(Breekt abrupt af.)

Nee...
Seinwachter
(vervolgt zijn opmerkingen van zostraks):

Nee, of 't hier eenzaam is!
Geloof me, dame, een gàt is het hier. En als er nog eens een trein langskwam,
maar nee... Je hóórt ze wel, maar je ziet ze niet. Alleen af en toe een afgedankt
exemplaar als...
(Houdt zich plotseling in.)

Ahum. Sorry. Vooral 's nachts hoor je ze, de lieverds. Soms, in een mooie
meinacht, is het of er een muur van treinen om je heen staat. Je wordt er héét
van. Net of ze in grote cirkels rondrijden. Maar hier komen ze niet. Wat moeten
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ze hier doen? Er liggen niet eens rails. Bah.
Vrouw

Nee, zo was het niet... Ik... Net hebben we nog een denderend feest, ik... ik loop
de deur uit, ik struikel, ik...
(Langzaam, intens.)

Mijn God, wat gebeurt hier?
Seinwachter

Niets, dame. Er gebeurt hier nooit iets. Daarom geef ik hem altijd maar een
krant in zijn handen. Hoef ik niet tegen zijn dooie smoel aan te kijken en heb
ik toch het gevoel of er iemand zit, of ik een aanspraak heb.
(Slaat op zijn borst.)

Het gevóél, dame, daar komt het op aan.
Vrouw
(met overslaande stem):

Koekoek riep ik! Koekoek!
(Slaat de handen voor haar ogen.)

Seinwachter
(lacht):

Hoe kwam u op het idee! Het zou de schrik van zijn leven geweest zijn als hij
nog leefde. Tja, dame, 't is wat.
(Als zij nog steeds met de handen voor haar ogen staat.)

U kunt gerust kijken, ik heb hem weggeborgen.
Vrouw
(laat haar handen zakken; zwakjes):

Waar?
Seinwachter

In het seinhuisje.
(Wijst.)

Vrouw

In het seinhuisje!
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(Lacht hysterisch.)

Het séinhuisje! Nee, dit is het gekste feest dat ik ooit meegemaakt heb. Dit is het
wáán-zinnigste feest dat ik ooit meegemaakt heb!
Seinwachter
(onverstoorbaar):

Zegt u dat wel, dame. Hoewel, als je eenmaal aan het verzinnen slaat... De feesten
die ik hier in mijn dooie eentje al verzonnen heb...
Vrouw
(stopt de vingers in haar oren):

Spreek me niet van dooien!
(Loopt radeloos heen en weer, gilt plotseling.)

Frans!... Eddie-ie...
(als echo op de langgerekte ‘ie’ van Eddie hoort men de fluit van een lokomotief in de verte
en een vaag gerommel van treinen. Verschrikt):

Wat is dat?
Seinwachter

De Zuidoostexpres. Een nog jonge lokomotief, soepel en snel als een roofdier.
Ze noemen haar de Poema. Hier komt-ie natuurlijk niet.
Vrouw

M'n kleine poema... zo noemde Adam me toen ik nog een jong meisje was. M'n
eerste liefde.
Seinwachter

Trek het u niet aan. De Poema wordt ook eens afgedankt. ‘We komen en gaan,
en de winst is waar?’
Vrouw

Hoe bedoelt u: óók afgedankt?
Seinwachter

Dat wil zeggen de lokomotief, niet de Idee. Ja, op mijn eenzame feesten stel ik
me wel eens voor dat ik de rails ben en daar... daar in de verte, daar komt de
Poema aan, de èchte!
(Hij raakt langzaam in ekstase.)

Ze nadert met het geweld van de lente: dèng-dong-dinge-dang,
dèng-dong-dinge-dang! En ik lig daar, ik strek mij uit en het suist en het hamert
door mijn glanzende, mijn wachtende spieren, steeds luider en luider:
dèng-dong-dinge-dang, dèng-dong-dinge-dang!! Het komt, het komt, het zwarte
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geweld, het grote feest, de ijzeren zon, het donderend wonder, het... het...
de-de-de...
(Hij kan niet verder, kwijlt en stottert van vervoering.)

Vrouw
(verveeld):

Schei uit, masochist. Waar is de deur?
Seinwachter
(nog in zijn roes):

De... deur?
Vrouw

Ja, deur. Zo'n ding waar je door gaat.
Seinwachter

Je gaat hier nergens door. Er zijn op deze vlakte geen deuren... Alleen het
seinhuisje heeft een deur.
Vrouw

Vlakte?... Luister eens, beste man. Ik mag dan straalbezopen zijn, maar ik ben
hier toch op een of andere manier gekomen.
(Duidelijk-gearticuleerd sprekend, als tegen een kind.)

Waar - kom - ik - vandaan?
Seinwachter
(wijst):

Daarvandaan.
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Vrouw
(loopt een paar passen de aangewezen richting in, kijkt, brengt haar hand boven de ogen):

Ik zie niets. Alleen zand, zand. Een eindeloze vlakte met niets dan zand. Wat
heeft dat te betekenen?
Seinwachter

Och, dame, zo gaat het altijd in het leven. Je maakt je druk, je denkt dat je heel
wat beroering teweegbrengt en wat laat je achter? Zand.
Vrouw

Hoezo zand? Ik ben toch... Ik...
(Radeloos.)

Waar moet ik naartoe?
Seinwachter

Tja, dat is de tweede kernvraag. Waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe?
De beste filosofen zijn er niet uitgekomen.
Vrouw

Maar... maar...
(Loopt plotseling op de seinwachter toe en schudt hem door elkaar.)

Man, praat eens normaal. Waar ben ik?
Seinwachter
(loopt giechelend weg):

Laat dat, schei uit... ik kan niet tegen kietelen!
Vrouw
(loopt achter hem aan, kietelt hem in zijn zij):

Spreek de waarheid, man! Waar ben ik?
Seinwachter
(giechelend):

Bij seinpaal negen, bij seinpaal negen!... Schei uit, mens, ik kan er niet tegen...
(Hij krijgt een lachstuip, valt, rolt over de grond terwijl zij voortgaat hem te kietelen.)

Vrouw
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(a.v.):

Vooruit, spreek op! Wat doe ik hier?
Seinwachter
(a.v.):

Ik weet het niet, ik weet van niets... Toe liefje, schei uit!
Vrouw
(a.v.):

De waarheid, mannetje! De waarheid, pummeltje! Voor de dag ermee.
Seinwachter
(a.v):

O, o, ik lach me een hoedje!... Laat dat, m'n duifje, m'n egelantier! M'n eitje
bakt aan.
Vrouw
(a.v.):

Kom, schaapje, wurmpje, ventje-van-niks, hoe zit het? Hopla! De waarheid!
Seinwachter
(a.v):

M'n rozenhoedje, m'n paardesnoetje, m'n zoet kadaver... laat dat...
(Plotseling krachtig.)

Uitscheiden!!
Vrouw
(laat van hem af):

Wil je niet?
Seinwachter
(staat op):

Niet op die manier. Het is te laat.
Vrouw

Laat me er dan zó door.
Seinwachter
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(zwijgt, keert zich om, gaat weer op de stapel boeken bij het spiritusstel zitten; kijkt naar zijn eitje):

Bah! Vastgekoekt.
Vrouw
(volgt hem; snel sprekend):

Ik heb een zilveren sigarettenkoker in mijn tasje. Wil je die hebben?
Seinwachter
(kijkt niet op):

Waar is je tasje?
Vrouw
(verward, wijst met een vaag gebaar achter zich):

Daar...
Seinwachter
(verachtelijk):

Zand!
Vrouw
(huilerig, terwijl zij de laatste resten serpentines van haar avondjurk verwijdert):

Wat moet ik doen?
Seinwachter

Wachten.
Vrouw

Waarom? Waarop?
Seinwachter
(op een officiële toon):

Het rode oog ziet u.
Vrouw

Het... Wat betekent dat? Waarom zeg je dat zo plechtig?
Seinwachter

Het is de officiële formule. Het betekent dat het sein op onveilig staat.
Vrouw

Het sein? Dat is een spoorwegsein. Wat heb ik daarmee te maken?
(Lacht nerveus.)
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Ik ben geen trein.
Seinwachter

Dat zeggen ze allemaal.
Vrouw

Er liggen hier niet eens rails.
Seinwachter

Goed. Alleen maar een lokomotief dan.
Vrouw
(haalt haar schouders op):

Je bent niet goed wijs geloof ik.
Seinwachter

Ik wil niet wijzer zijn dan de dienstregeling, liefje. En aangezien ik de
dienstregeling bezit, ben ik wijs genoeg om te weten wat hier voorvalt.
Vrouw

Daarstraks zei je dat je niets wist!
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Seinwachter

Toen bezat ik de dienstregeling niet. Nu bezit ik hem weer.
(Tikt tegen de stapel boeken waar hij op zit.)

Vrouw

Kun je me nú vertellen wat dit hier allemaal te betekenen heeft?
Seinwachter

Ja, oelepetoet, de dienstregeling weet alles.
(Neemt het bovenste boek op.)

De dienstregeling maakt sterk. De dienstregeling maakt dichters. Dienstregeling,
maak dat ik groter word!
(Gaat op de stapel boeken staan; slaat het boek open, leest.)

Vijf juni... juist, dat is vandaag. ‘Vier uur twee-en-dertig in de ochtend... juist:
feestelijke aankomst van de lokomotief Eva’. Heet jij Eva?
Vrouw

Ja. Maar...
Seinwachter

Nou dan. Je aankomst was feestelijk genoeg. Zelfs de serpentines hebben ze niet
vergeten...
Vrouw
(nerveus lachend):

Daarom ben ik nog geen lokomotief!
Seinwachter

Daar hoef je je niet voor te schamen, lekkertje. Je moest alle lokomotieven de
kost geven! De wereld is een broeinest van lokomotieven.
Vrouw

Maar ik bèn geen lokomotief!
Seinwachter
(streng):

Luister, snoepje-van-de-week. Ik mag dan dichter zijn bij de gratie van de
dienstregeling, maar ik kan op mijn tijd ook realist zijn.
(Stapt van de boeken af.)
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Om niet te zeggen naturalist. Ik wéét dat je een lokomotief bent.
Vrouw

Hoe weet je dat?
Seinwachter

Toen je me kietelde. Ik heb onder je rokken gekeken.
Vrouw

Vuilak!... Wat zag je?
Seinwachter

Een trage rivier en een gehoornde maan. Apen die door lianen slingerden. Zwarte
mannen met slurven. Rose slurven zonder mannen. Een behaarde fluitketel en
een driepoot in een pij van een walm.
Vrouw
(huilt):

Je liegt.
(Ze licht haar rok tot de knie op.)

Zeg de waarheid: wat zie je?
Seinwachter

Aiaiai! De benen van een godin.
Vrouw

Juist. Dat zei Frans ook altijd.
Seinwachter

Wie is Frans?
Vrouw

Mijn man.
(Maakt haar rok los en laat hem zakken.)

Wat zie je nu?
Seinwachter
(fluit tussen zijn tanden):

De dijen van een diva.
Vrouw

Dat heeft Eddie me ook vaak gezegd.
Seinwachter

De knieën van een binnenhuisarchitecte.
Vrouw
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Juist. Zei Kees ook.
(Stapt uit de rok die op de grond ligt en maakt daarbij een kokette pirouette).

En nu?
Seinwachter
(klakt met zijn tong):

Een heuplijn als de penseelstreek van een chinees kalligraaf.
(Tekent met zijn hand een curve in de lucht.)

Vrouw

Ja, dat vond Kareltje ook altijd.
(Knoopt haar lijfje open, toont fier en zelfbewust haar boezem).

Wel, man, wat zie je?
Seinwachter

Aiai! Twee borsten als twee welpen, tweelingen van een ree.
Vrouw

Precies. Zei Salomo ook.
(Ontdoet zich van het lijfje, dat zij triomfantelijk omhoog houdt; neemt een bevallige pose
aan).

En? Wat zie je nu?
Seinwachter

Een lokomotief. Met de vlag in top.
Vrouw
(laat het lijfje vallen, deinst ontzet terug):

Is het waar?
Seinwachter

Ja. Op je knieën, lokomotief!
(Men hoort vage stationsgeruchten; afblazen van stoom, geratel.)

Vrouw
(snikt):

Het kan niet waar zijn!
(Zakt langzaam op haar knieën; geluid van botsende bumpers.)
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Seinwachter
(grijpt de koekepan die hij als een vertreksein hanteert, blaast op een
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fluitje):

Rijden!
(Als zij nog aarzelt.)

Vooruit: tsjoek, tsjoek, tsjoek...
Vrouw
(kruipt op handen en voeten voort):

Tsjoek, tsjoek, tsjoek, tsjoek, tsjoek, tsjoek...
(Men hoort het geluid van een op gang komende trein.)

Seinwachter
(gaat als een dompteur op de stapel boeken staan, terwijl zij er in een cirkel omheen kruipt; hij
verwisselt zijn pet voor de rode pet van een stationschef. Als zij éénmaal rond geweest is, springt hij
omlaag, gaat met de koekepan als stopsein voor haar staan):

Zo, de eerste omwenteling is voltooid. Halt! We zijn er.
Vrouw

Waar?
Seinwachter

In twee woorden spreken, lokomotiefje!
Vrouw

Waar, chef?
Seinwachter

Bij seinpaal negen.
Vrouw

Nog steeds op dezelfde plaats!
Seinwachter
(spreekt de franse woorden als een Engelsman uit):

On revient toujours à son premier amour, my dear.
Vrouw

What's that?
Seinwachter

Dat is Frans. Oók niet zuiver op de graat, toegegeven, maar als je wettige
echtgenoot mag hij het eerst instappen. Stap in, Frans. We vertrekken.
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(Loopt druk heen en weer, met grote stappen, grote gebaren; luid:)

Allemaal instappen! De trein staat klaar. Instappééén!
(Men hoort het dichtklappen van portieren.)

Aanschouw de lokomotief Eva, zie hoe schoon zij bloeit, zie hoe haar neusvleugels
trillen, zie hoe haar flanken bewegen, zie hoe zij kreunt van verwachting, hijgt
van reisvaardigheid, bidt om de glanzende kegel der verte...
(Zij ligt voorover in mohammedaanse bidhouding, beweegt het bovenlichaam zachtjes heen
en weer terwijl zij een soort oosterse klaagzang laat horen.)

... Hoor, hóór
(declameert):

‘Zij zingt, zij tilt een knie, door stoom omstuwd’...
(Fluit.)

Allemaal instappen! Ruimte genoeg! Frans, Eddie, Kees, Kareltje, Salomo, Jan,
Piet, Klaas...
Vrouw
(springt woedend overeind):

Zeg, ik ben geen hoer!
Seinwachter

Knielen, lokomotief!
(Zij gehoorzaamt mechanisch.)

Nee, je bent geen hoer. Je wilde wel, je durfde niet. Je bleef in de rails, maar
nam mee wat je tussen de wielen kon krijgen. Je bent geen hoer, je bent een
lokomokokotte. Komaan, iedereen ingestapt?
Vrouw
(wringt haar hand, jammert):

Ooo, oooo...!
Seinwachter

Hoor!
(Declameert:)

Weer roept zij, de lokomotief: voortdurend roept zij, roepend dat het te lang
reeds duurt.
Haar zuil van zuchten wordt een wolkenkluwen.
Maar denkt niet, dat zij zich bekreunt om u...
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Vrouw

Dat is gelogen! Ik ben verliefd geweest, ik ben steeds verliefd geweest!
Seinwachter

Op het masker van de stoker? Op het azuur?
Vrouw
(wanhopig):

Nee!!
Seinwachter

Op de stoom, op je statige rookpluim?
Vrouw
(aarzelend):

Nee-ee...
(Buigt het hoofd, zwijgt.)

Seinwachter

Genoeg, m'n lokomotroeltje, we vertrekken. Rijden!
(Fluit, steekt de koekepan als vertreksein op.)

Vrouw
(gehoorzaam):

Tsjoek, tsjoek, tsjoek, tsjoek...
Seinwachter

Goed zo, lokomokokotte. Laat zien wat je nog kunt.
Vrouw

Tsjoek, tsjoek, tsjoek...
(terwijl zij eerst wat apathisch voortsjokte, maakt zij geleidelijk aan een zelfbewuster indruk; haar
bewegingen worden

Gard Sivik. Jaargang 4

9
vitaler, soepeler, wulpser; plotseling vervangt zij het ‘tsjoek tsjoek’ door:)

Dèng - dong - dinge - dang, dèng - dong- dinge - dang!
Seinwachter

Héla!
(Trekt aan imaginaire noodrem: krijsend geluid van trein die plotseling tot stilstand komt; de
vrouw schiet door de ‘schok’ voorover, valt languit neer.)

... Wat verbeeld je je wel! Je bent de Poema niet. Voor jou is het gewoon tsjoek.
Vrouw
(zwakjes):

Ik ben ook een kleine poema geweest...
Seinwachter

Een opgezette. En je hoeft ook niet zo parmantig met je billen te draaien alsof
je godweet wat voor bijzondere lokomotief bent. Je bent maar een heel klein
lokaaltje in het grote spoorwegnet.
Vrouw
(smartelijk):

Je liegt! In de dienstregeling staat: Feestelijke intocht van de lokomotief Eva.
Ben ik de lokomotief Eva of ben ik het niet?
Seinwachter

Je bent het.
Vrouw

Nou dan. Komt een gewoon lokaaltje ooit feestelijk aan?
Seinwachter

Ja. Bij haar laatste rit. Als ze uit de dienst genomen wordt.
Vrouw
(deinst terug):

Laatste rit? Word ik... uit de... dienst genomen?
Seinwachter
(koud):

Niemand heeft je diensten nodig.
Vrouw
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(vertwijfeld):

Het is niet waar!
Seinwachter

Tastte Eddie toe toen je zo ongegeneerd voor hem lag te spartelen?
Vrouw
(schreeuwt):

Hij kón toch niet! Ik... ik was weg. Ik was hier.
Seinwachter

Hij wilde je niet. Daarom was je weg.
Vrouw
(gilt):

Nee!
(Slaat handen voor haar ogen.)

Seinwachter

Daarom werd je uit de dienst genomen. Een jongere generatie van lokomotieven
staat aangetreden.
Vrouw
(snikt):

Ik wil een lokomotief zijn! Toe, laat me nog een lokomotief zijn!
Seinwachter
(raapt haar rok op, die nog steeds op de grond ligt, slaat die als een cape om.)

Vrouw
(kijkt op):

Wie ben je?
Seinwachter

Ik ben de stadhouder van het Rode Oog. Ik zie u.
Vrouw
(kruipt op haar knieën naar hem toe):

Rood-oog, vadertje Roodoog, vergeef me...
Seinwachter
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Waarom?
Vrouw

Ik ben geen gewone lokomotief. Als kind zag ik een slee met rendieren in de
wolken. Het duurde tot mijn zesde jaar voor ik de r kon uitspreken. Ik ben een
keer bijna verdronken. Ik heb een hondje gehad dat Toto heette en een pop met
één arm. Ik wilde Jeanne d'Arc zijn.
Seinwachter

In een film.
Vrouw

Néé!
(Omklemt zijn benen.)

Gelóóf me, vadertje Roodoog, ik ben niet wat je denkt. Ook in mijn hart brandt
een vlam. Ik heb mijn moeder willen vermoorden. Ik ben als de dood voor
spinnen. Ik heb een sigaret in mijn handpalm uitgedrukt. Ik weet wat liefde is.
Seinwachter

Wat heb je ermee gedaan?
Vrouw

Ik heb gedaan wat ik kon. Er is zo weinig plaats in de wereld.
Seinwachter

Liefde máákt plaats.
Vrouw

Ik... was bang misschien.
Seinwachter

Bang om jezelf te verliezen. Je hebt nooit van iemand gehouden dan van jezelf.
Je wilde een mooie lokomotief zijn. Je wilde geen liefde, je wilde kolen. Brandstof.
Maar brandstof verteert zichzelf. Kijk, daar strekt zich je leven uit
(wijst in de richting vanwaar zij gekomen is)

.... een kale vlakte. Zand.
Vrouw
(krimpt huilend ineen):

Niet enkel zand, niet enkel zand. Sla me niet, boos oog. Er moet... ik heb óók
liefgehad. Er móét ergens een heldere bron, zijn, een oase...
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Seinwachter
(doet een paar stappen achteruit, werpt zijn ‘cape’ af):

Een fata morgana. Je hebt nooit werkelijk van me gehouden, Eva.
Vrouw

Ik zweer het je, Adam. Jij bent de enige van wie ik gehouden heb. Dat was echt.
Seinwachter

Waarom liet je me in de steek? Waarom ben je met Frans getrouwd?
Vrouw

Ik weet het niet meer. Het leven is zo verward. We zijn ook maar mensen, Adam.
Wat echt is kan niet duren.
Seinwachter

Trouwens, daarvóór al. Die avond in Boslust. Je moest zogenaamd even je neus
poederen en toen je wat lang wegbleef en ik je ging zoeken...
Vrouw

Toe Adam, begin nu niet opnieuw. Dit is nakaarten.
Seinwachter

Opnieuw? Er is geen opnieuw. Ik erken geen tijd. Als ik kaart dan kaart ik nú.
(Hij haalt een oud, beduimeld kaartspel te voorschijn, neemt plaats op de stapel boeken en deelt uit;
zij komt er op de grond bij zitten.)

Vrouw

Wat spelen we?
Seinwachter

Het eerste mensenpaar. Ik open; twee ruiten. Zeg wat je ziet.
Vrouw

Ik... Doe ze nog wat meer open.
Seinwachter

Vier ruiten.
Vrouw

Een boom.
Seinwachter
(draait een paar kaarten om):

Straat negen. Eén kruis.
Vrouw
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Een seinpaal.
Seinwachter

Troef aas.
(Neemt een slag.)

Ik kom met harten uit. Waarom bloos je?
Vrouw
(giechelt):

Ik moet toch kleur bekennen?
Seinwachter
(werpt kaart op):

Beken.
Vrouw

Ik dacht aan al die paren ná ons...
Seinwachter
(streng):

Geen obscene gedachten hier. Er komt niemand na ons. De lijn is opgeheven.
(Manipuleert met kaarten.)

Rood slaat, zwart neemt. Kastje drie.
Vrouw

Eén op.
Seinwachter

Vijf neer.
Vrouw

Vier op.
Seinwachter

Doubleer. Laat kijken wat je hebt.
Vrouw
(drukt de kaarten tegen haar borst, schuift een eindje terug.)

Seinwachter

Ik wacht.
Vrouw
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(aarzelend):

Klaver acht.
Seinwachter
(verachtelijk):

Klaver acht!
Vrouw
(snel, terwijl zij de kaarten achtereenvolgens met haar vinger aantikt):

Klaver negen, klaver tien, klaver elf, klaver twaalf...
Seinwachter

Klaver twaalf?
Vrouw

Klaver dertien, klaver veertien, klaver...
Seinwachter

Klaver twáálf?
Vrouw
(buigt het hoofd):

Adam, ik kan dit spel niet spelen. Waarop wacht je? Je zegt dat ik nooit echt
van je gehouden heb...
Seinwachter

Zei ik dat?
Vrouw

Ja.
Seinwachter

Is het waar?
Vrouw

Nee. Daarom kan ik dit spel niet spelen. Het i s geen spel.
Seinwachter

Het is een spel, want het ontkent de tijd. Wat echt is, is het enige. Het enige blijft.
Het enige is de waarheid.
Vrouw

Maar ook het enige roest.
(Wijst op de seinpaal.)

De boom waaronder wij zaten...
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Seinwachter

.... roest. Maar roestig blijft hij de waarheid.
Vrouw

In een lege ruimte, zonder bladeren, zonder vogels, zonder rails, zonder
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treinen... De waarheid in een woestijn. Adam, wat wil je? Waar wacht je op?
Het leven gaat door...
Seinwachter

Wat heb ik met het leven te maken? Eva, wat echt is móét duren, anders heeft
het geen zin. Wat echt is, dat is hard... heet en hard als een wonder. Als een vuist
in de tijd.
(Balt zijn vuist.)

Nee, een diamant. Hard, helder, stralend. Eva, was onze liefde een diamant?
Vrouw

In het begin...
Seinwachter

Wat zó begint, begint voorgoed. Kool kan in diamant veranderen, maar diamant
niet in kool. Daarom wacht ik. De liefde moet sterker zijn dan de dood die leven
heet.
Vrouw

Adam, je eist het onmogelijke.
Seinwachter

Ja.
Vrouw

Dit hier, deze woestijn... het is onmenselijk!
Seinwachter

Ja. De liefde is onmenselijk.
Vrouw

Nee!! Het is niet waar!
(Laat de kaarten die zij nog steeds in de hand had vallen; na een korte pauze)

... Ik ben een afgedankte lokomotief. Ik wil rust.
Seinwachter

Raap je kaarten op.
Vrouw

Nee! Ik doe niet meer mee. Ik...
Seinwachter

Raap je kaarten op. We spelen verder.
Vrouw
(bukt zich, gebroken, raapt de kaarten op):
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Hoe lang?
Seinwachter

Tot...
(Zwijgt, haalt zijn schouders op.)

Vrouw
(begint hysterisch te lachen):

Weet je waar ik ineens aan moet denken? Aan...
(wijst naar het seinhuisje)

.... aan ouwe Piet!
Seinwachter
(zwijgt, haalt zijn schouders op.)

Vrouw

Adam!!!
(Staart hem ontzet aan.)

(Er valt een stilte; dan hoort men in de verte de fluit van een trein.)

Seinwachter
(verrast):

Wat was dat?
Vrouw
(toonloos, ongeïnteresseerd):

Een trein die fluit.
Seinwachter

Ik ken alle fluiten van alle treinen die hier nooit komen. Deze is nieuw. Deze
staat niet in de dienstregeling.
(Onrustig.)

Eva...
Vrouw

Ik voel iets, een gedreun... het komt dichterbij.
Seinwachter
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(langzaam):

Een nieuw geluid. Wat kan dat zijn?
Vrouw

Ik hoor een suizing. Het jeukt onder mijn voetzolen, het kriebelt als mieren.
(Wordt ook onrustig.)

Seinwachter
(opgewonden):

Een níéuw geluid! Eva, en als ik eens gelijk heb? Als ik eens niet vergeefs gewacht
heb? Als er eens een trein hier langs kwam?
Vrouw

Wat voor trein? Waar zijn de rails?
Seinwachter

De trein zonder wielen. De echte. Het wonder. Eva, mijn poema, het geweld van
onze liefde dat terugkeert uit de tijd? Hóór, het nadert, het nadert. Een geluid
als een toren!
(Men hoort nu duidelijk het naderen van een trein.)

Vrouw

Het nadert. Ik voel het onder mijn voeten. Het grijpt naar mijn knieën. Het
heeft handen van koud vuur.
Seinwachter
(terwijl het geluid voortdurend aanzwelt):

Het gonst als een bijenzwerm, het ruist als een waterval, het komt als een
wolkbreuk, een sneltrein van levend water. Eva, het levende water! Een nieuwe
geboorte!
Vrouw

Het is te veel, het is te groot... Het rukt aan mijn enkels, het kolkt om mijn dijen,
het stompt in mijn buik...
(Zij staat te zwaaien alsof er inderdaad aan haar getrokken wordt.)

.... Adam, het stijgt, het omstrengelt mijn schouders, het knijpt in mijn keel...
Seinwachter

Geloof en genade: ik heb niet vergeefs gewacht! Het sein moet op veilig, het sein
moet op groen! Laat het ons overspóelen, laat het door onze
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lichamen stromen met het geweld van de nieuwe lente! Eva, mijn eeuwige, zal
deze woestijn weer bloeien? Groen als het voorjaar?
(Hij snelt het seinhuisje binnen.)

Vrouw
(maakt waad- en zwembewegingen als iemand die zich voor een plotseling opkomende vloed tracht
te redden):

Adam, ik verdrink! Adam!
(Zij bereikt het bankje voor de seinpaal, klimt erop alsof zij zich voor de stijgende vloed in
veiligheid brengt.)

Het stijgt, het stijgt...
(Zij rekt zich uit, terwijl zij met haar handen afwerende bewegingen maakt als om het water
tegen te houden; het geluid van de naderende trein komt steeds dichterbij; zij strekt zich
helemaal tegen de seinpaal uit, licht haar kin op alsof het water al zover gestegen is; op dit
ogenblik sluit zich een soort klem of beugel om haar hals, die aan de seinarm van het groene
licht vastzit. Ze roept:)

Stop!... Adam!
(Op dat ogenblik schiet de seinarm van het groene licht omhoog; het toneel in groen licht; zij gaat
de lucht in, hangt aan de arm van de seinpaal als aan een galg.)

Seinwachter
(komt het seinhuisje uit):

Het nieuwe Jerusalem!
(Ziet haar hangen, stort voor haar voeten neer)

Eva!!
(Op dat ogenblik heeft het geraas van de trein zijn hoogtepunt bereikt; het is of de trein passeert;
dan sterft het geluid langzaam weg; een laatste speelkaart, die Eva nog steeds in haar hand
houdt, valt uit haar vingers. De Seinwachter raapt de kaart op, bekijkt hem)

... De joker...
(Men hoort in de verte het droefgeestige geluid van een treinfluit.)

Doek
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Gust Gils
muizen
Toneelspel in 1 bedrijf
Personages
Jacques Romain, dagbladschrijver: een jonge man in rode trui
Igor, zijn kat: rol te vertolken door een beeldschone vrouw in witte of lichtgrijze
lange broek en zwarte trui
Serge Vaillant, zijn vriend: een jongeman in (a.u.b. niet hemels-)
Muis 1: vreesachtige Muis
Muis 2: snob-Muis
Muis 3: moedige Muis
De muizen zijn gekleed in grijze truien en lange grijze broeken. Zij durven zich alleen
langs de muren voortbewegen. De rollen worden vertolkt door mannen.
De truien door de personages gedragen hebben lange mouwen en sluitende boorden.
Om op te komen of af te gaan maken de personages gebruik van het donker tijdens
de dekorwisselingen of de overgangen van het ene tafereel naar het andere (tenzij
anders voorgeschreven).

Tijdstip van handeling
niet te achterhalen

Dekor A
De zolderkamer van Jacques
Kale effen muren. Aan linkermuur een degen, aan rechtermuur een kleine spiegel.
In achtermuur: links een deur, in 't midden een venster. Onder het venster hangt een
smalle kartonnen plaat van 2 meter lang, waarop een bijna even lange horizontale
blauwe pijl die naar links wijst.
Achterplan rechts: schrijfmasjiene op tafeltje met stoel, in profiel.
Voorplan, in het midden, iets naar links: tafel. Links naast deze tafel een houten
bureaustoel met armleuningen, naar de zaal gekeerd.

Dekor B
De zolder van de muizen
Verschilt van A in slechts enkele details:
De degen en het spiegeltje ontbreken;
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De lange kartonnen plaat vertoont een rode pijl die naar rechts wijst;
Schrijfmasjiene met toebehoren zijn in de koelissen geschoven of door een passende
belichting aan de aandacht onttrokken;
Op de plaats van de tafel uit A staat een grote kist; zij kan ook dienst doen voor
de tafel, door er een lang tafelkleed over te hangen. Open langs de van het publiek
afgekeerde kant kan ze dienen voor het opbergen van
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rekwizieten die tijdelijk niet op het toneel tuishoren;
De bureaustoel ontbreekt.

Andere rekwizieten
Een onwaarschijnlijk grote houten muizenklem, minstens 1 meter lang; blikjes
viskonserven; stukken dik gordijntouw, enz.
Dekor A

(Jacques zit in fond rechts op zijn schrijfmasjiene te tikken. Igor, links vooraan, op de naar
het publiek gekeerde stoel met armleuningen, zit dwars, benen tegen het lijf gevouwen, armen
om de knieën.)

Igor
(snauwt):

Ik vroeg je iets!
Jacques
(houdt op met tikken, zonder omkijken, gestoord):

Wat is er dan?
Igor

Ik vroeg of er nog geslapen wordt vannacht.
Jacques

Ik weerhoud je niet, Igor.
Igor

Je weet dat ik niet kan slapen, als het licht blijft branden.
Jacques

En jij weet dat i k niet kan werken in het donker.
Igor

Waarom kan dat werk niet tot morgen wachten?
Jacques

Uitgesloten.
Igor

Jakkes altijd hetzelfde. Je doet het met opzet.
Jacques
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(draait zich met een boze ruk helemaal om):

Ik ben van kunstpagina morgen. Om 2 uur moet mijn tekst bij de ouwe zijn.
Igor

Dat laat je toch nog de hele morgen.
Jacques

Je weet dat ik me niet kan konsentreren, daar op die verrekte krant!
Igor
(draait zich naar voren, laat zijn benen van de stoelzitting glijden):

Nee, dat kun je alleen hier. En voor die konsentrasie moet ik dan mijn nachtrust
opofferen. Voor konsentrasie als dit.
(Grinnikt smalend, komt uit zijn stoel recht, loopt naar Jacques, gaat over diens schouder
lezen wat in de schrijfmasjiene zit, hardop, met parodiërende intonasies)

.... kan deze tentoonstelling zeker beschouwd worden als een betekenisvolle stap
voorwaarts in de evolusie van deze jonge kunstenaar. Het koloriet is opgeklaard,
van een haast brandende helderheid geworden; de tekening is nu vaster, het
geheel verraadt een grotere trefzekerheid en...
Jacques
(handen aan de oren):

Hou as-je-blief op!
Igor

Zie je wel. Dan begrijp ik niet waarom je er je leven mee vergalt, en wat veel
erger is, het mijne.
Jacques

Zo? Hoef jij die vervloekte besprekingen uit jouw stomme hersens te persen?
De opmerkingen van de ouwe slikken op de koop toe, net of hij ergens verstand
van had; veranderingen aanbrengen op zijn kommando? Ruzie maken met de
andere redakteurs voor de enige fotograaf? Drukproeven verbeteren, opmaak
doen, revizie? Savonds nog op pad moeten, voordrachten of toneelvoorstellingen
gaan bijwonen, feestelijkheden...
Igor

Niet altijd, Jacques. Niet wanneer er te eten valt.
Jacques

Of je het weet! Dan gaat die rolronde vreetzak van een hoofdredakteur wel zelf
voor een keer!
Igor

Gelijk heeft de vent.
Jacques
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Maar voor alle vuile en schrale karweitjes kan Jacques Romain opdraaien. Wat
presteer jij daarbij vergeleken? Presteer jij eigenlijk wel iets?
Igor

Nu nog mooier! Waarom zou ik?
Jacques

Natuurlijk, waarom zou je. Melkje slabberen, zalmpje eten, en voor de
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afwisseling weer melkje slabberen.
Igor

Mijn maag verdraagt niets dan zalm. Rode zalm
(Hij likkebaardt.)

En melk. Gepasteurizeerde. Ik zou ook wel eens graag wat anders eten. Maar
je weet wat de dokter zegt.
Jacques

Nee, dat weet ik niet, en het laat me koud. Maar weet je wat ik zeg? Dat je mij
ruïneert aan melk en zalm en doktersrekeningen. En dat we daarmee uitverteld
zijn over je verdiensten.
Igor

Jacques, nu vind ik je ondankbaar! En spinnen, daar zwijg je over! Je hebt me
genomen omdat ik zo prachtig kon spinnen!
Jacques

Ja. En spinnen. Een kei van een spinner ben je. Dat astmatieke geknor dat jij
spinnen noemt, werkt allang op mijn zenuwen. Als je dat maar onthoudt.
Igor

Je stelt me erg teleur.
Jacques

Ach, stik.
Igor

Wie zorgt hier voor een beetje huiselijkheid? Zonder mij, wat zou het hier een
dooie boel zijn! Je kent jezelf genoeg, Jacques. Je weet best dat je niet alleen
kunt leven. Jij bent er niet tegen bestand, alleen te zitten tussen vier muren, in
je eentje te moeten luisteren naar het knarsen en ritselen achter die muren.
Jacques

Ach, ja, je draagt je deeltje bij. Maar dan ook het strikte minimum, noem dat
geen prestasie of ik moet lachen. En van dat ritselen achter de muren gesproken...
Igor

Ja? Wat zou dat?
Jacques

Dat doet me er aan denken, dat je in gans je loopbaan...
Igor
(onderbreekt hem):

Och kom! Hoe dikwijls moet ik dat nog horen!
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Jacques

.... laat me uitspreken, dat je nog altijd je allereerste muis moet vangen.
Igor

Ik kan niet. Ik ben overspannen.
Jacques

Jij overspannen?
(Lacht.)

Igor

Lach me niet uit!
Jacques

Vertel dan niet zulke nonsens!... Overspannen, stel je voor...
(Lacht nog harder.)

Igor
(haast huilend):

Ja ik overspannen! Halve nachten hou je me wakker door dat getik op je
masjiene, zolang tot ik helemaal geen slaap meer heb, in de veronderstelling dat
er nog te slapen viel daarna, met jouw gesnurk. Smorgens wanneer jij weg bent
is het zo'n drukte hier in de straat, autoos en trams en rammelende
vuilnisbakken, dat ik er wel vijftienmaal wakker van word, en om kwart over
twee kom jij met een gezicht als een onweer naar huis en ben ik zalig voor de
rest van de dag.
Jacques

Je vergeet de avonden dat ik weg ben voor de krant. Dan moet je het toch rustig
hebben? Waarom maf je dàn niet?
Igor

Nee. Dan...
Jacques

Wat dan?
Igor

Dan voel ik me te eenzaam.
Jacques
(lacht):

Dat noem ik...
Igor

Sssssst!
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Jacques
(fluisterend):

Wat?
Igor
(wijsvinger over lippen, doet teken dat hij moet luisteren. Zij blijven een poosje roerloos staan,
aandachtig luisterend. Igor fluistert):

Heb je het gehoord?
Jacques

M-hm.
Igor

Muizen. Ze laten ons niet met rust. - Heb je je klem gezet?
Jacques

Nee. Vergeten.
(Hij verdwijnt links, komt terug met een reusachtige muizen-

Gard Sivik. Jaargang 4

16
klem, ruim 1 meter lang, gaat ze rechts in fond in de koelissen opstellen.)

Ik ben benieuwd of er morgen iets zal inzitten.
(Hij komt naar voren, gaat op rand van de tafel zitten, rechterhiel op linkerknie.)

Igor

Ik ook. En vooral, w à t voor iets.
Jacques

Kom, geen pessimisme. Ik ben zeker dat het lukt. Als d i t nog geen muizenklem
is...
Igor

Je hebt nog niet veel meeval gehad.
Jacques

Het is niet gemakkelijk. De presieze maat van de klem, het juiste lokaas... Elke
diersoort beantwoordt aan een zeker, wetenschappelijk nauwkeurig te bepalen
formaat van klem; een kleine fout in je berekeningen, en daar heb je de poppen
aan 't dansen! Weet je nog die keer toen ik een krokodil ving? Mensenlief, wat
een taai monster! Met haar nek in de klem en nog spring-levend!
Igor

Ja, ze ging erg tekeer.
Jacques

En brullen dat ze deed!
Igor

Nee, Jacques.
Jacques

Nee? En je zegt zelf dat ze zo erg tekeer ging!
Igor

Ja; maar brullen deed ze niet. Een krokodil brult niet.
Jacques

Ben je zeker?
Igor

Zoek het op als je twijfelt. Een-krokodil-brult-niet. Nooit.
Jacques

Maar deze misschien, omdat ze zo erg in de rats zat?
Igor
(streng):
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Nee, Jacques. Geen uitzonderingen. Voor jou niet en voor niemand.
Jacques
(dringt niet meer aan):

Ja, je vraagt je af hoe je zon beest in je klem krijgt.
Igor

Je had een stuk nijlpaard als lokaas gebruikt, geef toe.
Jacques

Ik het het nooit weer gedaan nadien.
Igor

Maar het was een vergissing.
Jacques

Dat beken ik.
Igor

Die vogelspin was ook een vergissing.
Jacques

Ik was niet ortodoks in die tijd. Ik hield van eksperimenten. Het werd gevaarlijk
op de duur. Maar ik ben er mee opgehouden. Ik werk alleen nog op teoreties
en filozofies verantwoorde bazis.
Igor

Ik hoop vooral dat je berekeningen kloppen ditmaal.
Jacques

Wees gerust.
Igor

Formaat juist?
Jacques

Wiskundig zeker.
Igor

Behoorlijk lokaas?
Jacques

Ik heb niets aan het toeval overgelaten. Ik plaatste zelfs een valse muur, om hun
het spoor bijster te maken. Ik sloot alle deuren en kasten en luiken en gordijnen,
en de klem heb ik opgesteld in zulk stikdonker, dat het wel bij intuïsie zal moeten
zijn, willen zij ze mislopen.
(Bij het woord ‘stikdonker’ is het donker geworden op het toneel. Enkel nog licht op de twee
personages.)

Igor
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Hebben muizen dan intuïsie?
Jacques

Met muizen ben je nooit zeker van iets, dat is het. Muizen zijn onaardse dieren.
Wanen zij zich onbespied, dan nemen zij terug hun oervorm aan van ronde
verschijningen.
Igor
(angstig):

Ontzettend! Zijn muizen ronde verschijningen?
Jacques

Ik heb mij eens tegen hun aanvallen moeten verschansen temidden een sirkel
van klemmen, in een kooi van gevlochten draad. Zij waren te weten gekomen
dat ik alleen tuis was. Van alle kanten kwamen zij op mij af. Plots ging alle licht
uit. Ik raakte in paniek. Ik wilde schreeuwen, maar verslikte
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mij omdat ik een droge keel had.
(Hij verslikt zich inderdaad en begint onbedaarlijk te hoesten. Het licht dat stilaan op zijn
hoofd gekonsentreerd werd, en niet meer op Igor, die zich intussen heeft teruggetrokken, gaat
plots helemaal uit. Woorden van Jacques onderbroken door hoestbuien.)

Ik wist niet meer wat beginnen... Ik hoorde hen vlak bij mij! Gelukkig kwam
mijn vriend Serge...
(Het licht floept terug aan, volle licht: een stikdonkere kamer waar plots de lamp wordt aangestoken.
In de koelissen geluid van wegrennende voeten. Bij de deur staat Serge, hand nog aan de schakelaar,
en kijkt stomverbaasd naar Jacques, die met van angst vertrokken gezicht bij de tafel staat, zich
vasthoudend, halfdubbelgevouwen, hoestend.)

Serge

Jacques! Wat is hier gaande?
Jacques

Serge... Net op tijd...
Serge

Waar heb je het over? Op tijd voor wat?
(Jacques krijgt een nieuwe hoestbui, Serge gaat hem op de rug kloppen, maar het baat niet.
Hij roept in de koelissen):

Regisseur!
Regisseur
(komt op, pijp in mond, skript in hand):

Is er iets, mijnheer.....?
(Hij noemt de werkelijke naam van de akteur.)

Serge

Een glas water, alstublief.
Regisseur

Dadelijk.
(Hij is onmiddellijk terug met glas water. Jacques krijgt te drinken en bedaart.)

Een zware rol!
(Af met leeg glas.)

Serge

Jacques! Wat is je overkomen?
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Jacques
(heeft zich in stoel van Igor laten neervallen):

Ik werd aangevallen.
Serge

Hoe kan dat! Aangevallen, door wie? Ik heb niemand gezien, ze konden mij niet
ontlopen, er is maar één trap en het is hier de hoogste verdieping.
Jacques

Werkelijk Serge, ik verzeker je...
Serge

En het venster is niet open, dus ook langs daar niet.
Jacques

Het waren muizen.
Serge

Mijn beste, je hebt gedroomd. Aangevallen door muizen? Wie wordt er nu
aangevallen door muizen?
Jacques

Serge, het was verschrikkelijk, je hebt er geen idee van.
Serge

Jacques, hou op, je bent wakker nu. Er zijn geen muizen. Niemand heeft je
aangevallen. Je had een kwade droom, je hebt geslapen met open mond, daar
heb je een droge keel van gekregen en daardoor een hoestbui waarvan je bent
wakker geworden. Dat is al.
Jacques

Serge! Twijfel je dan aan wat ik zeg?
Serge

Aan wat je droomt, bedoel je? Natuurlijk.
Jacques

Je bent mijn vriend, je moet me geloven.
Serge

Schei nu uit Jacques, ik zeg dat je gedroomd hebt.
Jacques
(wanhopig):

Nee! Het is niet waar! Ik ben niet krankzinnig! Als ik het gedroomd heb, dan
droom ik dit nu ook!
Serge

Geen kwestie van. Wij zijn echt, wij dromen niet.
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Jacques

Dat probeer ik je aan je verstand te brengen! Ik sliep niet, dus ik ben niet wakker
geworden, hoe kan ik dan gedroomd hebben! Het was echt, Serge, en ze zijn
voor jou op de vlucht geslagen. Serge
(overstoorbaar):

Jacques, hou je kalm. Je hebt gedroomd.
(Jacques maakt een moedeloos gebaar en laat zich languit achterover in de stoel zakken. Serge gaat
naar hem toe en neemt zijn arm.)

Jacques
(herhaalt enkele malen halfluid, hoofdschuddend):

Ik ben niet gek, ik ben niet gek...
Serge
(schudt de arm van Jacques als om hem wakker te maken, en herhaalt
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in een monotone melopee met langgerekte oo-klank steeds maar):

Je hebt gedroomd, Jacques... je hebt gedroomd... Je hebt gedroomd, Jacques...
(Het licht wordt zwakker en zwakker, daarna ook de stem van Serge; wanneer het helemaal donker
is geworden, hoort men de melopee nog een paar maal, als van heel ver. Dan blijft het stil. Na enkele
sekonden terug licht, en weer het toneel met Igor en Jacques, zelfde belichting en houding van vóór
de verduistering.)

Igor
(niet het minst onder de indruk):

En had je het werkelijk gedroomd?
Jacques
(ook nuchter):

Ik heb het nooit geweten.
Igor

Je moest het Serge vragen.
Jacques

Ja.
(Bedenkt zich.)

Ja? Waarom dan?
Igor

Als hij van niets weet, dan heb je dat allemaal gedroomd, zonder enige twijfel.
Jacques

Maar als hij het wel weet, zal hij zeggen: o ja, dat was die keer toen je droomde.
Igor

Dus in elk geval, je hebt het gedroomd.
Jacques

Dus ik hoef hem niets te vragen.
Igor

Hoe zou hij het weten, ten andere?
Jacques

Wat?
Igor

Of jij van hem hebt gedroomd.
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Jacques

Ja goed, ik vraag het hem niet, dat zei ik toch al.
Igor

Trouwens, je ziet hem haast nooit.
Jacques

Dat is waar. Ik heb hem niet meer teruggezien, sindsdien.
Igor

Hoe lang is dat nu geleden?
Jacques

Jij was hier nog niet. Koe lang ben je nu bij mij?
Igor

Sinds eergisteren.
Jacques

Verschrikkelijk. Het lijkt me al jaren.
Igor

Mij ook.
Jacques

De tijd wil maar niet vooruitgaan, laat staan vliegen! Straks valt hij helemaal
stil, ik mag er niet aan denken, jou dan voorgoed bij mij te hebben,
(plots woedend)

smerige kat, ik heb een hekel aan katten en je weet het!
Igor
(onaangedaan):

Laat m i j e r niet aan denken, voorgoed hier op die kouwe zolder bij jou,
(plots nijdig)

vunzig dagbladventje! O, ik haat joernalisten!
(Zonder overgang weer normale gesprektoon.)

Hoe lang was dat dan geleden dat je Serge had gezien?
Jacques
(ook zonder nog een spoor van zijn uitbarsting):

Zoals ik zei, langer geleden dan eergisteren.
Igor

Hoeveel langer dan?
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Jacques
(het begint hem te vervelen):

Moet ik dan alles onthouden! Hoeveel langer geleden, en eergisteren is al jaren
voorbij! Misschien was het verleden week.
(Zijn aandacht verslapt zienderogen, hij steekt een sigaret op.)

Het was een droom, wat doet het er dan toe.
(Hij slentert in de richting van de schrijfmasjiene.)

Igor

Meer dan je denkt.
Jacques
(verstrooid):

Ja? Waarom?
Igor

Vanwege de muizen die in die droom voorkwamen.
Jacques

O zo?
Igor

Jacques?
Jacques

Hu, ja? Wat wil je?
Igor

Luister je wel eigenlijk?
Jacques

Maar natuurlijk.
Igor

Ik zei, die muizen intrigeren me.
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Jacques

Waar zijn er muizen?
(Hij heeft zich met tegenzin langzaam terug omgekeerd.)

Igor

In je droom. De droom die je vertelde.
Jacques

Als het een droom was.
Igor

Dat is het precies. Als het nu géén droom was, dan...
Jacques

Dan...?
Igor

Jacques, geloof jij dat er muizen bestaan?
Jacques

Met een diersoort als muizen is dat moeilijk om te weten, heb ik je al uitgelegd.
Bestaan, wat is bestaan ten andere?
Igor

Schei uit met dat boven mijn petje gaan. Ik word ziek van metafiziek.
Jacques

Wat mankeert je zeg, met dat gezanik over die muizen?
Igor
(à bout portant):

Heb jij ooit een muis gezien?
Jacques

Welnee. Hoe kom je erbij.
Igor

En die keer, toen Serge... toen je droomde... enfin, je weet wel...?
Jacques

Toen was het donker.
Igor

Weet je dan niet eens hoe ze er eigenlijk uitzien?
Jacques

Geen idee.
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Igor

Jacques, verrek! Bestaan ze nu, ja of nee?
Jacques

Hoe kan ik dat in vredesnaam weten?
Igor
(teleurgesteld):

Je hebt geheimen voor me.
Jacques

Jij bent een achterdochtige belachelijke aap van een kat, en je kunt mij gestolen
worden.
(Trapt sigarettenpeuk uit, draait zich resoluut om en gaat achter zijn schrijfmasjiene zitten.)

Igor

En jij bent een gemene HOND. Die mij geen uurtje slaap gunt
(Terug houding van aanvang, Jacques begint te tikken, het wordt langzaam geheel donker, de
schrijfmasjiene vertraagt en valt stil.)

Dekor B

Stem Serge
(in het donker, beginnend van heel zwak fluisterend langzaam duidelijker en luider, herneemt de
melopee van daareven):

... gedroomd... Je hebt gedroomd, Jacques,... je hebt gedroomd...
(Het wordt stilaan licht. Serge zit in het midden op de kist, of leunt er tegen aan. De drie Muizen
zitten op de grond, tegen de muur, luisterend naar Serge.)

Serge

... je hebt gedroomd, Jacques! zei ik. En verdwaasd dat hij me bekeek, goeie
genade! Of hij mij voor de eerste keer zag.
Muis 1

Geloofde hij je?
Serge

Nee, blijkbaar niet.
Muis 1

En had hij werkelijk gedroomd?
Serge

Ik weet niet.

Gard Sivik. Jaargang 4

Muis 2

Ik denk van wel.
Serge

Waarom denk jij dat?
Muis 2

Volgens mij heeft hij alles gedroomd, ook dat jij binnenkwam en hem door
elkaar schudde.
Serge
(verbluft):

Maar ik ben daar werkelijk geweest. Dat herinner ik me duidelijk.
Muis 2

Dat is jouw standpunt.
Serge

Hoe kom ik daar dan toe?
Muis 2

Doordat hij jou gedroomd heeft.
Serge
(steeds meer in de war):

Hoe kan i k weten wanneer iemand anders mij droomt?
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Muis 2
(beslist):

Dat gebeurt. Je ziet het wel.
Serge

Ik snap er niets meer van.
Muis 1

Laat je niet van de wijs brengen, Serge. Stoor je niet aan die huisvlijt-psicholoog.
Ga verder.
Serge

Ik ben de draad kwijt.
Muis 1

Je vertelde immers over je vriend Jacques.
Serge
(opgelucht):

O ja. Over mijn vriend Jacques. Het is nu zo ver met hem gekomen dat hij op
een zolderverdieping is gaan wonen. Daar waant hij zich veiliger. Daar kan hij
maar vanuit één richting tegelijk aangevallen worden, denkt hij: van beneden.
Maar ook zo werd het hem nog te machtig, in zijn eentje. Vooral na die droom
van hem die ik zoëven vertelde. Hij heeft zich voor 25 frank gezelschap gekocht.
Zijn vertrouweling is een kat.
Muis 3

Bah!
Serge

Ze heet Igor.
Muis 1

Is ze gevaarlijk?
Serge

Nee, dat denk ik niet. Het arme beest! Zij zorgt alleen voor wat huiselijkheid
en gezelligheid. Zij spint voor Jacques als hij tijd heeft om er naar te luisteren,
en zit op zijn schoot terwijl hij zijn avondpijpje rookt. Aandoenlijk om te zien
hoe erg ze haar best doet. Het heeft niet mogen baten; ze heeft het al minstens
zo erg te pakken als hij.
Muis 2
(belangstellend):

Aha! De fobie?
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Muis 1

Verdomde snob. Maak je niet zo interessant.
Muis 2
(ijzig):

Ik interesseer me voor alles, zolang het geen snertmuis is als jij aan wie ik
helemaal niks gevraagd heb. Ik sprak met Serge.
(Tot Serge.

Dat is merkwaardig! Het geval Jacques kennen we stilaan. Maar van een kat,
dat heb ik nooit gehoord. Die heeft belangstelling voor iets, als ik goed begrijp,
of ze is er onverschillig voor; laat iets over zich heengaan of reageert er
bliksemsnel op. Maar een fobie?
Serge

Dat gaat zo met huisdieren. Je kent toch het belachelijke verschijnsel dat een
hond na jaren op zijn baas gaat lijken? Met Igor is het iets in die aard: leven
op een zolderkamer met een halve waanzinnge als Jacques, die haar - de hele
tijd door vertelt over zijn hallusinasies, en de geluiden die hij denkt te horen
achter de muren, en de dromen die hij denkt gedroomd te hebben - het beest
moet nu wel haast kapot zijn van angst, voor...
Muis 2

Angst voor wat?
Serge

Voor ze weet niet wat.
Muis 2

Dus niet bepaald voor muizen?
Serge

Ze heeft nooit een muis gezien. Heeft geen idee hoe een muis er uitziet. Muizen
zijn voor haar legendariese wezens, die Jacques probeert te vangen in gevaarlijke,
bijtende mekanieken die hij muizenklemmen noemt.
Muis 3

En waar hij het meest ongerijmde gedierte mee verschalkt, maar nooit een muis.
(Piepende lach.)

Serge

Toch waant Jacques zich een groot muizenbestrijder.
Muis 3

Wij merken er niets van.
Serge

Hij heeft interessante ideeën over muizenbestrijding.
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Muis 1

Noem jij zoiets interessant!
Muis 3
(smalend):

Hij is iemand met ideeën, hoor je dat niet.
Serge

En ideeën die hij op papier zet! Halve nachten achter zijn schrijfmasjiene, poes
die uit haar slaap wordt gehouden, hooglopende ruzies.
Muis 2

Ken je die teorieën van je vriend Jacques? Heeft hij ze laten lezen?
Serge

Nee, maar hij heeft er vaak over verteld, ik weet dus wel waarop ze
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neerkomen.
Muis 2

Laat horen.
Serge

O.K. Hier komt Jacques Romain, muizenbestrijder.
(Akteert een voordracht, gaat achter de kist staan als achter een spreekgestoelte.)

Hedenavond, dames en heren, zal ik uw aandacht vragen voor een van de meest
brandende problemen van al die waar de mensheid haar vingers aan brandt:
dat van de muizenbestrijding. De muizenbestrijding moet in nieuwe banen
worden geleid! Een noodlottig konservatisme op dit gebied dreigt het mensdom
af te takelen, en knaagt nu reeds, letterlijk en figuurlijk dames en heren, aan
zijn grondvesten. De bestaande metoden zijn verouderd! Muizenklemmen
volstaan allang niet meer!
Muis 3
(roepend, als vanuit een zaal):

Bravo Jacques! Werd tijd dat je het merkte!
Serge

Ik geef toe dat ik in de praktijk niet altijd een schitterend figuur sla. Maar in
teorie moet u me horen! Let niet op mijn daden; luister naar mijn woorden,
geachte luisteraars! Wist u dat de evolusie van de muizenintelligensie vandaag
de onze heeft ingehaald tot aan het stadium van de gewone muizenklem? Het
sinjaal staat op onveilig! Het mensdom moet worden wakkergeschud! Moet zich
losmaken uit deze primitieve faze van zijn ontwikkeling, en verder oprukken,
nieuwe horizonten van muizenbestrijding gaan eksploreren! Gebruik zal worden
gemaakt van die wetenschap en kennis waarin wij de muizen tot nog toe zijn
voorgebleven; en als die wetenschap nog niet bestaat, dan zullen wij ze
ontdekken! Het voortbestaan van de mens als soort staat op het spel! Een kwestie
van leven of dood! Ik dank u voor de aandacht.
(Herneemt zijn vroegere plaats.)

Muis 2
(na korte pauze):

Untergang des Abendlandes.
Muis 1

Doe niet of je dat gelezen hebt, aansteller.
Muis 2
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(negeert hem, tot Serge):

Het blijft wel erg teoreties.
Serge

Onderschat hem niet, de muizenbestrijder. Geloof niet dat hij volkomen in het
luchtledige filozofeert. Hij stelt niet alleen de diagnoze, hij denkt ook aan de
remedies.
Muis 1

Ja? Welke?
Serge

Hij ontwierp een nieuwe techniek van ontmuizen. Met lachgas. Een door muizen
geplaagd huis wordt ontruimd, alle reten worden dichtgestopt, en door het
sleutelgat blaast men het gebouw vol lachgas. Wanneer het laatste homeriese
lachsalvo daarbinnen verstomd is, wanneer de laatste muis onder de grootste
hilariteit aan haar eind is gekomen, opent men de deuren, en heeft enkel de
stofferige overblijfselen bij elkaar en buiten te vegen. Dan doet men hetzelfde
in een volgend gebouw, in alle gebouwen van de stad. Daarna in alle steden. In
alle steden van alle landen. Zie je? Een lachsukses.
(De Muizen zijn diep onder de indruk; even stilte.)

Muis 3

Muizenlief, daar valt niet mee te lachen.
Muis 1
(opspringend en gejaagd langs de wand sluipend):

Dat heeft hij uitgevonden? Gebrevetteerd? Wordt dat toegepast? Waar? Sinds
wanneer?
Serge

Zo'n vaart loopt het nog niet. Nee, dat gebeurt allemaal op papier, bij Jacques.
Hij heeft trouwens dadelijk aan zichzelf bewezen, waarom die lachgasmetode
niet deugde.
Muis 1

Niet deugde, hoezo? Nog niet erg genoeg?
Serge

Je weet wat gebeurd is met de antibiotika?
Muis 1

Pardon?
Serge
(geduldig):
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Ik zie dat je nooit vulgarizerend-mediese literatuur leest. Heb je er wel eens van
gehoord dat de mensen geteisterd worden door
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mikroskopies kleine wezentjes? Ziek worden noemen ze dat.
Muis 1

Ach ja, in een krant heb ik wel eens zoiets zien staan. Hoe noemen ze die ook
weer, ba... ba...
Serge

Basillen. Ziektekiemen. Daarom heeft de mens produkten uitgevonden, waarmee
hij de kiemen vernietigt, zoals Jacques de muizen met lachgas. Penicilline,
sulfamieden...
Muis 3

Die giftige goedjes! Ik heb er een oom van dood.
Serge

Maar voor mensen zijn ze onschadelijk, in de juiste dosis genomen. Dan sterven
alleen de ziektekiemen ervan: dat heet dan de geneeskracht van het produkt.
Maar, luister goed! Soms zien ze gebeuren dat de geneeskracht van die
wonderlijke goedjes verdwijnt of erg vermindert. Wat is er aan de hand? Het
antibiotikum valt niets te verwijten, dat is aan zichzelf gelijk gebleven; het zijn
de ziektekiemen die zich hebben aangepast, weerstand tegen het gif hebben
ontwikkeld. Iets dergelijks voorzag Jacques bij de muizen: op tijd van enkele
generasies zouden ze zich aangepast hebben aan het lachgas. Het zou hun geen
schade meer doen, hoogstens nog wat opvrolijken.
Muis 1

En, wat zouden wij dan doen, eenmaal aangepast aan het lachgas?
Serge

Jullie? Dat weet ik niet. Jacques dacht er enkel aan wat hij zelf in dat geval zou
doen, hij als muizenbestrijder.
Muis 2

Aha!
Serge

De toekomst ligt in de muizenklemmen, meent hij.
Muis 2

Dat begrijp ik minder. Daarmee spreekt hij zichzelf toch tegen.
Muis 3
(minachtend):

Welke onnozele muis laat zich nog vangen aan een muizenklem!
Serge

Dat weet Jacques ook. Toch wist hij een totale vernieuwing door te voeren op
dit schijnbaar afgegraasde gebied.
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Muis 1

Zei je doorvoeren?
Serge

Nu ja. Bedacht heeft hij ze in elk geval. Ik zag zijn tekeningen en beschrijvingen.
Muis 1

Hoe waren ze?
Serge

Merkwaardig, zoals ik zei. Jacques is...
Muis 1

Hoe werkten die klemmen bedoel ik! Mekanisme enzovoort?
Serge

Oh. Laat even kijken. Onder andere... ingebouwde vallen waren erbij, herinner
ik me.
Muis 1

Wat is een ingebouwde val?
Serge

Volledig gekamoefleerd. Deel uitmakend van het interieur, een stuk van een
plankenvloer, een hoek van een kast, een plint. Daar komt een muis aan. Geen
onraad te bespeuren. Maar FLOEP! daar heeft de klem haar te pakken.
(Bij Floep springen de Muizen eventjes op.)

Wat was er nog... o ja. Een pracht van een val, heel geraffineerd. Met als lokaas
een vastgebonden muizenvrouwtje.
Muis 1

De schoft! En dat vond jij mooi?
Serge

Ik heb geen verstand van muizenvrouwtjes.
Muis 1

Vond jij dat geen gemene metode?
Serge

Het vrouwtje was kunstmatig, vergat ik te zeggen.
Muis 3

Ach ja, en wij zouden dat dan niet merken!
Serge

Dat is helemaal niet zeker. Jacques is wel knap als het op details aankomt. Maar
als jullie me niet geloven...
Muis 1

Hebben we niet gezegd, vertel verder.
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Dat muizenvrouwtje ligt dus vastgebonden. Piepen en jammeren van je
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welste. Een ridderlijke muis komt voorbij, begint haar touwen door te knagen,
maar FLOEP...
(Reaksie van de Muizen, als voren.)

Muis 3
(geërgerd):

Doe ons niet telkens zo schrikken.
Serge

.... daar slaat de val toe, en de dappere muis bengelt tussen hemel en aarde, in
een toegesnoerd net van fijn staaldraad. - Zo had Jacques nog vele ontwerpen,
te veel om te melden of te onthouden... Er was ook een val, dat is waar, voor het
vangen van muizen in serie. De eerste muis die wordt gevangen komt door een
soort van toerniket in een kleine afgesloten ruimte, en laat daardoor de toegang
van de val weer vrij. Bij het vangen van de tweede muis slaat een luikje onder
de eerste muis weg, en langs een afvoerpijp wordt ze weggespoeld naar het riool.
De tweede muis heeft intussen haar plaats ingenomen in het kleine hokje, wordt
bij het vangen van de derde muis op haar beurt weggespoeld, enzovoort,
enzovoort, tot er...
Muis 1

We hebben je al begrepen.
Serge

Een water-val, noemt hij dat. En verder...
Muis 1

Laat maar, we hebben al een idee.
Muis 2

Je vriend is vindingrijk, maar het wordt eentonig.
Serge

Eentonig? Nee jullie worden bang! Waar blijft jullie instinkt tot zelfbehoud,
wat zeg ik, tot vrijwaring van jullie soort?
Muis 1

Zo'n vaart zal het niet lopen.
Serge

O nee? En het sterkste heb je nog niet gehoord, ik sprak je niet eens over de
duizendenéénmuizenklem!
Muis 1

Duizend?
Muis 2
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Enéénmui?
Muis 3

Zenklem?
(Zeer vlug achter elkaar. Staren angstig naar Serge.)

Serge
(na effektvolle pauze):

Ja, de duizend en één-muizenklem. Een indrukwekkend instrument, dat
onbeperkt muizen kan vangen. In alle hoeken van alle gebouwen van de stad
heeft het vertakkingen. Elektroniese ogen sporen de muizen op, ook in het
donker; radar legt hun bewegingen vast op een scherm; kleine geleide
projektielen achtervolgen hen... en dan...
Muizen 1 2 3
(hebben zich langzamerhand ontzet teruggetrokken, wijken uit elkaar langs de muur):

... En dan...?
Serge
(onverwacht, hard):

FLOEP!!
(De Muizen schrikken zich een ongeluk. Serge lacht onbedaarlijk.)

Jaja!
(Hij bedaart toch.)

En zeggen dat daar helemaal niet mee te lachen valt! De
duizendenéénmuizenklem is de fatale ondergang van het muizenras, neem dat
aan van mij!
Muis 1

Wat? Bestaat ze echt?
Serge

Welnee, men is er niet eens aan begonnen. Met de bouw van zulk een klem
zouden jaren gemoeid zijn, dat is één. En dan, Jacques laat niemand zijn plannen
zien.
Muis 3

Hoe weet jij er dan van? Ben jij de enige die hij vertrouwt, aan wie hij zulke
dingen toont?
Serge
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O nee, die ben ik niet, en zo iemand bestaat niet. Hij vertrouwt zichzelf amper,
laat staan mij! Hij heeft me wel eens gesproken over het idee. Heel vaag. Maar
ik heb er zelf voor moeten zorgen dat ik de plannen onder ogen kreeg.
Muis 1

Hoe heb je dat dan klaargespeeld?
Serge

Vijfde kolonne, mijn beste!
Muis 1

Nee maar! Hoe heb je dan... en wie...?
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Serge

Luister maar. Zo moeilijk was het niet. Ik had gewacht tot Jacques de straat
uit was, op weg naar de krant. Toen liep ik vlug de trap op, niemand had me
gezien. Het was een wintermorgen vroeg, het was nog donker.
(Het licht is verminderd tot alleen het hoofd van Serge zichtbaar blijft.

Er brandde geen licht in de kamer.
(Hij loopt naar hoek van kamer, op zoek naar de lichtschakelaar.)

Stem Igor
(vanuit het donker):

Andere hoek, Serge.
Serge

Oh.
(Hij vindt de schakelaar, maakt licht.)

Dekor A

(Igor in zijn gewone houding op zijn stoel. Knipoogt tegen licht.)

Serge

Wel? Wat nieuws?
Igor
(geeuwt):

Je hebt me wakker gemaakt Daareven Jacques, een heidens lawaai van wassen,
tandenpoetsen en radio, ik sliep pas weer, en nu jij.
Serge

Je hebt een lichte slaap.
Igor
(grinnikt):

Ik wel. Jacques niet, lieve hemel!
Serge

Hij heeft niets gemerkt?
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Igor

Absoluut niets. Even heb ik angst uitgestaan. Ik stootte tegen het tafeltje.
Serge

Jij wordt nochtans verondersteld, goed te zien in het donker.
Igor

De bel van de schrijfmasjiene rinkelde. Mijn haar kwam recht op mijn rug!
Maar nee, hij snurkte wel door.
Serge

En? Je hebt ze dus?
Igor

Niet presies wat je kunt noemen...
Serge

Verdomd, Igor, je had het beloofd! We hadden afgesproken, voor deze morgen!
Igor

Bedaar, mijn beste, laat me uitspreken. Ben je vergeten hoe wantrouwig Jacques
is? Overdag draagt hij de plans overal met zich mee, snachts slaapt hij ermee
onder zijn hoofdkussen.
Serge

Kan me niet schelen! Had dan slaapmiddel in zijn tee gedaan!
Igor

Jij moest minder polisieromans lezen en me meer laten uitspreken. Bovendien
drinkt Jacques geen tee maar koffie, die niet ik opschenk maar hijzelf! De plans
liggen daar, in die map.
Serge
(neemt de map van tafel en opent ze):

Ik zie niets.
Igor

Oh nee? Kun je zelfs niet meer uit je ogen kijken?
Serge
(haalt een blad karbonpapier uit de map, bekijkt het langs weerszijden, bestudeert aandachtig en van
dichtbij de glanzende kant. Er gaat hem een licht op. Verrast):

Nee maar!
Igor
(nonsjalant):

Jacques mag niets te kort komen, weet je. Ik zou voor niets ter wereld op mijn
geweten willen dat hij met versleten karbonpapier moest werken. Daarom...
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(handelsreizigerstoon)

deze zijn één keer gebruikt, maar misschien bent u niet zo veeleisend en mogelijk
geïnteresseerd in overname...
Serge
(speelt mee):

Ja, natuurlijk, voor mijn gebruik zullen deze wel volstaan, ik heb niet zoveel
doorslagen nodig, en mijn middelen laten mij helaas niet het aanschaffen van
eerstehands karbonpapier toe...
Igor
(weer gewoon):

Mij interesseert enkel of je middelen tegen het aanschaffen van dit tweedehandse
opgewassen zijn.
Serge
(bladert in de map):

A propos Igor, kompleet? Je bent niet van plan me te bedonderen, hoop ik.
Igor

Maar Serge toch, wat pijnlijke verdachtmakingen! Ik garandeer je alles van A
tot Z, of van 0 tot 1001, zoals je het noemen wilt.
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Serge

Fijn!
(Gejaagd.)

Is hier een spiegel?
Igor

Lees jij geen Spiegelschrift? Dat kan de eerste de beste drukkersloopjongen.
Serge

Nu niet, ik ben te nerveus.
(Igor wijst hem een spiegel. Hij rent er heen, houdt de bladen er een na een voor.)

Ongelofelijk!
(Stijgend entoeziasme naarmate hij verder kijkt.)

Wat een fantasties projekt! En de komplete plannen, ha...
(Legt de map op tafel, schikt de bladen, sluit de map.

Ik ga dit tuis rustig lezen.
Igor

Ga je nu al naar huis?
Serge

Ja, Jacques kan trouwens gaan terugkomen.
Igor

Dat is waar. Maar geen reden om onze kondisies te vergeten.
Serge

Ach, je hebt gelijk. Een andere keer, Igor?
Igor

Het spijt me wel, Serge. Vis bij de boter, asjeblief.
(Mokkend zoekt Serge in zijn rechterbroekzak en diept er een blikje zalm uit op; legt dit op tafel vóór
Igor, die niet reageert. Idem linkerbroekzak, blikje sardienen. Igor schudt met het hoofd en raakt
niets aan.)

Serge
(wrevelig):

Wel, waarop wacht je?
Igor

Gard Sivik. Jaargang 4

De kondisies, Serge. Of geen plans.
Serge
(ongeduldig):

Gaat dit dan niet als voorschot? Vertrouw je me niet eens zover?
Igor

Nee, Serge.
Serge

Verdomde rotkater!
(Hij rent buiten.)

(Igor, alleen, neuriet ‘Lullaby of Birdland’, beweegt zich terwijl ritmies en zeer katachtig sluipend
door de kamer, rond de tafel, raakt dingen aan, slaat in de maat enkele toetsen aan op de
schrijfmasjiene, eindigt bij de twee blikken, neemt ze op, tikt ze ritmies tegen elkaar. Hoort op het
allerlaatste ogenblik het gerucht aan de deur, zit met één sprong op zijn stoel en doet alsof hij slaapt.
Jacques komt binnen.)

Jacques

Poes?
(Igor reageert niet. Jacques geeft hem een por.)

Igor!
Igor
(bromt, maar weigert ogen te openen.)

Jacques

Hee zeg! Ik dacht dat katten een lichte slaap hadden! Waarom doe je altijd alsof
je slaapt?
Igor
(trekt zijn ogen open, valt door de mand):

Ik kan het niet laten. Dat weet je toch.
Jacques

Ik weet dat je een geboren hipokriet bent. Maar dan moet je het toch wat
geloofwaardiger maken dan je nu doet. Je klaagt zelf altijd, dat je niet met licht
kunt slapen. Heb jij het aangestoken?
(Igor antwoordt niet.)

En wat was dat tikken, dat ik hoorde van op de trap?
Igor
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Ik heb je schrijfmasjiene niet aangeraakt.
Jacques

Het was een ander getik.
Igor

Ik weet van niets.
Jacques
(krijgt de blikken in 't oog, neemt ze op en tikt ze zachtjes tegen elkaar, ritmies, terwijl hij ‘Lullaby
of Birdland’ neuriet.)

Igor

Jij gunt iemand zijn zwakheidjes niet eens.
Jacques

Wie stak het licht aan? Serge?
Igor

Natuurlijk. Jij laat me ook nooit aan het woord komen.
Jacques

Hij was dus hier?
Igor

Wat dacht je anders?
Jacques

En? Heeft hij het geslikt?
Igor

En of. Als rode zalm. Als kreeftsla.
Jacques

De idiote lummel!
(Schatert.)

Igor

Een duizendenéénmuizenklem, stel je voor! De sprookjesnaam alleen al!
(Lacht mee.)
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Jacques

Dat hij er zó gemakkelijk zou invliegen... Dat is eigenlijk meer dan ik verwachtte.
Igor

Je hield hem toch niet voor zó schrander?
Jacques

Nee dat niet; alleen wat achterdochtiger, had ik gemeend. Hoewel, daar is hij
dan weer te jaloers voor.
Igor

Hij is enorm jaloers op je, Jacques. Je moest hem bezig horen over jou. O geen
woord kwaad. Maar zo toegeeflijk waarderend. Dat je lang niet dom bent, dat
je dit en dat en zus en zo.
Jacques

En de stroop dan die hij mij om mijn baard smeert! Maar ik weet wel waarom.
Ik heb hem allang door, ik weet wel dat hij alleen maar een van mijn uitvindingen
wil ontvreemden zodra hij de kans krijgt. Daarom heb ik die
duizendenéénmuizenklem verzonnen.
(Tijdens het gesprek is Jacques in de stoel gaan zitten; Igor vlijt zich op zijn schoot, Jacques streelt
hem verstrooid over hoofd en rug.)

Igor

Het was een fantasties idee.
Jacques

Ja, wie haalt het in zijn hoofd zoiets te geloven!
Igor

Serge natuurlijk.
Jacques

Geen levend wezen behalve Serge.
Igor

Toch wel; ik ook.
Jacques

Doe niet gek, Igor. Zoiets is onuitvoerbaar. De beschrijving raakt kant noch
wal, bovendien.
Igor

Dat bedoel ik ook niet. Maar het was zo'n prachtig verhaal; ik geloof in verhalen.
Een verhaal dat ik mooi heb gevonden wordt iets echts voor mij.
Jacques
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O, je bedoelt het zo. Ja, als verhaal is het misschien wel mooi. Ik heb het
gedroomd.
Igor

Ik was helemaal onder de indruk toen je het de eerste maal vertelde.
Jacques

Jij ben een esteet.
Igor

En jij probeert wel een kouwe technoloog te zijn, maar het lukt je niet eens,
want je kunt het niet laten te dromen van onbestaanbare
duizendenéénmuizenklemmen. En met een entoeziasme dat je me die droom
verteld hebt! Geef toe dat ook jij het een pracht van een idee vondt, misschien
vond je het zelfs wat jammer dat het nooit uit te voeren was.
Jacques

Mogelijk. Waarom zou iemand als ik geen gevoels- en dromenleven hebben?
Mannen uit één stuk bestaan niet. Iedereen droomt. Elke nacht.
Igor

Je hebt me anders in lang geen dromen meer verteld.
Jacques
(zet zijn gedachtengang voort, schijnt Igor niet gehoord te hebben):

Elke nacht. En wie weet ook elke dag. Ik heb nooit het gevoel of ik droom, maar
altijd of ik echte dingen beleef.
Igor

Vertel dan echte dingen. Als je ze maar gedroomd hebt.
Jacques

Dat is het presies, Igor: wat zijn de echte dingen? Zijn wij, nu, echt, wij beiden
hier en op dit ogenblik, of worden wij door iemand anders gedroomd?
Igor

Jacques! Wees wat begrijpelijker, ik ben maar een eenvoudige volkskater.
Jacques

Heb je nooit gehoord van die Sjinees, die...
Igor

Ik ken geen Sjinezen.
Jacques

Deze is allang dood. Het was een sjinese wijsgeer, of dichter, weet ik veel. Hij
droomde dat hij een vlinder was.
Igor

Wat is een vlinder?
Jacques
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Wel, dat is een beest... Ken je een vlinderdas?
Igor

Natuurlijk. Die draag jij als je tentoonstellingen moet gaan openen voor de
krant.
Jacques

Daar lijkt het op. Maar het kan vliegen.
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Igor

Nee!
Jacques

Van de ene bloem naar de andere.
Igor

En wat is een bloem?
Jacques

Een klein kleurig wiel zonder velg. Het staat op een steel en is een soort van
groente.
Igor

Volkomen absurd, maar goed, ik stel het me allemaal voor. Een Sjinees die
droomde dat hij een vliegende vlinderdas was, van de ene gekleurde groente
naar de andere.
Jacques

Na gedroomd te hebben werd hij wakker. Maar daarmee was het niet afgelopen.
Hoe zit dat nu? zei de Sjinees. Wat ben ik nu?
Igor

Hij was een Sjinees, wist hij dat niet?
Jacques
(geduldig):

Hij vroeg zich af: ben ik nu een vlinder die droomt dat hij een mens is, of ben
ik een mens die gedroomd heeft dat hij een vlinder was?
Igor

Dat is sjinees voor mij, Jacques.
Jacques

Zie je, zulke dingen gebeuren met mij, alleen erger. Heb jij nooit gedroomd dat
je droomde?
Igor

Ach nee, je weet toch dat ik nooit droom. Helaas niet.
Jacques

Eerst droom je dat je droomt. Daarna droom je dat je wakker wordt, maar je
merkt niet dat je nog altijd droomt, je denkt: daareven droomde ik, nu ben ik
wakker. Dat alles droom je. Daarna word je wakker. Wat nu? denk je, word ik
nu echt wakker, of ben ik in slaap gevallen en droom ik dat ik wakker word?
Het is erg verwarrend.
Igor
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Ik probeer het me voor te stellen.
Jacques

Soms is het nog ingewikkelder. Ik zal je een voorbeeld geven. Eens droomde ik
dat ik een zolderkamer was.
Igor

Goeie genade!
Jacques

Ik was een zolderkamer die droomde dat zij een mens was, een dagbladschrijver,
zoals ik. Hij heette zeifs Jacques Romain. Die dagbladschrijver beleefde een
drukke dag op de krant...
Igor

Het was dus zeker jouw krant niet...
Jacques

... ging savonds nog naar een korvee toneelvoorstelling, schreef zelfs het verslag
voor de krant nadat hij was tuisgekomen...
Igor

... had ruzie met zijn kat Igor omdat het licht zo laat bleef branden...
Jacques

... en was natuurlijk doodmoe toen hij eindelijk in bed stapte. Maar hij sliep
onrustig. Hij droomde dat hij een muis was.
Igor

Wacht even! Jij... een zolderkamer, die... dagbladschrijver, ... dat hij een muis...
O.K., ik ben er. Ga verder.
Jacques

En die muis werd nagezeten door de kat Igor.
Igor

Grapjas.
Jacques

Het was een onwaarschijnlijke droom, dat weet ik. In die droom was jij de
bloeddorstigste muizenschrik van alle zolders uit de omgeving. Bijna had je, ik
bedoel had die kat uit de droom van de dagbladschrijver die muis te pakken,
toen deze piepend wakker werd en tot haar opluchting merkte dat zij een grote
sterke joernalist was, voor geen kat ter wereld bevreesd.
Igor

En dat was jij niet, maar de joernalist uit de droom van de zolderkamer, als ik
goed volg.
Jacques

Presies. In de droom van de zolderkamer was dus de dagbladschrijver wakker
geworden uit zijn nachtmerrie van opgejaagde muis. Het was morgen en hij
ging naar de krant. Hij stak de straat over zonder uitkijken, hoorde vlakbij een
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verschrikkelijk getoet en knarsen van remmen - eer hij iets besefte had een auto
in volle vaart hem ondersteboven gereden. Gillend werd
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hij wakker, en merkte dat hij gelukkig maar een zolderkamer was, die nooit
hoefde te vrezen dat zij onder een auto zou terechtkomen. Maar nu moet je
weten dat in die zolderkamer een dagbladschrijver woonde... hoe die man heette
wist de kamer niet, en in elk geval, hij was die morgen pas door een auto
overreden. Dat was minder erg; maar die dagbladschrijver zat zonder elektriese
stroom (hij was traag met het betalen van zijn rekeningen), en zo kwam het dat
hij die bewuste morgen een brandende kaars op de rand van zijn tafel was
vergeten. Toen die kaars helemaal was opgebrand, druppelden de vlammende
resten gesmolten kaarsvet op de droge plankenvloer, en tot haar ontzetting
merkte de zolderkamer dat zij in brand raakte... Zij kon niets doen, en de
massaas papieren van de dagbladschrijver en alle andere droge stoffige rommel
stonden direkt in lichtelaaie, en...
Igor
(bezorgd):

En de kat dan?
Jacques

De kat? Dat is waar, die man had een kat, hoe het beest heette wist de
zolderkamer niet. Bij het zien van de vlammen raakte de kat in paniek, en sprong
pardoes dwars door een ruit naar buiten.
Igor
(ademloos):

En wist zij zich te redden?
Jacques

Geen idee van. Ik weet alleen dat door die kapotte ruit een tocht ontstond,
waardoor ik - de zolderkamer - nog harder begon te branden. Krakend en
knarsend werd de zolderkamer eindelijk wakker, toen het dak al op instorten
stond. Gelukkig was ik het maar, Jacques Romain, dagbladschrijver, en was er
helemaal geen brand.
Igor
(zucht van opluchting):

Ja, gelukkig maar. Welkom tuis.
Jacques

Dat dacht ik ook eerst. Maar zo eenvoudig was het toch niet, bij nader toezien.
Welke dagbladschrijver Jacques Romain was ik nu? Diegene die van een
zolderkamer, of die andere die van een muis gedroomd had?
Igor

Die van de zolderkamer, volgens mij. Jij dus.
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Jacques

Ja? Maar die andere Jacques Romain, die waarvan de zolderkamer droomde,
kon die op zijn beurt niet gedroomd hebben dat hij een zolderkamer was?
Igor

Dat kan niet, hij werd overreden.
Jacques

Niet noodzakelijk! Dat kon hij ook gedroomd hebben! Luister maar: Ten eerste:
hij droomde dat hij die muis was. Ten tweede: hij droomde dat dat maar een
droom was, en dat hij uit die droom wakker werd, opstond enzovoort, je kent
het verhaal, tot en met het overrijden. Toen - let nu op - ten derde: droomde hij
dat hij dat alles gedroomd had, en dat hij ontwaakte als zolderkamer.
Igor

Ik zie geen verschil.
Jacques

Zie je dat niet? Maar in die veronderstelling is het een andere zolderkamer!
Een zolderkamer die gedroomd wordt niet door mij, maar door Jacques Romain
de tweede, de droom-Jacques!
Igor

Verrekt ingewikkeld.
Jacques

Zie je, in dat geval zou ik nog uit een paar dromen achter elkaar moeten
ontwaken, vooraleer te zijn wie ik ben. Maar hoe moet ik ergens mijn weg vinden
waar ik op een zijspoor kan raken zonder het te merken? Daar weet ik geen
middel op. Hoe zal ik dan weten welke Jacques Romain ik ben? Als er tenminste
zo iemand bestaat, en als ik in werkelijkheid geen zolderkamer ben, of een muis?
Igor

Heb je al geprobeerd jezelf te knijpen? Dan word je misschien echt wakker.
Maar voorzichtig, zorg dat ik er blijf bijhoren.
Jacques

Onbegonnen werk. Ik heb al eens gedroomd dat ik mezelf kneep om
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wakker te worden. Ik werd niet wakker. Het is dus echt! zei ik, ik word niet
wakker omdat ik al wakker ben. Later werd ik toch wakker; ik liet me niet
vangen en zei: Ik droom maar dat ik wakker word, dus nu is het zeker dat ik
droom. Ik kneep mezelf om me te overtuigen...
Igor

En wat gebeurde er?
Jacques

Ik werd niet wakker.
Igor

Welke droom was dat?
Jacques

Een droom over muizen.
Igor

Die heb je me nooit verteld.
Jacques

Krijg je daar dan nooit genoeg van?
Igor

Dagen zou ik er kunnen naar luisteren. Ik ben dol op droomverhalen.
Jacques

Goed.
(Korte pauze.)

Ik was bezig te tikken. Een stuk voor de krant.
(Licht lager; hij gaat tot bij de schrijfmasjiene, licht konsentreert zich op hem, hij zet zich
neer.)

Terwijl ik zat te werken ging langzaam de deur open en enkele muizen slopen
binnen. Ze dachten... dat ik het niet gemerkt had.
(Hij begint te tikken; men ziet de deur voorzichtig halfopen gaan; drie Muizen glippen geruisloos
binnen, dicht langs de muur sluipend. Jacques houdt niet op met tikken, maar een lichte aarzeling en
een beweging van zijn hoofd verraden dat hij de aanwezigheid heeft opgemerkt. Plots rent hij naar
de deur, gooit ze toe, draait de sleutel om, haakt de degen van de muur. De Muizen zijn als versteend
blijven staan. Pantomime: Jacques jaagt de Muizen de kamer rond. Ze lopen steeds vlak tegen de
muren aan gedrukt, ook tegen de denkbeeldige vierde muur vooraan op het toneel. Als Jacques zich
plots omdraait doen zij hetzelfde, en wordt de achtervolging hernomen in omgekeerde richting. Dan
probeert Jacques voordeel te trekken uit zijn grotere bewegingsvrijheid: hij doorkruist de kamer om
de Muizen de weg af te snijden, maar slaagt er voorlopig niet in een van hen te verrassen. Herneemt
dan zijn eerste taktiek, herhaaldelijk en kort achter elkaar de richting van de achtervolging omkerend,
met als gevolg, tenslotte, verwarde reaksies van de Muizen.)

Jacques

Gard Sivik. Jaargang 4

(blijft staan, lachend):

Opgepast, niet tegen elkaar aanbotsen jongens! En goed uitkijken aan de hoeken.
Ik zag niet graag dat jullie je bezeerden.
(Hij lacht.)

Ach zo, lijden jullie aan klaustrofobie, wat een pech!
Muis 2
(terwijl zij aan een plotse uitval van de degen ontsnapt):

Agorafobie, idioot.
Jacques

Ach ja. Ekskuseer. Agora. Grieks voor plein. De vrees om grote pleinen over te
steken. Ruimtevrees. Goed zo? En hoe vinden jullie mijn muren, als remedie
tegen die agorafobie? Mooi papiertje, niet? En niet duur. Zelf gekozen. Jullie
maken er wel geen vuile vegen op? Ik heb een hekel aan vuile vegen op mijn
behang.
(Doet een nieuwe uitval met zijn degen naar de dichtstbije Muis, die verschrikt wegspringt. Jacques
lacht.)

Muis 2

Je hoeft niet zo bête te lachen. Alle muizen hebben agorafobie. Zoals alle mensen
hoogtevrees hebben.
Jacques

Wat weet jij daarvan! Hoogtevrees is een vooroordeel. Er zijn massaas mensen
die er geen last van hebben. Bouwarbeiders. Koorddansers. Akrobaten.
Muis 2

Dat bewijst niets. Er bestaan muizenakrobaten ook, die een lege kamer dwars
durven oversteken. Maar dat iemand een bepaald soort van aangeboren vrees
weet te overwinnen bewijst nog niet dat hij er niet aan onderhevig is.
Jacques

Onzin, ik weet waarover ik spreek! Ik heb zelf geen hoogtevrees, nooit gehad.
Ik woon helemaal vier hoog, en dikwijls zit ik op de vensterbank met mijn benen
naar buiten, of ik wandel in de dakgoot, zomaar voor mijn plezier.
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Muis 2

Voor mijn part heb je geen hoogtevrees. Maar wat je zeker wél hebt, dat is ook
ruimtevrees, al is het van een andere soort dan de onze.
Jacques

Ga verder, stoor je vooral niet aan mij. Je zult niet lang meer de gelegenheid
hebben om geleerd te doen.
Muis 2

Wat jij hebt, dat is angst om alleen te zijn. Jij hebt angst voor een ruimte, al is
het maar de ruimte van één huis, de ruimte van één kamer: daar voel jij je in
je eentje niet tegen opgewassen. Daarom houd je altijd die degen binnen je
bereik, en in een lade links of rechts zul je nog wel een pistool hebben liggen
ook.
Jacques

Jij hebt het goed voor. Ik ben bang alleen tuis, en daarom ben ik zo blij dat
jullie me zijn komen opzoeken.
(Nieuwe uitval met de degen, die de inzet vormt van een nieuwe achtervolgingspantomime.
Jacques verandert van taktiek: hij gaat de tafel dwars zetten tegen de rechtermuur, vult de
barrikade aan met de aanwezige stoelen, slaagt er zo in - de Muizen durven niet om de barrikade
heen - ze in de rechtervoorhoek van het toneel te dringen, waar hij ze in bedwang houdt met
zijn degen.)

Ha ha! Mooi staaltje van taktiek! Hm?
Muis 3

Misselijk.
Jacques

Misschien kunnen we nu eventjes rustig praten. Waaraan dank ik de eer van
het bezoek, zo laat?
(Pauze.)

Jullie hadden toch werkelijk iets kunnen laten weten. Nu heb ik niet eens wat
in huis om jullie aan te bieden.
(Stilte. Hij laat de ironie varen.)

Wel? Nog altijd dezelfde bedoelingen? Dat idee is niet uit jullie koppen te
krijgen?
Muis 3

Je weet dat wij deze zolder willen.
Jacques

Onredelijke obstinate schepsels! Jullie hebben de zolder hiernaast, die veel
groter is. Heb je daar niet genoeg aan? Voldoet die niet?
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Muis 3

Wij willen deze.
Jacques

Nog geen reden om mij uit de weg te willen ruimen.
Muis 3

Je bent een vijand.
Jacques

Hoef je me daarom te besluipen?
Muis 3

Een eerbiedwaardige muizentaktiek.
Jacques

Ik hou het liever bij een gevecht met open vizier.
Muis 3

Geluk ermee. Wij gaan niet gebukt onder een middeleeuws verleden, zoals jij.
Wij weten van geen ridderlijke beeldspraak, van geen vizier, dus van geen
vechten met open vizier. Het rezultaat telt.
Jacques

Van middeleeuwen gesproken, dat doet me eraan denken dat ik nog meer pijlen
op mijn psichopatologiese boog heb.
(In het bizonder tot Muis 2.)

Ik lijd niet alleen aan fobies, maar ook aan perversiteiten, mijnheer de
zwaarwichtige Muis. Zo ben ik bijvoorbeeld een sadist. Uit onze onvolprezen
middeleeuwen en ook uit veel resentere perioden heb ik pareltjes van
martelmetodes onthouden, al kan mijn vindingrijkheid het ook zonder die
inspirasiebronnen stellen. Wat de eksperimenten op levende muizen betreft,
ben ik niet aan mijn proefstuk. Ah, heerlijke jeugdherinneringen!
Muis 3

Dat hoeft je ons niet te vertellen. Wij hebben een zwart dossier over jouw geval,
zó dik, en daar is meer in te lezen dan jij je ooit zelf zult kunnen herinneren.
Jacques

Nee maar!
(Hij nadert met gestrekte degen, grijnzend - zogenaamd duivelse grijns - en geeft Muis 3 een prik.)

Muis 3

Piep!
Jacques

Dat dossier moet je me beslist eens lenen!
(Prikt Muis 2.)
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Muis 2

Piep!
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Jacques

Ik houd het niet langer dan een week, dat is beloofd.
(Prikt Muis 1.)

Muis 1

Piep! Piep!
Jacques

Niet? Dan zal ik uit geheugen moeten werken. Laat ik met de elementaire dingen
beginnen. Kijk, dit noemden ze in de middeleeuwen ‘een speldenkussentje
maken’.
(Een reeks prikken snel achter elkaar, elk van de Muizen om beurt.)

Muis 1 2 3
(wanhopig):

Piep, piep, piep!
Jacques
(prikt voort):

Hoe vind je dit? En dit? Hm? Niet alle drie tegelijk spreken; dan versta ik
niemand.
(Prikt steeds sneller, tot hij de degen laat zakken om even op adem te komen. Hij gooit het hoofd in
de nek om luidkeels te lachen. Dadelijk, op een teken van Muis 3, springen de Muizen op hem toe,
nemen hem zijn degen af, hebben hem in een oogwenk op de grond.)

Muis 3

Wij zijn onze ju-jitsu niet verleerd!
(Zij binden Jacques aan handen en voeten met stevig gordijntouw. Muis 3 haalt de muizenklem uit
haar hoek. Spant ze op, rechts in fond. Muizen 1 en 2 dragen Jacques naar de klem. Muis 3 loopt er
naast, houdt hem in bedwang met de degen.)

Jacques
(krijgt de muizenklem in 't oog. Gilt):

Nee! Nee! Ik wil blijven leven! Ik ben nog te jong! NEEEEEEEEEEEEEE!!
(Het wordt donker. Men hoort nog het gestommel van de Muizen, die de spartelende Jacques
naar de klem slepen. Hij gilt aan één stuk door:)

Help! Hèèèèèlp!!!
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(Het lawaai sterft weg, het geroep klinkt nog even van heel ver. Stilte. Dan plots volle licht. Igor,
blijkbaar wakker geschrokken, springt uit zijn stoel en loopt op Jacques toe die met dichtgeknepen
ogen op de grond ligt te spartelen, zijn mond opensperrend in het geroep van ‘Help! Help!’ zonder
geluid te geven. Van de touwen geen spoor meer, van de Muizen evenmin.)

Igor

Jacques!
Jacques
(wordt wakker, komt recht zitten, opent ogen en kijkt erg verdwaasd):

Hu?
Igor

Wat is er aan de hand?
Jacques

Ik moet gedroomd hebben.
Igor

Hij moet nog eens gedroomd hebben. Zeker weer een van je ‘echte’ dromen?
Jacques

Ja. Ik kneep mezelf maar ik werd niet wakker.
Igor

Dan droom je misschien nog altijd? Probeer nog eens.
Jacques
(knijpt zichzelf in de arm):

Zie je? Er gebeurt niets. Ik word niet wakker. Dus droom ik nog.
Igor

Dus je ben al wakker bedoel je.
Jacques

Zou je denken?... Nu, liever wakker voor mijn part: die droom was erger dan
echt! Stel je voor Igor, er kwamen drie...
Igor
(verveeld):

Nee zeg, spaar me dat alsjeblief. Ik kan goed met je opschieten Jacques, maar
vertel me geen van je dromen meer of ik krijg de vibrerende hondsdolheid.
Jacques

Mij goed. Maar je vroeg wat er aan de hand was.
Igor
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(wijst op de achtergebleven muizenklem):

Wat doet die val hier?
Jacques

Heb ik daar gezet verleden nacht. Vergeten op te ruimen.
Igor
(gaat ze van dichtbij bekijken):

Zeg eens, en ze staat nog opgespannen! Ik hield je voor een goedaardige maniak,
Jacques, maar nu wordt je toch gevaarlijk voor je omgeving! Geef toe, is dat
een plaats, hier zo?
Jacques

Ik doe ze wel even weg, als jij je er zo door bedreigd voelt.
Igor

Tussen haakjes, blijf dan maar even uit het strijdperk. Ik verwacht Serge elk
ogenblik terug.
Jacques

Serge? Zo laat nog?
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Igor
(wijst naar de tafel, waar nog steeds de 2 blikjes en de map liggen):

Hij komt de rest van de koopsom brengen. Voor de plans, weet je wel.
Jacques

O ja. Tot straks dan.
(Jacques af met klem. Igor gaat voorzichtig tot bij de tafel, kijkt nog even in de richting waar Jacques
verdwenen is, neemt de blikken op, tikt ze zo stil mogelijk tegen elkaar en neuriet bijna onhoorbaar
de eerste maten van ‘Lullaby of Birdland’. Maar dan gaat reeds de deur open, haastig legt Igor de
doosjes neer. Serge op, zeulend met een groot langwerpig pak, in krantenpapier gewikkeld. Gooit
het op tafel.)

Serge

Oef! Een kabeljauw van 6 kilo, ik hoop dat je nu tevreden bent!
(Hijgt.)

Igor
(besnuffelt het pak):

Heerlijk!
Serge

Ik wacht. Ik ben mijn deel van de afspraak nagekomen.
Igor
(trekt zijn kop niet weg van het pak, gaat voort met snuffelen en ekstatiese zuchten slaken; zoekt met
één hand op de tast de map, en reikt ze aan in een richting waar Serge niet staat):

Asjeblief! Mmm! Heerlijke verse vis!
Serge
(grist map uit Igor's hand):

Hier!
(Bladert haastig in map; terwijl wordt het toneel donker, met uitzondering van een lichtbundel
die op hem gekonsentreerd wordt; hij laat de map zakken, het licht konsentreert op zijn hoofd.)

Mooi.
(Korte pauze.)

Dekor B
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Serge

Mooi, zei ik.
(Het wordt licht; de 3 Muizen zitten zoals in hun vorige toneel met Serge.)

Dag Igor, en welbedankt! Maar die veelvraat hoorde me niet eens. Die had het
te druk met zijn visje.
Muis 3

Geen slechte ruil me dunkt, de plans van de duizendenéénmuizenklem voor een
beetje vis.
Serge

Het mooiste komt nog! Igor heeft later tóch de hand weten te leggen op het
origineel.
Muis 3
(zucht van verlichting):

Dat lijkt me veruit het veiligst.
Serge

Het heeft me een boel vis gekost, maar die had ik er graag voor over. Het
origineel en een doorslag, de twee enige eksemplaren van de beschrijving die
Jacques zelf bezat!
Muis 3

En heeft hij niets vermoed van het komplot?
Serge

Dan ken je Igor niet! Die heeft het wat netjes geënseneerd. Het brandkoffertje
kapotgevallen van de kast; koffertje opengebarsten, en de plans stuk, opgevreten,
nog enkel waardeloze snippers over. Wiens werk? Van de muizen natuurlijk,
Jacques. Niets is veilig voor hen.
(Muizen 1, 2 en 3 lachen hoog, kort, gillerig.)

Muis 3

Onbetaalbaar! En hoe heeft Jacques het opgenomen?
Serge

Zoals je kunt denken. De wanhoop nabij. Wekenlang in de put. Wat denk je
wel! Na zulke onderneming als het uitvinden van een duizendenéénmuizenklem
eindelijk tot goed einde te hebben gebracht... Jaren van onversaagde inspirasie
en hard werken... En dan alles te moeten herbeginnen? Dat was te veel. Hij kon
niet, hij vond de veerkracht niet meer om er zich overheen te zetten; en toen hij
besefte dat het hem niet zou lukken de plans opnieuw te tekenen, de
beschrijvingen opnieuw samen te stellen, is hij voorgoed in elkaar gestort. Hij
is de slag niet te boven geraakt, in één woord.
Muis 2
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Serge, we moeten je felisiteren. Dit is een zeer belangrijke zet in wat men noemt
de psichologiese oorlogsvoering.
Serge
(gevleid):

Ik weet het wel. Zonder dat zou hij met al zijn warhoofdigheid
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niet ongevaarlijk zijn, beseffen jullie dat?
Muis 2

Wij hebben nooit anders beweerd.
Muis 1

Zeg, ik stel voor dat we er dan nu werk gaan van maken. Eer hij zich misschien
toch nog hervat.
Muis 3

Ja, dat lijkt me ook, nu of nooit.
Serge

Als je het mij vraagt, je kunt geen gunstiger moment kiezen. Hij is behoorlijk
afgetakeld. Heeft allerlei hallusinasies. Denkt soms dat hij een zolderkamer is.
Of dat hij omsingeld wordt door muizen, als hij alleen tuis is. Muizen die trachten
hem met zijn hoofd in een van zijn eigen klemmen te steken. Igor heeft het me
allemaal verteld.
Muis 3

We zullen hem een handje helpen.
Serge

Hoezo?
Muis 3

Hem een hallusinasie bezorgen die echt is, voor een keer.
Serge

Goed idee. Hijzelf zal het verschil niet eens merken.
(Het wordt donker, uitgenomen het licht op de Muizen, die zich langs de muren verspreiden. Langzaam
terug lichter, halfduister).

Dekor A

Jacques zit aan zijn schrijfmasjiene. Tijdens een van de korte pauzen van het tikken hoort men
de muziek beginnen, piano. Een obsederende melopee. Alsof ook hij ze hoort houdt Jacques
op met tikken, luistert even, staat dan met een ruk recht en draait zich om, staat roerloos, als
gebiologeerd, naar de Muizen te staren. Pantomime. Zij naderen langzaam, onhoorbaar
sluipend, steeds langs een muur blijvend. Muziek geleidelijk crescendo. Ze sluiten hem in,
drijven hem naar het venster, tot hij er met zijn rug tegenstaat. De Muizen blijven komen,
steeds langzamer maar onverbiddelijk. De muziek begint iets te versnellen en blijft dat doen
tot het einde toe; wordt ook luider en schriller. Zonder zich om te draaien maakt Jacques het
venster los, klimt in de vensteropening. De Muizen naderen, tot Jacques in de klimaks van de
angstkramp die hem samentrekt, ruggelings naar buiten stort in het donker; samen met zijn
langgerekte kreet - een kreet van vier verdiepingen - eindigt de muziek. De 3 Muizen leunen
naar buiten en turen omlaag.)

Muis 1
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Die is op zijn bestemming.
Muis 2

Alles komt terecht.
Muis 3

Hij was een uitzonderlijk man.
Muis 2

Iemand die geen hoogtevrees kende.
Muis 3

Zijn heengaan laat een leegte na.
Muis 1

Zoals de bedoeling was.
(Zij zetten het bord rechtop, zodat de rode pijl naar beneden wijst; sluipen dan terug langs de muren,
het wordt donker en zij verdwijnen ongemerkt. Dan wordt het licht in de rechterhoek fond, waar
iemand achter de schrijfmasjiene zit. Het is Serge. Hij tikt. Als het nog lichter wordt in de kamer ziet
men Igor op zijn gewone plaats.)

Igor

Zeg Jacques!
Serge

Ik heet Serge. Serge Vaillant, dagbladschrijver.
Igor

O zo, Serge. Ik houd jullie mensen nooit uit elkaar.
Serge

Ik katten evenmin. Maar Jacques, waar haal je de naam! Ken je zo iemand?
Igor

Niet dat ik weet. Ergens gehoord, waarschijnlijk.
Serge
(draait zich om):

Jij bent toch Igor?
Igor

Zo word ik genoemd. Dat heeft zijn voordelen; daaraan weet ik, dat ik
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het nog altijd ben.
Serge

Igor is een mooie naam. Ik zou me een heel ander mens voelen, moest ik ook
Igor kunnen heten. Het heeft niet mogen wezen.
Igor

Beklaag je niet. Ook Serge klinkt indrukwekkend.
Serge
(gelaten):

Misschien wel, ja.
Igor

Serge?
Serge

Wat is er?
Igor

Heb je nog dromen gehad? Je hebt beloofd ze te vertellen.
Serge

Ik heb een heel merkwaardige droom gehad.
Igor

Ik hou van andermans dromen. Ik kan er uren naar luisteren.
Serge

Ik heb zo duidelijk gedroomd dat het haast echt leek. Nee; het was echt. Ik ben
er haast zeker van, dat hetgeen ik droom ook echt gebeurt, op een of andere
manier. Zou dat kunnen? Geloof jij dat?
Igor
(gaat er niet op in):

Wat gebeurde in die droom?
Serge

De dagbladschrijver Jacques Romain zat op zijn zolderkamertje, en tikte op
zijn schrijfmasjiene.
Igor

En wie was jij?
Serge

Ik was zijn vriend Serge. Absurd; ik ken helemaal geen Jacques Romain.
Igor
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Geeft niet. Ga verder; ik luister.
Serge

De dagbladschrijver Jacques Romain en de kat genaamd Igor, samen leefden
zij op die zolderkamer. En halve nachten werkte Jacques Romain, en Igor die
niet slapen kon vanwege het licht dat branden bleef... Zeg Jacques! zei Igor op
een avond, zeg wordt hier nog geslapen vannacht?
En er werd nog geslapen.
Igor doofde de lichten,
En Jacques sliep lang en gelukkig.
(Het licht is geleidelijk weggebloed; samengetrokken tot een vale gele vlek op Serge, een grijze op
Igor, bij het slot.)

Doek
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Sybren Polet
het huis
Kleindrama in 1 bedrijf
For God's sake, let us sit upon the ground And tell sad stories of the death
of kings.
Shakespeare
Rechts op de voorgrond een niet zeer realistische boom die zwak verlicht is als het doek opgaat.
Onder de boom hij en zij, gekleed in jeugdig kostuum. In de loop van het spel wordt hun
ouderworden aangegeven d.m.v. enkele eenvoudige handgrepen in hun kleding, die eventueel
bij opendoek mogen plaatsvinden, verder door het schoksgewijs afnemen in lichtsterkte en
natuurlijk door de speeltrant van de spelers.

Een krullige maan komt door de boom.

Zij
(opstaand en vlug haar rokje gladstrijkend):

De maan!
Hij

Ja, de maan.
Staat ook op.
Zij
(verschrikt naarboven kijkend):

Heeft hij al die tijd boven ons in de boom gehangen?
Hij

Mm, ik denk van wel. - Je bent toch niet bang in het licht?
Zij

Waarom plaag je me nu weer, Peet? Waarom moet je me toch altijd plagen. Hééft de maan al die tijd boven ons in de boom gehangen? Toe, wees eens lief
en zeg het me.
Hij
(vertederd):

Welnee, ik wou naar je kijken en toen heb ik hem tussen de wolken vandaan
laten komen en opgehangen aan een tak in de boom. Maar je zag het meteen.
Zij

Echt waar?
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Hij

Echt waar.
Zij

Je bent lief.
Hij

Jij ook.
Wil haar omhelzen.
Zij

Maar je mag het niet weer doen.
Hij kust haar.
Zij

Zeg, dat je het nooit meer zult doen.
Hij

Wat niet?
Zij

Stilletjes de maan tevoorschijn laten komen als je...
Hij

Nee.
Zij
(zucht):

Ik wou dat we een huis hadden inplaats van een maan. Een huis helemaal voor
onszelf, waar niemand binnen kon komen lopen, geen zon, geen vader, geen
maan; een huis met een groot slot erop - een droomslot. Wat zullen we dàn veel
van elkaar houden, nog meer dan nu, hè Peet?
Hij

Ja, tenminste als het een huis is met vier kamers. Wat is een huis zonder
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vier kamers?
Zij

Vier kamers. Dat spreekt vanzelf. - Een ruime moderne woonkamer beneden Hij

Een werkkamer voor mij boven Zij

En een werkkamertje voor jou. En een gróte slaapkamer, licht Hij

Met een groot rond bed erin Zij

Met een balkon ervoor waar je 's morgens kunt zitten zonnebaden in je badpak;
en met brede openslaande deuren zonder vitrage Hij

Ja.
Zij

En een logeerkamer voor als we dromen op bezoek te hebben die 's avonds de
laatste trein niet meer halen.
Hij

Ja, allemaal.
Zij
(meisjesachtig ernstig):

Je bent èrg, èrg lief voor me dat je me dit allemaal geeft. - Het is net of ik jarig
ben. Of ik voor mijn verjaardag een halssnoer heb gekregen van allemaal jarige
minuten, die ik door mijn vingers laat glijden.
Hij
(zijn handen op haar schouders leggend):

En zul je je dan nooit meer schamen?
Zij

Nooit meer. Niet voor jou tenminste.
Het licht van de maan vervaagt en dreigt geheel te verdwijnen.
De jongen wil haar weer kussen.
Zij
(verschrikt):

Peet, de maan! De maan is weg.
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(Peet kijkt naar de maan.)

En we waren juist zo leuk ons huis aan het inrichten. Toe, roep hem terug; even
maar.
Peet blaast en onmiddellijk licht de maan weer op.
Hij

Fft. Ziedaar.
Zij

Dank je; dank je! - Maar je mag niet weer spotten met de wetten der natuur.
De jonge schepper, die...
Hij
(lachend):

Ik schep mijn eigen natuur.
(Jongensachtig trots.)

En die van jou. - Ik zal de natuur zó pasklaar voor je maken, dat je je er
volkomen in thuis zult voelen.
(Lachend.)

Je zult je thuis voelen in mijn natuur.
Dan plotseling zakelijk:
Kom, we gaan ons huis verder inrichten. Jij mag zeggen hoe het eruit moet
zien, jij bent de artistiekste van ons tweeën.
Ze gaan naast elkaar in het gras zitten, links van de boom.
Zij

Hou je van me?
Hij

Ja.
Wil haar kussen, maar nee, zij wendt haar hoofd af.
Zij

Heel veel?
Hij

Héél veel.
Zij
(op dromerige toon terwijl hij geboeid naar haar gezicht blijft kijken):

Dan is het goed. In een mooi huis moet je wonen met iemand die heel veel van
je houdt, net zoveel als het huis houdt van de mensen die erin wonen. Weet je
dat huizen daar erg gevoelig voor zijn? - Eigenlijk moeten alle kamers veel te
licht zijn als je in een nieuw huis trekt - de mensen donkeren ze toch gauw genoeg
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bij, vooral de huiskamer - met witte muren. En in de kamer staat een ronde
metalen eettafel, met drie lichte metalen stoelen. - Nee, een spiegel is er niet, en
ook geen klok. Alleen een klein reiswekkertje dat we pas opwinden de nacht
voordat we op reis gaan - omdat we de volgende morgen de trein niet mogen
missen naar Rome of Istamboel, weet je. En in een hoek, naast de openhaard,
staat een lage rustbank, met rode en groene kussens, waarop we samen in boeken
met reprodukties kunnen
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bladeren. En bij zo'n rustbank hoort een roodgelakte metalen schemerlamp.
(Opgetogen.)

Vind je mijn kamer mooi worden?
Hij
(bewonderend):

Nou, jij kunt het. - Toch zou ik ook wel iets aan de wand willen hebben. Wat
denk je van een boekenrekje?
Zij
(op dezelfde toon):

- En een zwart metalen boekenrekje. Mét boeken. Verder niets. Geen fotoos,
geen pulletjes, geen vader, geen moeder Hij

Geen kalender, geen god.
Zij
(lyrisch):

Dan leeft het huis; de stoelen dansen, dansen als je binnenkomt; 's avonds
ademen de muren je zachtjes in slaap, 's morgens bollen ze bijna, alsof de wind
eronder blaast. En, àf, zeg je tegen de tafel als hij teveel heen en weer springt;
en dan gaat hij liggen als een hond. En het reiswekkertje speelt als een
muziekdoosje als er een zonnestraal op valt, en als je maar naar de lamp kijkt
springt hij al aan en als je wilt leest hij je voor uit een boek, zodat je zelf met
gesloten ogen kunt zitten luisteren.
(Zwijgt even.)

Zou je in dit huis willen wonen?
Hij

Heel graag. Dat huis kent geen gebreken; het is zeer goed.
Ze zwijgen beiden en staren ingekeerd voor zich uit.
Hij

Toch ontbreekt er iets aan. - Je kunt niet alléén in zo'n huis wonen; laten we
ons niet vergissen.
Zij
(op een toon waarin teleurstelling doorklinkt):

Ik wist dat je dit zou zeggen, alleen niet wanneer.
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Hij

Het spijt me, maar er is nu eenmaal niet aan te ontkomen. Het duurt misschien
een jaar en dan stromen de bezoekers binnen; en op de duur kun je er niet meer
buiten: de zon, die te warm is, de maan, die te koud is, de krant, die geen dag
zal overslaan zelfs al is-ie doodziek. En wacht maar, zo rijdt er een vrachtwagen
door je huis heen, of een tram, en je kunt er niets tegen doen. - Ja, later ga je
het zelfs plezierig vinden, als je avonden te stil zijn en er niemand in huis is. Dan
zijn zelfs de fietsers welkom, al rijden ze maar halverwege je kamer in en blijven
voor de tafel staan. De buurvrouw boven stuur je er uit, maar ze komt terug! wees maar niet bang; ze laat zich door het plafond zakken, met pannen en al.
En van minstens zeven mensen krijg je een radio kado, of een kind, of een
huilende stofzuiger. En ga zo maar door: postbodes, mussen, een vriend, een
vriendin, rekeningen van het electriciteitsbedrijf, het krantenbedrijf, het
ziekenfondsbedrijf, - en dan helemaal aan het eind de rekening van het...
Zij

Stop! Stop! Ik weet het al. Maar het jaar is nog niet om, het is nog niet eens
begónnen. Laat me nog even.
Hij

Mm, goed.
Ze kijken weer zwijgend voor zich uit. Dan, plotseling, met een vijf jaar oudere
stem:
Hij

Kom, we gaan naar huis, ik begin slaap te krijgen.
Maakt aanstalten om op te staan.
Zij
(nog voor zich uitstarend):

Peet, ik ben bang.
Hij staat op.
Hij
(niet onvriendelijk):

Waarom?
Zij

O, ik weet het niet. Het is net of het verboden is in het huis van je verbeelding
te wonen - en misschien is het dat ook wel.
Staat op. Dan ook met vijf jaar nuchterder stem:
Ja, laten we gaan.
Ondertussen is links op het toneel, tweederde van de diepte beslaand, het huis
opgelicht, terwijl het schijnsel van de maan zwakker is geworden.
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Hij
(zijn armen om haar middel slaand):

Zie je er tegenop?
Zij
(half lachend, even vluchtig haar hoofd op zijn schouder leggend):

Een beetje...
Hij

Komkom.
Dan, opziend:
Kijk, daar staat je huis.
Zij
(op volkomen verraste toon - het huis staat er voor het eerst en zij ziet het voor het eerst - de kamer
is verblindend licht):

Ja... daar staat het!
Als twee slaapwandelaars begeven zij zich op weg, voetje voor voetje. Dan zekerder
en tenslotte als twee getrouwden die sinds jaren de weg naar hun huis weten te vinden,
zwijgend. Voor de deur gekomen, geeuwt hij.
Hij

Heb je de sleutels bij je?
Hij
(na in zijn zakken gezocht te hebben):

Nee. Ik heb ze blijkbaar vergeten.
Zij

Wéér vergeten, bedoel je.
(letwat geprikkeld.)

Het lijkt wel alsof het 't huis van je vader is waarvan je de sleutel met opzet
vergeet.
Hij
(haalt zijn schouders op):

Met jouw sleutel komen we er blijkbaar ook niet in. - Wat nu?
Zij
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(berouwvol, kust hem vluchtig op de wang):

Sorry. Toch ben je wel lief. - Ik laat tegenwoordig het raampje van de deur
openstaan.
Hij duwt het raampje open en steekt zijn arm door de opening. Daarna gaan ze
naarbinnen. Als hij de schakelaar omdraait wordt de kamer een schaduw minder
licht.
Tijdens het vervolg van de voorstelling neemt de lichtsterkte sprongsgewijs af,
bij enkele scènes evenwel oplichtend tot op bijna beginsterkte. Het interieur is
schetsmatig aangegeven, maar zó dat de bewoners er konkreet in kunnen huizen en
kunnen ‘verdwijnen’, eventueel d.m.v. schermen of door een realistischer indeling
in hal, kamer, keuken, enz. Een eenvoudige trap naarboven rechts achter, met id.
boven verdwijnscherm. Desgewenst mag het stuk ook op een volstrekt kaal toneel
gespeeld worden, waarbij de spelers hun kledingstukken van een kapstok halen. Hoe
dan ook, na hun binnenkomst heeft José een vestje aan en Peet een stemmiger, ietwat
stijver colbertjasje. Peet loopt de kamer in, naar de tafel waarop een krant ligt. José
beweegt zich door de kamer en schikt of verschikt hier en daar iets: een reële of
denkbeeldige plant, een staande schemerlamp of zij gaat naar de keuken.
Hij

Zetten wij ons neer en lezen over koningen en robots,
over koningen en tekstdichters en hun dertien procent dividend,
lezen wij over oorlogen en profeten van oorlogen,
over studierepublieken en hun Caesaren;
over drietrapsraketten in het heelal die in hun punt een diepvriespriester
herbergen
ter bekering van gevallen engelen en goden;
over het nut van de kunst voor de maatschappij in het algemeen en voor de
minder ontwikkelde gebiedsdelen in het bizonder;
over kinderbijslag en de slag in het gezicht van de kleine zelfstandige;
over liefde en zijn duizendkoppig drama;
over stofzuigers en artsen en te laag gesubsidieerde moedermelk,
over berichten die alle weerberichten zijn... Regen, regen, regen.
Zij

Je bent wel kultureel vanavond.
Hij

Wie de krant leest wordt wel gedwongen kultureel te zijn.
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Zij

En wat voor kultuur!
Hij

Wat is er op tegen? Het is er tenminste één die we zelf gemaakt hebben; je kunt
er trots op zijn of niet, er is altijd wel iets bij waarin je je zelf herkent. Of het
nu is in de generaal die naar de macht grijpt of in een dominee die de strijd
aanbindt tegen het televisietoestel, in de schlemiel die een lek schilderij heeft
gekocht of de knappe vrouw die wordt aangereden door een dronken politieagent.
Gaat zitten.
Zij

En in wie zou ik me dan moeten herkennen?
Gaat ook zitten.
Hij

We leven in een wereld van krantepapier, in een huis van kranten met eigen
handen gevouwen: Zit je er eenmaal in, dan kom je er niet meer uit, of je moet
het verbranden, maar dan onmiddellijk.
En iedereen kan op ieder willekeurig moment bij je binnendringen, van
moordenaar zus tot kolonel zo. En ze eruit gooien is er niet meer bij: je hebt ze
al gelezen, met huid en haar.
Zij

Waarom lees je de krant dan als die je zo opwindt? Leg hem gewoon weg.
Hij

Nee, daarvoor is het telaat. Bovendien, je weet toch niet wat erin staat voor je
hem helemaal gelezen hebt? - Nee lieveling, ons leven staat van
geboorteadvertentie tot overlijdensbericht in de krant beschreven, het jouwe,
het mijne, van iedereen.
Triest? - Och...
Hij legt de krant weg, staat op, rekt zich, geeuwt. Op andere toon:
En nu gaat moeder-de-vrouw een lekker kopje huiselijkheid zetten.
Zij
(na enkele sekonden):

Uh - zei je iets?
Hij

Neee.
Zij

Goed, goed ik zal thee zetten, als me geen moeder-de-vrouw meer noemt. Ineens
klinkt babygeschrei. Beiden kijken verschrikt naarboven.
Hij
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(met zijn hand naarboven wijzend):

Daar heb je 't al.
Zij
(even aarzelend of ze boos zal worden of lachen, dan lachend):

Ik kon toch niet weten wanneer het zou komen. Het is ook zo lang koud geweest
deze winter.
Hij

Geen thee dus.
Zij loopt naar de trap toe.
Zij

Nee, of jij moest vast even water opzetten.
Hij verlaat na water opgezet te hebben iets ouder, iets rustiger de keuken. Zet
zachtjes de radio aan; dansmuziek. Gaat zitten en bladert neuriënd door de krant. Zij
daalt de trap af.
Hij
(opspringend):

Wat is het, een jongen of iets anders?
Zij

Een jongen.
Hij

Lijkt hij op zijn vader?
Zij

Op z'n grootvader.
Hij
(op haar toekomend):

Dat meen je niet; zeg dat je 't niet meent. José, hoe kun je je wettige man zoiets
aandoen. Dat het kind niets van mij heeft is alleen maar een voordeel, maar dat
het op z'n opa lijkt Zij

Ik kan er echt niets aan doen - 't verleden werkt na.
Hij
(uitbarstend):

Breng het dan ook maar naar z'n opa en laat het daar.
Zij
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Dat meen je niet.
Hij

Natuurlijk niet. - Maar zeg eens eerlijk, lijkt het helemaal niet op mij?
Zij
(lachend):

Ach wel nee. Je weet toch dat pasgeboren kinderen van die kleine amorfe dingen
zijn die op niets lijken behalve op kleine amorfe dingen.
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Wat wil je, je kunt bijna de kieuwen nog zien. Later ja, als ze de trekken
aannemen van het huis waarin ze opgroeien... En als jij er nu maar lang in blijft
wonen, dan gaat-ie misschien wel wat op je lijken.
(Verliefd.)

Zul je lang bij mij blijven?
Hij

Ja.
Zij

Altijd?
Hij

Ja.
Hij

Wil haar kussen. Geluid van een fluitketel.
Zij

Hoor! de ketel kookt over van huiselijkheid. Eerst even thee zetten, dan mag je
me kussen.
Gaat naar de keuken, maar draait zich halverwege de keuken om.
Zij

Het is waar ook. Er lagen er twee; twee jongens.
Hij

Twee?
Zij

Nou en; twee kinderen in de vier jaar is toch niet teveel.
Hij

Nee nee. Maar... hoe moeten ze dan heten?
Zij
(op de drempel):

We noemen ze: De toekomst der Religie, oftewel Grootvader.
Hij

Amen.
Zij

Zij in de keuken, hij gaat zitten en neemt onderwijl de krant weer op.
Hij

Moet je horen. - Generaal Berenschot van Floralia en generaal Masturbi van
Faunogië zijn overeengekomen dat zij elkaar halverwege zullen ontmoeten,
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maar nu zijn de resp. Iandmeters het er niet over eens waar precies halverwege
is. De één rekent vanaf de grens en de ander vanaf de hoofdstad des lands. Zodat
ook deze vredespoging tot beider spijt op onoverkomelijke grensgeschillen stuit.
En hier. Moet je horen. - Men is er na langdurige proefnemingen in geslaagd
een aantal wereldproblemen opnieuw tot gezinsproblemen te herleiden.
Wereldproblemen - gezinsproblemen. Waar dit toe leidt is niet bij benadering
te overzien, maar het wordt niet uitgesloten geacht dat dit ook het geval zal zijn
t.a.v. onze meer agressieve driften.
Hij leest nog even halfmompelend verder,... klap... pats..., doodzwijgen...
doodkijken..., koudefront..., opjagen... wegjagen..., veldslag... prijzenslag...,
ruimtevaart... uitvaart..., rassenscheiding... scheiding van tafel en bed..., onderwijl
een korte pantomime vol boksbewegingen opvoerend, waarna tenslotte alleen zijn
lippen nog maar bewegen en hij zwijgend zijn lektuur vervolgt. Dan treedt zij
tevoorschijn, in een ander pakje of een nieuwe jurk, twee glazen wijn op een dienblad
voor zich uit houdend. Ze blijft even in de deuropening staan, loopt dan resoluut naar
het tafeltje bij de zitbank en plant er een glas wijn op.
Zij

Alsjeblieft.
Hij

Dank je wel.(Kijkt op.)

O, dank je wel.
Zij
(naar de tafel lopend in het midden van het vertrek, glas in de hand):

Tot je dienst.
Hij
(opstaand):

Wat is er? Is er iets?
Zij

Nee, wat zou er zijn?
Hij

Ik wéét het niet; maar je bent zo kortaf. Heb - heb ik iets gedáán, heb ik iets
niet gedaan? Zeg het maar.
Zij

Zeg het maar, zeg het maar.
(Ze heft haar glas naar zichzelf op en drinkt een teug.)

Daar ga je dan! Hartelijk gefeliciteerd met je eigen verjaardag, lieveling. En
dat je nog maar lang bij hem mag blijven.
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Hij

Verjaardag? - De hoeveelste is het dan vandaag?
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Zij

Dat weet je evengoed als ik; evengoed als ieder ander op de hele wereld.
Overal in de wereld is het vandaag de... van het jaar...
Hij

Sorry, José. Ja, het is onvergefelijk. Wat moet ik doen om het weer goed te
maken? Zeg het maar.
Zij
(vinnig):

Zeg het maar.
Hij
(Raisonnerend):

Ik kan natuurlijk wel zeggen dat ik het nooit weer zal vergeten, maar ik heb
het nu eenmaal gedaan.
Zij

Niet alleen nu; vorig jaar ook al. Vorig jaar heb je er nog net aan gedacht omdat
ik me de avond tevoren versprak. Je verstijfde even, ik zag het wel. En de
volgende morgen heb je vlug een kado gekocht, voordat de winkels opengingen.
(Bitter.)

De meubels raken al wat versleten, is het niet?
Hij

Wat bedoel je met: de meubels raken al wat versleten? Ik weet niet waar je 't
over hebt.
Zij

Nee, je hebt geen gevoel voor symboliek. - Jongen, je bent zelf een levend
symbool, waarvan doet er niet toe - het is niet mijn bedoeling hatelijk te zijn. En ik, ik ben het niet minder.
(Triest.)

Ik ben ook een symbool. Een levende illustratie van tien jaar huwelijk.
Hij
(omarmt haar):

Laten we er voor deze keer nog geen drama van maken, toe. En vergeet jij het
ook; - ik zal eerlijk mijn leven beteren. En je moet niet zo dom doen. De meubels
zijn nog lang niet versleten! En als ze versleten zijn, dan kopen we gewoon
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nieuwe; bij de meubelmaker om de hoek, of bij een dichter om een andere hoek
- en we spelen gewoon door. Want je weet toch dat ik van je houd?
Zij

Ja?
Hij

Meer dan vroeger.
Zij kust hem vluchtig.
Hij

Weet je wat! We gaan er een wild feest van maken. Ik bel Bert en Ronny en
Frank en Jeanette en Max en noem maar op; en ik verzeker je dat ze allemaal
zullen komen. Als ze een afspraak hebben dan zeggen ze die maar af. Jij gaat
voor. Gebod van de koning.
Zij

Goed, dan ga ik vast toastjes klaarmaken.
Hij rept zich naar de hal, maar nog voor hij heeft kunnen telefoneren gaat de bel.
De eerste onstoffelijke gasten arriveren al. Het licht in de kamer wordt nu helderder
en de hele volgende scène wordt uitbundig, bijna brooddronken gespeeld. Tijdens
het dansen worden (hun) schaduwen op een wand geprojekteerd, zodat een indruk
van veelheid ontstaat. Geluiden en half-verstaanbare gespreksflarden kunnen die
indruk versterken.
Hij
(als de bel gaat, roept naar José):

Daar hebben we de eersten al.
Zij
(vanuit de keuken):

Wie zijn het?
Hij
(doet open; op aankondigerstoon):

Bert Lindeman - export manager bij een metaalwarenbedrijf - oud 32 jaar donker, al wat grijzend aan de slapen, opkomst van de eerste neusharen.
Zij
(terwijl ze komt toelopen):

En Ronny Lindeman, geb. Kamerplant - tamelijk knap, tamelijk leeftijdsloos stenotypiste voor halve dagen.
Hij

Dag jóngens! - Ja, jullie zijn de eersten.

Gard Sivik. Jaargang 4

Zij

Dag Ronny!
(Kus op de wang.)

- Dank je, dank je. - O. Erg lief van je. Kijk eens Peet. Van Ronny.
Hij

Dag Bert.
(Slaat hem op de schouder; hand)

- Dank je.
Dag Ronny!
(Omhelst haar)

- Dánk je, dánk je. - Ja, ik weet het. - Welnee. Leuk dat jullie toch gekomen zijn.
Zij
(wordt gekust door Bert):

Dank je wel Bert. - Een beetje laat, ja, maar...
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Zo is het. En jij ook nog bedankt natuurlijk.
Hij

Nee, we verwachten nog meer mensen. - Mensen ja. Hij en Zij

Maar ga zitten, ga zitten.
Er wordt opnieuw gebeld.
Hij
(stond in de buurt van de deur, zwaait deur open):

En daar hebben we Frank en Jeanette Rozelaar.
(De aankondigerstoon hernemend):

Meet Mr. and Mrs. Rozelaar! Hij, tekenaar op het kadaster - collega van mij,
goede collega - oud 30 jaar - mager, een tikje nerveus, binnen twee jaar kompleet
kaal, onbezorgd overigens.
Zij
(idem):

Zij - zelfde leeftijd - een beetje aan de mollige kant - drie kinderen, dus in de
eerste plaats moeder.
Hij

Kom binnen, mensen.
Zij

Dag Jeanette. - Dank je - dank je. - O, wat een mooie bloemen. Dat je die nog
hebt kunnen kopen. - Dank je.
Hij

Dag, lieve Jeanette.
(Kust haar.)

Dank je. - Ja leuk, heel leuk. - Alles blozend met de kinderen? - Nee, jullie zijn
de eersten niet.
Zij

Dag Frànk!
(Draait hem haar wang toe.)

Dànk je, dànk je. - Heel attent, heel attent. -... Ja... Ja, zeker...
Hij

Gegroet collega.
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(Hand.)

- Dank je, dank je.
(Tegen José.)

Hoor je dat? Hahaha... exkuses voor zijn kaalheid. - Nee, het verstoort de
feestvreugde niet; integendeel; hebben we wat te lachen. - Zo is het.
We worden allemaal voor onze tijd kaal. Tijdsverschijnsel - Kunnen we
allemaal om elkaar lachen.
Zij

Ga zitten. - Kennen jullie elkaar? - Och ja, natuurlijk.
Hij

En wie tikt daar tegen 't raam, tiktiktik?
Zij

Max natuurlijk!
Hij
(op aankondigerstoon):

Max. Neerlands slankste modekoning - vreemde particulier (Zwaait deur open)

- maar overal welkom, hè Max? - Kom binnen, kom binnen! - Wat? - Nee, we
hadden het niet over jou. Deze keer niet! - Dank je.
Zij
(met uitgestoken armen):

Ontzettend leuk dat je gekomen bent, Max. - Dank je, dank je. - Wat lief van
je. Echt iets voor jou. (Maakt een pirouette.)

En hoe vind je m'n nieuwe jurk? - Beeldschoon, niet?
Hij

Confectie! - Haha, die Max.
(Geeft hem een tik tegen de elleboog.)

- Nee, je bent niet de eerste. - Mag ik even voorstellen...
(Handgebaar)...

Maar er wordt reeds opnieuw gebeld. En opnieuw. De deur zwaait open en dicht.
Nieuwe bezoekers arriveren. Geroezemoes, gelach, belgerinkel.
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Hij en Zij

Kom binnen, kom binnen. - Nee, jullie zijn de eersten niet. - Dank je, dank je.
- Dánk je. - Kennen jullie elkaar? - Niet? Mag ik even voorstellen? - Dag! Dag!
- Ga zitten, ga zitten. - Ga toch zitten! - Kom binnen, kom binnen. Nee, julie
zijn de eersten niet. - Dank je! Dank je! Dànk je! - Kom binnen! - Ga zitten! Kom binnen! - Nee, jullie zijn de eersten niet. - Dank je! - Mag ik even
voorstellen... Ga zitten. - Kom binnen. - Jullie kennen elkaar toch?
Zij

Ga toch zitten!
Hij

Hèhè! Zal ik meteen maar wat inschenken? Het is nu toch te laat voor koffie. Wie sherry? Wie jenever? Wie bier? Wie cognac? Wie wodka?
Zij

Wie een glaasje niets?
Hij

Wie, wie, wie? Niet allemaal tegelijk.
Zij

Wie?
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Hij

We maken er een dolle avond van.
Hij en Zij
(inschenk- en aanreikgebaren):

Wie - wat - Proost! Wie - wat - Santé! Wie - wat - Skoal!
Hij en zij drinken elkander toe.
Hij

Op een lang en gelukkig huwelijk - met jou.
Zij

Met jou.
Hij zet met één handgebaar ergens in de lucht een onzichtbare gramofoonplaat op.
Dansmuziek.
Hij

Mag uw boetvaardige monnik de eerste dans?
Zij
(minzaam knikkend):

Gaarne. Ik dans graag met boetvaardige monniken - zolang ze het blijven.
Ze dansen kort met elkaar, de glazen in de hand achter elkaars rug.
Hij

En wat mag de penitentie zijn? Ik stel er prijs op zwaar te boeten.
Hij

Ik weet het echt niet.
Hij

Een nieuw polshorloge? Het jouwe loopt jaren achter.
(Lachend.)

Iets om áán te trekken?
Zij

Plaaggeest.
Hij

Een langspeelplaat van een jaar, een gebeeldhouwd boek, een nieuwe minnaar?
Zij

Die heb ik al.
Ze wisselen enkele malen van partner en dansen langs elkaar heen, elkander
volzinnen toeroepend over hun schouder.
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Zij

Heb je een nieuw pak aan, Max?
(Tot Peet.)

Max heeft een nieuw pak aan, heb je 't al gezien?
Hij

Mm - het zit je om je heupen gegoten. Zelf ontworpen?
Ze keuren het bewonderend en dansen verder.
Hij

Hoeveel nieuwe, hemelse regeringsgebouwen hebben jullie deze week gepland,
Frank? - Eén maar? - Waar moet het met de regering naar toe; een lichaam dat
niet groeit in luchtkastelen, dat wordt een vadsig lichaam.
Zij
(een beetje vrolijk):

Een stad heeft helemaal geen lichaam; een stad heeft alleen maar een hoofd haha, een hoofd.
Hij

En jij, Bert, exporteren jullie nog altijd... Ja, wat exporteren jullie eigenlijk? Zo... (Hij draait zijn hoofd naar zijn eigen danspartner.)

IJzeren gordijnen, (id.) ijzeren geheimen, (id.) ijzeren Heinen. - Mooi
exportbedrijf hebben jullie.
(Tegen danspartner.)

Nou!
Zij

... en toen kwam er een man binnen met een hoge hoed en een wit konijn in de
hand - hij zei: ik ben de dominee van hiernaast en ik kan er niets aan doen, het
was er ineens, ik was er niet op voorbereid...
Hij

... om de nieuwe bewoners van een land te onderwerpen en de koelen die ze
aanbidden... en de ouderwetse liefde voor de wijn, jajaja... Schenkt dansend in.
Zij

... Hi, Jeanette! Amuseer je je?...
Hij

... en je hebt er geen idee van hoeveel doden er op zo'n feestje aanwezig zijn;
hier bijvoorbeeld.
(Hij botst bijna tegen iets onzichtbaars op.)
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Oh, sorry... ik moet niet meer drinken. Hij volgt, solitair heen en weer wiegend,
met zijn ogen zijn vrouw.
Zij praat en giechelt zachtjes met iemand.
Hij

Hé, flirt niet zo. Wacht even tot ik er niet bij ben.
Zij
(hilarisch):

Oho - o; Peet is jaloers. Die wettige echtvriend van mij is jaloers. Drie jaar lang
heeft hij mijn verjaardag vergeten, weten jullie dat? - en hij weet niet eens
hoeveel kinderen hij heeft, - maar hij is zo jaloers als de weerhaan op de wind,
of als een tafel op een stoel.
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Ze danst gracieus op hem toe en blijft heupwiegend voor hem staan. Hij idem.
Begeleidende muziek met stampgeluiden.
Zij

Ik houd van je - als een stoel van een tafel. Als een nieuwe stoel die om een
nieuwe tafel danst.
Hij

De tafel danst ook. De tafel heeft het naar z'n zin, hij heeft graag een dansende
stoel om zich heen. Hij houdt van de stoel. Hier is de tafel van de stoel.
Kort pantomimisch ballet van de tafel en de stoel. Het interieur leeft mee. De tafel
waggelt wijdbeen, armen schuin voor zich uit, handen schuin omlaag. De stoel:
bovenarmen tegen het lichaam, onderarmen recht vooruit, handen hangend als een
opzittend hondje.
Zij

De stoel laat zich niet vangen. De stoel is nog jong en vief en heeft nog een rechte
rug
(Wijkt terug)

, en mooi haar van dobbystof - blauw haar.
Hij

De tafel vindt het een aantrekkelijke stoel, aantrekkelijker dan alle stoelen van
Sheba, dan alle stoelen met loshangend haar. Hij neemt bezit van de stoel.
De stoel glipt weg.
Zij

Niet als de stoel het niet wil!
Hij

Als de stoel de tafel niet wil, wil de tafel geen tafel meer zijn, maar wordt zitbank
- ligbank - rustbank - kamerbank.
De bank, armen zijwaarts, gaat liggen op zijn ellebogen.
Zij

Dan wordt de stoel kamerplant - ficus elasticus - hóóg boven de bank!
Hij

Tropische kamerplant, je hebt mijn warmte nodig. Ik ben je openhaardvuur.
Zij

Je vlammen zijn zo heet dat ik ervan ga branden - branden als een lamp - een
stáánde lamp, met een hoge hoed, een róde hóge hoed.
Handpalmen links en rechts op het hoofd, handen gestrekt naarboven.
Hij

Die rode hoge hoed hangen we op aan de kapstok. I k ben de kapstok; de
kapstok...
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De muziek heeft even tevoren een hoogtepunt bereikt aan intensiteit, die nu snel
afneemt. Enkele stampgeluiden nog. De laatste slagen van de muziek klinken trager
en krijgen iets onheilspellends. Hun uitgestoken of hangende armen zakken. De
muziek breekt af. Het licht neemt in sterkte af. Ze staan nu bij de kapstok. Alsof ze
uit een droom ontwaken strijken ze zich over het gezicht, worden zichtbaar vermoeid.
Hij

Hij... om dromen aan op te hangen. Kinderdromen, mannendromen,
jongensdromen. Hang maar op wat je kwijt wilt. Hang maar op waar je geen
raad mee weet. José, ik weet me geen raad. Wat moet ik doen?
Zij

Ga maar. Niets of niemand kan het tegenhouden...
Hij

Nee, niemand.
Hij trekt een soldatenjas aan, hangt zich een ransel om.
Hij

José - ik weet niet voor hoelang ik weg moet, maar ik kom terug.
Zij

Het huis zal leeg zijn zonder jou; de stoelen zullen hun tafel missen.
Hij

Slapen de kleine stoelen al?
(Zij knikt.)

- Laat ze maar slapen.
Zij

Je komt terug?
Hij

Ja, José. - Hou je goed. - Nou dag.
Loopt zonder meer om te kijken de kamer uit. Zij alleen achter, even in nadenken
verzonken voor zich uit starend. Het licht wordt een sekonde geheel gedoofd en
flakkert dan onmiddellijk weer op. Ze is nu - ouder gekleed - druk bezig met stof
afnemen, meubels schikken, etc, loopt in stilte naar de keuken of zet, als de stilte te
lang duurt ondertussen de
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radio aan.
De radio
(met sterk gescandeerde muziek):
De overwinning is ons. Gisteren
hebben wij een berg ingenomen, vandaag
een stad, morgen een stad op een berg.
Trompetten schetteren; de aarde is ons
en onze verrukkingen zijn die
van het márstempo, het márstempo.
En de man - hij staat, valt en staat;
de voet van zijn hand is paraat
en het bloed van zijn hart slaat de maat
van het márstempo, van het márstempo.
eet de zon uit zijn hand en het zand van de grond;
zelfs het zand van de grond smaakt als zon in zijn mond.
en zijn mond kauwt de grond
in márstempo, in márstempo.
Hij En hij staat, valt en staat; staat, valt, staat
in márstempo, in márstempo.
Sluit u aan, sluit u aan,
want (wij overwinZij tikt de radio uit.

Zij
(woest):

... wij gaan naar de maan,
in márstempo, in márstempo.
Zij heeft enkele momenten nodig om weer bij te komen van al dat gemarstempo.
Daarna roept zij naarboven, en haar stem stormt de trap op:
Zij

Ber, Berry!
........
Zij

Wil jij even iets voor me doen? - Ga even naar de hoofdbewoner om te vragen
wanneer dat lawaai daarboven afgelopen is; het duurt nu al drie jaar lang.
(Berry komt de trap af en zij spreekt nu zachter.)

- Zeg maar, dat de lust tot horen en zien je vergaat. Zeg maar, je kunt geen stap
doen of er valt een losse gedachte op je hoofd. Het hele plafond zit onder de
littekens en vliegen. Zeg dat maar.
........
Zij draait haar hoofd om alsof ze naar hem luistert.
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Zij

Nee jongen, ik weet echt niet wanneer je vader terugkomt. Het kan volgende
week zijn, maar het kan ook over twee jaar zijn; ik geloof eerder het laatste.
........
Zij

Ik begrijp het best. Ik wil het ook graag, maar alleen door het te willen gebeurt
niet altijd wat je wilt. - Nee, het spijt me, maar we kunnen er allemaal niets aan
doen.
........
Zij

Mm, ja, zo is het, je bent oud genoeg om het te begrijpen.
(Ze strijkt hem over het haar en loopt met haar hand op zijn hoofd naar de tafel, waar ze zich schuin
op een stoel zet. Berry staat tegenover haar.)

Zij

Maar je kunt me wel helpen als je wilt. Je hoeft niet volwassen te zijn, - een
beetje volwassen maar, dat is voldoende. Een kopspijkertje in de muur slaan,
de dode vliegen wegscheppen - en luister eens, als er een grote zwarte man komt,
ja die, met een hoge hoed en een wit konijn in
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de hand, dan moet je hem wegsturen; ook als ik thuis ben. Je zegt maar: mijn
moeder belieft geen witte konijnen.
........
Zij

Nee, hij weet wel wat ik bedoel. En jij moet niet zoveel vragen.
........
Zij

Nee, ook geen paars, geen groen en geen rood konijn - helemaal geen konijn,
zeg je maar. Afgesproken? - En ga nu maar. Zet je muts op en doe je jas aan,
het is koud buiten.
Berry gaat weg. Zij blijft voor zich heen starend nog even zitten en zegt dan voor
zichzelf, eerst bijna croonend maar al spoedig met meer heftigheid, ‘Het lied van
de kleine soldaat’. Is het haar zoon? haar man? - Het lied kan ook antifoon gebracht
worden door haar en Peet, die in het halfdonker onder de boom verschijnt; de laatste
respondeert dan de vragen en voert tegelijk een vermoeide soldatenmime op.
Zij
Wat dráágt mijn kleine soldaat?
Hij
Een soldatenmuts en een soldatenjas,
een soldatenschoen en een soldatenneus.
Zij
Wat dóét mijn kleine soldaat?
Hij
Hij marcheert! Links, rechts, links, rechts, links, rechts.
Zij
Wat is mijn kleine soldaat?
Hij
Een échte soldaat!
Twee armen, twee benen, een soldatenneus,
een schouder voor een soldatentas,
twee ogen om scherp, scherp mee te kijken:
Links, rechts, links, rechts, links, rechts.
........
Zij
Wat zíét nu mijn kleine soldaat?
Hij
Een vogel, een huis, een andere vogel
een geheimzinnige boom die voortbeweegt.
Hij
De vogel vliegt weg, de boom
kruipt dreigend voorwaarts met zijn takken.
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Zij
En wat doet nu mijn kleine soldaat?
Hij Hij richt zijn geweer, hij richt zijn geweer:
Links; rechts; links; rechts; links; rechts.
Zij
En hij stormt vooruit; twee armen, twee benen, een soldatenneus,
zijn kous is afgezakt en zijn muts zit scheef,
mijn kleine soldaat is bóós!
En hij richt zijn geweer en hij schiet en hij schiet:
Links; rechts; links...
Zij
De vogel is weggevlogen en de boom kruipt toch wel verder;
maar waar is nu mijn kleine soldaat?
Waar i s nu mijn kleine soldaat?
Links? rechts? links? rechts? links? rechts?

Zij is opgestaan en blijft nog even, beduusd door haar eigen woorden, staan, vermant
zich dan en gaat vermoeid en met tegenzin over tot het
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vervullen van haar dagelijkse plichten: stof afnemen, etc. Het licht wordt opnieuw
een schaduw donkerder en na enkele sekonden - enkele jaren - gaat de deur open en
komt Peet binnen.
Zij

Peet! Peet!
Hij

José! Vrouw van mij.
Zij snelt op hem toe en omhelst hem. Houdt hem dan op een armlengte van zich
af.
Zij

Je jas ruikt helemaal naar oorlog. Trek hem uit. Vlug.
Hij trekt zijn jas uit en hangt hem aan de kapstok.
Hij

Hoe is het hier gegaan?
Zij

Och, we zijn vijf jaar ouder geworden. Ik heb vijf jaar van mijn leven verspeeld
omdat ik vijf jaar lang jou gemist heb.
Strijkt hem over de wang.
Hij

Maar we gaan nu vlug de verloren tijd inhalen. Alles zo vlug mogelijk inhalen.
We hebben nog maar dertig twintig vijftien jaar te leven. Veertien, dertien,
twaalf, - vlug.
De figuren hebben nu de middelbare leeftijd bereikt. Het spelen wordt
ingehoudener.
Zij

Zal ik dan maar vlug een kopje huiselijkheid voor je zetten?
Hoeveel zou ik er in de afgelopen jaren al niet gezet hebben? Veel veel veel. - Maak het je gemakkelijk.
Hij pakt weer een krant.
Hij

Het is goed weer thuis te zijn. Alles en niets is veranderd, alles wordt weer zoals
het was, aan het begin van de nacht. Zetten wij ons daarom en lezen over
oorlogen en Caesaren, over helicopters die als engelen om je hoofd vliegen, over
straalvliegtuigen die zich als luizen in je huid boren, onder je nagels, - je krijgt
ze er niet meer uit.
Onder een soldatenmuts zijn alle hoofden dezelfde.
Ik heb mijn muts afgezet, ik ben weer thuis in mijn eigen huis. Gedachten
spelen oorlogje in de huiskamer, melkboeren en radioos, stofzuigers en artsen
leveren een voortdurend gevecht met de tijd;
de wereldproblemen ballen zich samen in de krant;
alle berichten zijn weerberichten... Regen, regen, regen.
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Het wordt donker. Storm steekt op. Maar nog
ben ik blij thuis te zijn. Ik heb zelfs geen arm verloren, geen woord verleerd.
Springt plotseling op.
Hij

José!
José komt uit de keuken, opnieuw verkleed.
Hij

José, is Berry nog niet thuis?
Zij

Nee.
Hij
(kijkt op zijn horloge):

Het is nu al over half elf. Die jongen komt me de laatste tijd veel te laat thuis.
Gisteren heb ik hem helemaal niet thuis horen komen. - Ik had hem vanmorgen
onderhanden willen nemen, maar toen verscheen de jonge prins niet aan het
ontbijt.
Zij

Hij is hier in het begin van de avond wel even geweest, maar hij is meteen weer
weggegaan. Ze zouden in de stad eten.
Hij

En heeft hij niet gezegd hoe laat hij thuis zou zijn?
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Zij

Nee... hij heeft me wel gezegd dat hij vannacht helemaal niet thuis zou komen.
Hij

Vannacht niet thuis zou komen?
Zij

Nee, hij zou bij zijn prinses-op-de-erwt blijven slapen. Haar ouders zijn een
paar dagen de stad uit en nu hebben ze het kasteel alleen.
Hij

En jij hebt het goed gevonden? Jij hebt gezegd dat hij zijn gang maar moest
gaan? Jajaja - en ik word er helemaal niet meer in gekend, ik tel niet meer mee.
Zij

Als hij je er wel in gekend had, had je het dan goedgevonden?
Hij

Nee, natuurlijk niet.
Zij

Nou, zie je wel! Dat wist hij. En waarom zou hij het dan vragen? - Je moet
koningszonen van zijn leeftijd wat gunnen. Wat deed jij toen je zo oud was? Als
je niet toegeeft gaan ze toch hun eigen gang en als je wel toegeeft kun je er
misschien nog plezier aan beleven.
Het is helemaal toegift.
Hij

Plezier aan beleven, ja, vooral als er iets misgaat. Dán kun je er plezier aan
beleven. En wie draaien er voor op? Wij! En uit dankbaarheid willen ze het dan
nog wel naar je vernoemen - anders deden ze ook dat niet. Wat mij overigens
een zorg is. Grootvader Peet...
Zij

De Toekomst der Religie.
Hij
(negeert het):

Ik vind het gewoon een onverdragelijke gedachte dat die jongen daar de hele
nacht... zijn prinses-op-de-erwt! - O, ik heb geen morele bezwaren, natuurlijk
niet, maar hij is nog te jong. Zie je dat dan niet in, José, hij is nog te jong. En
als hij het nu nog eerst aan mij gevraagd had...
Zij

Zal ik je eens wat zeggen, Peet? Ik geloof dat je gewoon jaloers bent, jaloers op
je troonopvolger. Je moest je schamen.
Hij
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(bijna barstend van woede):

Jaloers, ik jaloers? Waarom?
Zij

Omdat jij geen negentien meer bent. Omdat 't je eraan herinnert dat je zoveel
jaar ouder bent geworden in zo'n korte tijd, en een zoon is de onherroepelijke
barometerstand van je eigen leeftijd.
Als het kwik op een gegeven moment te hoog oploopt naar je zin, dan probeer
je het af te koelen, het te laten zakken.
(Hij wendt zich af.)

- Lieve Peet, dat moet je niet doen. Je maakt het je er alleen maar moeilijker
door. - Kijk me eens aan...
Ze staan tegenover elkaar, hij schuldbewust, zij vinger onder zijn kin.
Het licht wordt weer een schaduw donkerder. Er wordt gebeld.
Zij

Wie kan dat zijn?
Hij

Ik zal wel even kijken.
Zij gaat de trap op, maar blijft halverwege staan luisteren.
Hij

Cleopatra! Dat had je niet moeten doen. We hadden toch afgesproken dat je
niet bij mij aan de deur zou komen?... Mijn vrouw is thuis, hoe moet dat nu?
........
Nee, ik kón niet, ik heb het de laatste tijd razend druk gehad. Potverdorie,
er kan toch wel eens een week voorbijgaan zonder dat je direkt hoeft te denken...
........
Nee, natuurlijk heb je nog niets van je charme verloren... Wat? Als je
ezelinnemelk op is, waarom koop je dan niet gewoon badzout? Trouwens, ik
kan het me niet permitteren je iedere week duizend liter ezelinnemelk

Gard Sivik. Jaargang 4

49
te sturen...
........
Doe me een plezier en ga nu weg. Ik zal je morgen bellen... Mijn god,
Cleopatra, ik heb bijna een volwassen zoon!
De deur wordt dichtgeslagen. Hij naarbinnen, zich het klamme zweet van het
voorhoofd wissend.
Zij

Wie was dat?
Hij

O, een vrouw die iets wou verkopen.
Zij

Haar schoonheid zeker. - Was het soms... Cleopatra?
Hij

Ken je haar dan?
Zij

Mm - charmante vrouw. We hebben gisteren nog samen thee gedronken in de
stad. Je moest haar niet zo verwaarlozen, dat doet haar verdriet. En die paar
liter ezelinnemelk kunnen er ook nog wel af.
Hij

José, toe, luister. Ik had het je allang willen zeggen, het betekent allemaal niets,
het is zomaar...
Zij

O, je hoeft je niet te verontschuldigen - liever niet...
(Mysterieus)

anders zou ik het zelf ook moeten doen.
Ze maakt aanstalten verder naarboven te gaan.
Hij
(even niet goed begrijpend):

Nee, echt...
(Maar als de betekenis van de woorden tot hem is doorgedrongen.)

José! Wat bedoel je daar mee...? Wil je daarmee zeggen dat jij óók..
Zij
(zich halverwege de trap omdraaiend):

- graag in ezelinnemelk baadt? Mm. Ook - ík - ben - Cleopatra.
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Hij

Het is niet waar!
Zij

Nee?
(Hem een weidse kushand toewerpend)

. Antonius!
Hij blijft diep geschokt achter. Opnieuw wordt het licht een schaduw donkerder
en weer gaat de bel over. Hij, zich afvragend wie daar nu weer kan zijn, naar de deur.
Hij

Nee, dank u.
Hoofdschuddend, een beetje vermoeid de kamer in; er wordt weer gebeld.
Hij

Nee, dank u.
Deur dicht, meteen weer open.
Nee, dank u. Dank u. Wij zijn van alle ziekten en ongemakken voorzien.
Deur dicht; de kamer weer in. Licht zijn denkbeeldige hoed op; ín de kamer.
Ja, dank u. Gaat uw gang of gaat u weg, het blijft mij hetzelfde.
(Woedend.)

Ik zeg: Nee! Er valt hier niets te verzekeren. Het hele huis is van onder tot boven
verzekerd, iedere steen en ieder levend wezen dat er ín woont. Geen dank; voor
u niet en voor niemand niet.
José komt pratend met een vriendin de trap af of uit de keuken.
Zij

Ach, er is weinig aan te doen; herinneringen helpen niet tegen alles. Wat? - Ja,
zo is het. En de gasfitter komt evengoed wel binnen en de wasserijman, en de
dominee van hiernaast; die hebben geen sleutel nodig, die zijn hun eigen sleutel.
- Ja, zo is het. - Dank je. - Kom gauw nog eens aan. Dag!
(De bezoeker wordt niet uitgelaten tot aan de deur.)

Hij
(boze armzwaai):

Ga toch weg. - Ksst, ksst. - Altijd die doden voor je voeten. - Weg; weg, zeg ik
jullie! Je kunt hier niet zomaar binnen komen lopen.
(Mopperend.)

Je kunt geen voet meer verzetten zonder er over één te struikelen. - José! Laat
morgen de gemeentereiniging komen! We laten het hele huis uitmesten. José!
Er brandt weer iets aan!
Zij
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Aanbranden? Hoe is het mogelijk!
Hij
(slaat lachend iemand op de schouder):

Hoe is het mogelijk! Dat had

Gard Sivik. Jaargang 4

50
ik nou nooit verwacht. José! Kijk eens wie er is! - Ik zei gisteren nog tegen José:
Die zien we nooit weer in Holland of het moest op de voorpagina van een
vaktijdschrift zijn.
Zij

Bert! Wat een verrassing! Hoe kom jij hier zo uit Amerika overgewaaid helemaal onaangekondigd na tien jaar en incognito als een Rockefeller.
Hij

Die Bert! Kom, ga zitten, ouwe jongen, als je ons eenvoudige meubilair nog voor
lief kunt nemen.
........
Zij

Och ja, alleen wat ouder. Wat vroeger modern was is nu uit de tijd. We proberen
zo goed mogelijk met de tijd op te leven. Alleen Peet heeft er wel eens moeite
mee; is het niet Peet? - Hij is soms een brommende oude leunstoel die zijn plaatsje
niet kan vinden onder de lamp.
Hij

Als die lamp ook ieder moment verzet wordt! Wat zeg jij, Bert? Doen ze dat in
Amerika ook?
(Gaat er zelf gezellig bij zitten.)

Vertèl eens, wat d o e n ze allemaal in Amerika?
(Slaat zijn vriend op de knie.)

Regent het er ook zoveel als hier? Hebben ze nog geen huis uitgevonden dat
gelijk met de mensen opgroeit, net als bij een slak? Of een middel tegen jicht in
kostuums? - Een gebeeldhouwd boek, een langspeelplaat van een jaar, een
stomme radio, televisie zonder zichtbare beelden? Vertel eens op.
Zij

Ik ga vlug even thee zetten.
Zich weer omdraaiend:
Wat? Nee, dat meen je niet. Moet je nu al weer weg?
Komt teleurgesteld terug.
Hij

Nu al? Je bent er net. - Nee, nee, ik begrijp het best. Iedereen heeft zo zijn eigen
Amerika tegenwoordig en het ligt voor iedereen op een andere plaats. - Wacht,
ik zal je even uitlaten.
(Naar de deur lopend.)

Kom je nog aan voor je voorgoed weggaat? - Nu, kijk maar.
Zich nog vóór de deur omdraaiend, de gast is al vertrokken:
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Hij

Zet in godsnaam die radio af.
Zij

Het is de radio van boven.
Donker. - Het licht wat op. Hij staat bij de deur. Is juist thuisgekomen. Zij staat
ergens of zit te haken, gekleed in grijs mantelpak of met een zwarte stola om.
Hij

Zo, dat is dat. M'n laatste werkdag zit erop. De buitenwereld nestelt zich
voorgoed in huis. Oud leven in de brouwerij.
Trekt bij de kapstok zijn jasje uit en schiet een kamerjas aan, verwisselt schoenen
voor pantoffels.
Zij

Peet, vind je niet dat we er op moeten drinken? De wijnglazen staan al klaar.
(Het zijn dezelfde als die van zoveel jaar geleden.)

Hij

Ja, we hebben dertig jaar geleden nog feest gehad, is het niet?
Zij

Toe, doe nu niet zo somber. Laten we proberen het huis wat op te vrolijken, je
bent nu immers iedere dag thuis. God weet hoeveel jaren we er nog samen in
moeten leven.
Hij

Ja, god weet het.
Zij

Kom mee.
(Neemt hem bij de hand.)

- Zo; hier, jij een glas wijn, ik een glas wijn - en nu moet je drinken en voortaan
alleen maar aan het verleden denken, beloof je me dat?
Hij knikt.
Hij

Op het verleden.
Ze heffen hun glas maar drinken niet.
Hij

José, herinner je je nog toen we voor het eerst naar ons eigen huis gingen,
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lang geleden, en dat je toen bang was voor iets, erg bang?
(Ze knikt tweemaal.)

Ik heb zo'n idee dat je eigenlijk al die jaren bang bent geweest - een beetje
bang soms, maar steeds minder - en dat je nu eindelijk helemaal rustig bent.
Nu pas! (Barst uit.)

Maar nu begin i k bang te worden. José, ik ben bang.
(Zet glas neer.)

Zij

Waarom?
Hij

Ik weet het niet.
Zij

Je hoeft toch niet bang te zijn? Het hoeft niet, echt niet. - En ik ben bij je. - En
je krijgt het nu ook rustiger. De geluiden die je niet wilt horen, de bezoekers die
je niet wilt zien, ze trekken zich allemaal uit het huis terug. Je kunt horen wat
je wilt, je kunt zien wat je wilt, en je huis is groot of klein genoeg om ze te
herbergen. Alleen verdringen ze zich niet meer.
Hij

Misschien verdringen ze zich wel te weinig. - Maar wat moet ik verder doen?
Wat moet ik doen als ik niet meer aan de toekomst mag denken? Wat moet ik
zonder jou doen?
Zij

Hou je dan nog van me?
Hij

Ik houd nu pas goed van je.
Zij

Ik weet het. En daarom ben ik rustig.
Hij

En ik? Mijn god; je kunt niet eens een wijnglas naar je mond heffen. Voor het
je mond bereikt heeft moet je het alweer neerzetten omdat de wijn eruit is.
Zij draait zich langzaam om.
Hij

José, wat moet ik doen?
Zij loopt langzaam weg.
José! Waar ga je heen?

Gard Sivik. Jaargang 4

José!
Zij

Het spijt me, Peet, het spijt me ontzettend.
Hoe graag had ik nog bij je willen blijven...
Ze loopt verder.
Hij

José! Laat me niet alleen.
Liefste!
Ze loopt langzaam verder.
José! Blijf bij me! José!
Zij loopt door.
José!
Zij draait zich nog eenmaal half om, loopt dan verder.
Vrouw!
José is verdwenen; misschien blijft ze nog, gestorven, tot het einde op de
achtergrond zichtbaar, als schim.
Hij schudt wezenloos zijn hoofd, wrijft dan met zijn hand over zijn ogen,
verwilderd. - Vrij lange stilte. Dan draait hij zich langzaam om en richt zich als
terloops tot het publiek, ten dele voor zichzelf en voor zich heen sprekend.
Hij

Richten wij ons nog eenmaal op en praten over koningen. Koningen en koningen.
De koning die mens is en die denkt dat hij koning is. Over zichzelf, over zijn
huis...
Tot het moment dat hij sterft, sterft als een mens, en de ander in hem sterft,
sterft als een mens in een huis.
Misschien is het voor sommigen een troost dat op hetzelfde moment een zoon
of kleinzoon onder een boom staat en magisch de maan bespeelt,
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de natuur regelt, wetten stelt. - Waarom eigenlijk?
Hij woont in een ander huis.
Nee, m i j n huis wordt leger - leger en leger. En het is een steeds kleiner
wordende geest die door de lege ruimte zweeft.
Doek
Alle rechten voorbehouden. Voor toestemming tot opvoering gelieve men zich
te wenden tot Bureau Theaterrechten van de Stichting S.E.B.A., Herengracht
458, Amsterdam-C.

Gard Sivik. Jaargang 4

53

Bob de Smet
de echtgenoten
‘Quand on songe à la quantité de ménages où deux êtres s'exaspèrent, se
dégoûtent autour de la même table, sous la même couverture, c'est
extraordinaire comme on divorce peu! lls se détestent et ne peuvent se fuir
au fond de ces maisons.’
F. Mauriac, Le noeud de vipères
‘Nous n'avons guère eu de bonheur, tous les deux; il existe cela du moins,
entre nous: cette absence de bonheur.’
F. Mauriac, Les Mal-Aimés

Treden op
H: Hij, een oud man
Z: Zij, een oude vrouw
K: Kamerjongen

Decor
Een hotelkamer in een provinciestad.
Deze tijd.

Alvorens het gordijn openschuift gaat een zaalschijnwerper aan. Zijn licht glijdt
behoedzaam zoekend over de toeschouwers. Achter het gordijn declameert een
kamerjongen, alsof hij een geschiedenislesje aframmelt.
K

Dit is kamer zeventien. De zindelijkste, met zeer zacht dubbelbed.
De zuidelijkste, met zon de hele dag.
Z

Om het even. Wij blijven enkel voor vannacht.
K

En met uitzicht op de Zoo.
Z

Hoezo?
K

De dierentuin, mevrouw.
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Z

Zozo. Hoor je, lieveling, de dierentuin.
H

Zozo, de Zoo.
(Ondertussen heeft de kamerjongen het gordijn weggeschoven. Hotelkamer. Zij, is een oude vrouw.
Vogelachtig. Opgedirkt. Kakelbont als een regenboog. Met brede hoed, met brede mond. Haanmager.
Hij, is een oude man. Donker en dun. Vegetarisch deftig. Met porceleinen gebaar neemt hij zijn
bolhoed af, alsof hij de maan wil groeten.)

H

Ho, de maan. Wat schijnt ze helder, vannacht!
K

Het is het zoeklicht over de apenkooien, meneer.
Z
(snibbig):

Onze brillen, lieveling.
(Ze zetten beiden een bril op.)

Gard Sivik. Jaargang 4

54

H
(met autoriteit tot haar, naar de apenkooien wijzend):

De apenkooien!
K
(met kennis van zaken; reciterend en vingerwijzend):

En de krodillen, de giraffen, de buffels, de ratelslangen, de ijsberen, de vissen,
de vossen, het indisch pluimvee, de nijlpaarden, de lijstertjes, de kerkuilen, de
kangoeroes.
H
(extatisch):

O... buideldieren?
K

Knaagdieren, miereneters, bladluizen, slangen, serpenten, stinkdieren, steltlopers.
Z
(kurkdroog):

En vlindertjes, zijn er vlindertjes?
K
(onthutst):

Neen mevrouw, geen vlindertjes.
Z
(genadeloos):

Zeer spijtig: wij zijn verslingerd op vlindertjes.
(Tot haar man.)

Niet, dat je van vlindertjes houdt?
H
(doodernstig):

O, vlindertjes: daarop ben ik dol!
K
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(beteuterd):

Misschien...
Z

Doe maar geen moeite, jongen. Wij brengen de nacht wel zonder vlindertjes
door. Wek ons morgen, vóór de hanen kraaien. En sluit nu zachtjes de deur.
(K. exit)

H
(vernietigend):

Bah... vlindertjes!
Z

Walg liever van jezelf, mijn muggerige lieveling. Je snurkt alsof wel honderd
vlinders in je keel gevangen zaten.
H
(treurig, bijna toonloos):

Ik weet het. Ik ben een vlindereter, een nietsnut, een pruiler, een kucher, een
strandloper en een fladderaar.
Z

Vergeef mij liefste; ik wou je er echt niet aan herinneren.
(Zucht.)

Ik wou de nacht zo gaarne plunderen van wat zij van begeerte ons nog
achterhoudt!
H
(schamper):

Het zal niets anders dan een handdruk zijn.
Z

Och, je bent een vlegel! Je bent hopeloos uitgerafeld tot de draad!
(Scherp.)

Wat doe jij met je nachten, lieveling?
H
(zeer ernstig plots):

Ik treur. Ik denk aan vroeger; aan mijn bakvissenaquarium.
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Z

Aan de rubberen nacht met zijn nooit vergeten ingewanden. En zijn zinken zee
waarvan de branding o zo tere tulpentuinen van verlangen heeft geschaad...
Pijn over ons houten hart, nu, als sneeuw over Amerika en Dendermonde. De
honden van mijn grootvader, die ploegbaas was, heb ik meer liefgehad dan jij
de katten van je grootmama...
H

Je hebt ze zelfs meer liefgehad dan mij.
Z

Vroeger: ja, maar nu niet meer. Nu: na ons lang samenzijn.
H

Na ons slentergeluk
Z

Nu zoveel jankende jaren hun weemoed in onze schorsen hebben gekerfd
H

Ik heb ontelbare initialen - al de onze - met ontelbare harten in je buik gesneden
Z

alsof ik een plataan was in een groot stil park
H

Een lentepark: blauw en goud.
Z

Onze enige woning! Een winterpark nu: ik voel er je beenderen 's nachts als
dode takken
H

en klam van verdriet
Z

zo, dat ze geen vuur meer vatten
H

maar enkel kou. - Ik ril, lieveling.
Z

Ik ook - Kom, leun bij me aan, dan rillen we samen
(Ze rillen.)

H

Hoe driftig ril je. Ben je boos? Ben je ziek? Je bent zo droevig, darling!
Z

Ik ben jaloers op de haring die kuit schiet in de haven...
H
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Hoe weet je dat nou? Zoiets hoort men niet.
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Z

... en op het woordje ‘liefde’ ben ik boos.
H

Nutteloos! Je meermintijd is uit. Ik ben een stokoud zeepaardje geworden.
Z
(teder):

Mijn lieve stokpaardje, mijn oude stokhengst.
H

Mijn oude stokmerrie.
Z
(Zij omhelzen elkaar hinnikend.)

Beiden
(teleurgesteld, beteuterd):

Deze oude wijn smaakt bitter als azijn.
Z

Voortaan doen we er beter aan ons fatsoen te bewaren.
H

Ja, voortaan; naast je rimpels
Z

Naast je maagzweer
H

je heupjicht
Z

je aderverkalking
H

je blindedarmontbinding
Z

je hartaderflauwte
H

je schimmelhuid
Z

je etterbuilen
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H

je kankerkwijl
Z

naast je teelbaltumeur
H

naast je eierstokgezwel
Z
(treurig):

doe ik er beter aan
H
(even treurig):

doen wij er beter aan
Beiden

ons fatsoen te bewaren.
(Ze zuchten en luisteren heel even naar hun stilte.)

H

Er blijft ons nog zeer weinig over!
Z

Niet veel meer dan deze apengevulde nacht.
H

Stil! moest ik zwijgen, je zou ze horen snurken.
Z

En luidop grinniken in hun kooien boordevol apendromen
H

waar bekoorlijke apinnen schalen bananen voor hun apenneuzen zetten.
Z

Een baardige baviaan rekt zich en strijkt zijn bakkebaarden glad en wentelt
naar links
H

en begint nieuwe dromen en lacht in zijn apengeluk.
Z
(meer voor zichzelf):

Terwijl luister ik naar de nacht die schuimbekt van eenzaamheid.
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H

en de zeer oude slang ‘verdriet’ ontdoet zich van haar huid in één eindeloze
kronkel.
Z

Nu wordt het zeer laat, want zelfs de verliefde kroonarenden, die hun koppen
als zware korenhalmen halsoverkop over elkaar hebben gekruist, zijn nu ingedut.
H

De kangoeroe slaapt haar nette buidelslaap.
Z

En de leeuwen...
H

De Vlaamse en de Belgische en de Afrikaanse ook
Z

al de leeuwen geeuwen en brommen ‘verdomd’ en dommelen in.
(Het zaalzoeklicht gaat uit.)

H

De maan...
Z
(verbetert):

De schijnwerper gaat uit. Alles wordt rustig. De nacht ligt kant en klaar. Het is
hoog tijd dat ik je slaapwel zeg.
H

Zeg je daarna niets anders meer?
Z

Niets anders, lieveling. Ik heb je nog drie dingen te vertellen.
Maar dat doe ik nooit, want anders ben ik uitgepraat.
H

Amen dan.
Z

Heb je de pyama's?
(Hij opent zijn valies en haalt er een bonbonroze en een suikerblauwe pyama
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uit, die hij haar toewerpt.)

De slaapmutsen?
(Hij werpt haar een dito slaapmuts toe terwijl zij zich ontkleed en ontschmikt.)

H
(aarzelend):

Doen we het gordijn niet dicht?
Z

Voor wie?
H

Voor de apen!
Z

Ze zien ons niet. Ze dromen. En in hun dromen zien ze ons veel beter dan dat
ze ons hier zomaar zouden zien.
(Beiden ontkleden zich nu. Er hangt een dunne, snelle stilte. Zij stapt uit haar kleed en neemt
achtereenvolgens haar bril en glazen oog en vals gebit en pruik en valse borsten af en verbergt alles
in haar valies. Hij, terzelfdertijd, ontwart de talloze knoopjes van zijn borstrok en bergt tenslotte zijn
bril en glazen oog en vals gebit en pruik en snor in zijn valies. Beiden zetten dan hun slaapmutsen
op. Zij legt zich links ter ruste terwijl hij naar het gordijn sluipt.)

Z

Wat doe je?
H

De apen, liefste. Zelfs als ze slapen betrouw ik ze niet!
(Hij trekt het gordijn dicht en zegt dan zeepzoet):

Droom bronstig, lieveling!
Z
(slaperig al, maar even zoetjes):

Dank je, darling. Droom schunnig, jij ook.
(Apengebrul. Roofdiergehuil. Een haan kraait. Morgenlicht.)

K
(stem):
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Koekeloereloerekoek! Tijd mevrouw! Tijd meneer!
(Hij schuift het gordijn opzij. Zonlicht. Ontwakende dierengeluiden.)

Kukelureku! Morgen meneer, morgen mevrouw.
Z

Dank je, jongen, kom straks met de rekening terug.
(Exit K.)

Opstaan, luie lieveling, de hanen kraaien!
H
(rekt zich open en rust nog wat op de rand van het bed. Zuchtend):

Wat een oerwoud!
(Beiden gaan naar voor alsof ze door het venster willen kijken en ontmoeten elkaar.)

Z

O, zei je iets?
H

Dag, lieveling.
(Ze kruisen elkaar, openen mekaars valiezen en tooien zich met elkanders pluimage. Hij wordt nu zij
en zij wordt nu hij. Want even koud en met kleine korte rukjes doet:
Zij zijn kleren aan en smukt zich op met vals gebit en pruik en glazen oog en bril en wordt tenslotte
meneer; wijl
Hij in haar kleren glipt en zich opkalefatert met haar vals gebit, pruik, glazen oog, bril, valse borsten
en tenslotte mevrouw wordt, die zich een grote lippenstiftmond schildert. Beiden komen opnieuw naar
voren en turen afwezig uit het raam.)

H

Heb jij nog wat gedroomd lieveling?
Z
(meewarig):

Niets. Zelfs de droom heeft ons in de steek gelaten.
Z
(gelaten, treurig en langzaam):

Zelfs-de-droom!
(Ze draaien naar elkander toe en zeggen dan met een oneindige weemoed en zeer zacht, zeer moe.)

Z

Mijn tere bedgenoot!
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H

Mijn bevende avondbruid!
(Er wordt geklopt. Zij roept ‘ja’ en de kamerjongen treedt binnen.)
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Z

De rekening, meneer.
(Deze zoekt geld en zal uiteindelijk betalen, terwijl de kamerjongen tevergeefs een gesprek tracht aan
te knopen.)

Heeft meneer lekker geslapen?
(Stilte.)

Heeft mevrouw geen last van muggen gehad?
(Stilte.)

Heeft Ajax de jakhals
(ik noem hem altijd zo)

niet te luidruchtig naar de maan geroepen?
(Stilte.)

Hebben de apen zich niet onzedig gedragen?
(Stilte.)

Wil mevrouw soms geen parkietje kopen?
(Mijnheer schuift de kamerjongen het geld toe op een bordje. De jongen telt even na. Er moet een
grote fooi zijn.)

O dank U meneer, dank U wel mevrouw.
(En aarzelend, net voor hij de kamer verlaat.)

Wenst U soms geen adres na te laten? Wij sturen de post dan door, mijnheer.
H
(wat schamper):

Een adres?
(Nu glimlachend.)

Waarom? Wie zou ons nog brieven schrijven?
(Lachend.)

Wie?
(Ook mevrouw begint te lachen. Zoals meneer. Onbedaarlijk. De kamerjongen verlaat hen onthutst.
Zij gieren.)
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Maison Migraine, december '59
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Willem Frederik Hermans
de psychologische test
Personages
Twee oude werksters
Majoor Richard
Thabor, geheim agente in opleiding
Overste Wilfried
Sobolev, geheim agent in opleiding
Een monteur
Meeldauw, geheim agente in opleiding
Twee verpleegsters
Georg Friedrich Grotefend, archeoloog

Het stuk speelt in een niet nader aangeduid, desnoods denkbeeldig land.
De plaats van handeling is een ondergrondse spionnageschool.
De gebeurtenissen spelen zich op het toneel in evenveel tijd af als het toneelstuk
in werkelijkheid duurt.
Tijdperk: onze tijd, of enige tijd erna, maar nog vóór het uitbreken van de Derde
Wereldoorlog.

Korte beschrijving van het stuk
Het toneel kan eventueel verdeeld worden in twee plans: plan I en plan II, maar dit
is, zoals verderop blijken zal, niet beslist noodzakelijk.
De beide plans zijn zeer eenvoudig en vereisen weinig rekwisieten. Beide bevatten
een schrijfbureau, waarop enige telefoons en een schakelbord met knoppen. Verder
een paar stoelen.
Onmisbaar is een geluidsinstallatie. Deze heeft verschillende functies:

a.
Als er getelefoneerd wordt kan de spreker die niet op het toneel is, zijn stem daardoor
doen horen.

b.
De ruimten waarop gespeeld wordt maken deel uit van een enorm ondergronds
gangen- en zalencomplex, waarin de spionnageschool is ondergebracht. Door de
geluidsinstallatie worden van tijd tot tijd geheimzinnige mededelingen omgeroepen
die klaarblijkelijk niet voor de spelers van het stuk bestemd zijn, maar voor andere
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personen (er zijn er enige duizenden) die zich niet bevinden in de afdelingen van de
school, welke op het toneel zichtbaar zijn.
Soms is de situatie zodanig dat de personen die zich op plan II bevinden de
personen die zich op plan I bevinden kunnen zien
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door middel van een televiewer. Ook dit wordt voor elk geval duidelijk gemaakt.
Soms ook kunnen zich op het toneel bevindende personen mensen zien, door
middel van de televiewer, die niet zichtbaar zijn voor het publiek. De stemmen van
deze mensen worden hoorbaar via de geluidsinstallatie.

Scène 1 plan I
Het kantoor van Richard.
Twee werksters zijn bezig schoon te maken. De ene heeft haar plumeau op het bureau gelegd,
zit achter het bureau en snuffelt in de laden.
De tweede werkster is met haar rug naar de eerste toe bezig de grond te stofzuigen. Op het
bureau staan twee telefoons.

1e werkster

Ik zeg maar een fijn baantje!
2e werkster

Ken je niet verstaan!
1e werkster

Allemaal geheime papieren!
(Pakt er een op, het is rood van kleur, vouwt het dubbel en steekt het in haar blouse.)

2e werkster

Kan ik toch niet lezen.
1e werkster

Zijn niet om te lezen.
2e werkster

Niemand leest ze.
1e werkster

Blijven ze beter geheim. Het beste middel om niet te verraden wat in een geheim
papier staat, is het niet te lezen.
2e werkster

Ik ben klaar. Ga je mee?
(Schakelt stofzuiger uit.)

1e werkster
(staat op):

Net op tijd.
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(Geluidsinstallatie: gongslag.)

Acht uur vijfenveertig. Acht uur vijfenveertig.
(Of hoe laat het op dat ogenblik mag zijn.)

(Werksters af. Thabor en Richard komen op.
Thabor is tussen de twintig en dertig. Geen onaantrekkelijk meisje, maar bijzonder serieus. Gekleed
in een broek en truitje. Haar opgestoken. Intellectueel, bleek gezicht. Haar ene oog is dichtgeplakt
met leukoplast. Zij heeft iets te grote schoenen, of misschien wel te grote voeten.
Richard is een corpulente vijftiger. Dik, maar geheel grijs haar. Goed doorvoede wangen, rood
dooraderd met châteauwijnen. Gekleed in voortreffelijk lichtgrijs maatcostuum, anjer in knoopsgat
zowel als grote pochette in borstzakje. Dikke vingers, vlinderdasje en zware levenskunstenaarsstem.
Hij is astmatisch en moet, zoals later blijkt, zich zo nu en dan in de keel blazen met een vaporisator.
Richard gaat gewichtig achter het bureau zitten. Thabor blijft enigszins zenuwachtig staan en neemt
plaats na een handgebaar van Richard.)

Scène 2 plan I
Richard

Uw codenaam is Thabor.
Thabor

Betekent dit dat ik aangenomen ben?
Richard

Aangenomen? U ben naief.
Thabor

Naief zegt u? Naief? Ik ben geestdriftig!
Richard

Geestdriftig...
Thabor

Goed, geestdrift is iets wat niet te pas komt in dit verband. Ik ben offerbereid.
Richard

U bent ongeduldig. Wees liever voorzichtig. Denk aan uw oog.
Thabor

Ik denk er niet aan zolang ik met het andere nog kan zien. Ik wil dienen, dat
heb ik altijd gewild. En nu ik het zover heb gebracht, is het mij te moede of ik
alleen voor dit ogenblik in de wieg gelegd ben, of alles wat ik in mijn hele leven
ondervonden heb, enkel nodig geweest is om mij voor te bereiden op deze taak.
Ik wil elk offer brengen. Het is dat ik het niet kan missen, maar anders zou het
mij niet kunnen schelen ook mijn andere oog
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nog kwijt te raken.
Richard

Heel juist! Ik heb het zelden op een zo in het oog springende manier horen
uitspreken!
Thabor
(hoopvol):

Ja majoor?
Richard
(hoofdschuddend):

Maar uw voorbereiding is nog niet ten einde! In ons instituut wordt niets aan
het toeval overgelaten! Onze agenten worden geoefend en opnieuw geoefend,
tot zij hun taak zelfs onder narcose zouden kunnen volbrengen. Controle volgt
op controle, geen controleur die niet gecontroleerd wordt. Eindeloze
krachtsinspanning duurt ons nog te kort, voorbeeldeloze nauwkeurigheid is ons
als voorbeeld nog te gering.
(Buigt zich voorover.)

Wat is hierbij een eerste vereiste??
Thabor

Ik wil...
Richard

Tijd! Tijd is hiervoor nodig! Tijd! Als u mogelijk niet naief bent, in elk geval
heeft u teveel haast.
Thabor

Haast zegt u? Haast? Wie zou geen haast hebben als zijn hoogste waarden
worden bedreigd?
Richard

Een nauwkeurig schot is beter dan tien haastige salvo's. En trouwens: uw
waarden hebben voor ons geen bewijskracht. Hoogste waarden, zegt u! Wiens
hoogste waarden? Ons instituut is een strikt neutrale instelling. Het is dat wij
agenten opleiden voor alle partijen, maar ons ideaal is de agent die nooit partij
kiest. In elk geval geven wij hem geen waarden. Wij stellen er een eer in hem
af te leveren zonder waarden. Het enige wat hij nodig heeft, dat is de vaardigheid
betrouwbare inlichtingen te verwerven, voor wie dan ook, voor wat dan ook.
Maar de betrouwbaarste agent is hij die zijn inlichtingen inwint voor niemand.
Dat is het ideaal waarnaar wij streven. Wij haten waarden, maar vereren de
waarheid. Wat een agent nodig heeft, dat zijn: doelmatigheid, betrouwbaarheid

Gard Sivik. Jaargang 4

en trefkracht. Daarvan moeten wij zeker zijn. Dan pas kan er over uitzending
worden gedacht.
Thabor

Maar wat moet ik dan?
Richard

Voordat u uitgezonden wordt, moet u eerst getest worden om te zien of u voor
uw taak geschikt bent.
Thabor

Geschikt, zegt u... Ik ben hier al zes maanden in opleiding. Ik heb achtentwintig
cursussen gevolgd: cursus het uit de weg ruimen van een tegenstander met een
tijdbom, een pistool, een dolk, vergif. Met een anonieme brief, met een
ondertekende brief. Met een speld, een schoenveter, met twee handen, met een
hand, met de knie, met de voet.
Richard

Met elk denkbaar onderdeel van de anatomie. Laten we daar niet over praten!
(Hij neemt een tijdschrift uit zijn bureau. Het is GORGEOUS PIN-UPS, bladert erin, gaat verzitten
op zijn stoel, terwijl Thabor verder opdreunt:)

Thabor

Cursus het zich ontzichtbaar maken, het zich vermommen als man, als dier, als
gedruis, als ontzichtbare man, als geld, als angst, als genot, als roem en eer...
Kan ik de test niet overslaan en onmiddellijk uitgezonden worden?
Richard
(als ontwakend uit andere overpeinzingen):

Genot...
(bekijkt Thabor en het tijdschrift beurtelings. Daarna concentreert hij zich en werpt het neer.
Neem een grote systeemkaart ter hand.)

Ik heb hier uw volledige curriculum. U heeft voor alle cursussen prachtige cijfers
behaald. Als dat niet het geval was, dan zoudt u voor de proef waarvoor u hier
bij mij bent gekomen, niet eens zijn toegelaten. Hoe kunt u zulke voor de hand
liggende vragen stellen?
Thabor
(deemoedig):

Ik begrijp dat ik het verkeerd begrepen heb, maar misschien
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is het u mogelijk...
Richard

Uw ijver te verontschuldigen. Maar daarmee ben ik aan het eind van mijn
mogelijkheden.
(Barst uit in een hoestbui; grijpt een vaporisator uit zijn binnenzak en blaast zich in de keel.
Gekalmeert vervolgt hij:)

Trouwens, voor het zich vermommen als ballerina heeft u niet zo'n best cijfer
gehaald.
Thabor

Ik heb mijn best gedaan, maar mijn voeten zijn te groot.
Richard

Wij eisen beter dan best. Daarom is het een illusie als u denkt een test te kunnen
overslaan. Het ik geen gelijk?
Thabor

Ik neem mijn woorden terug. Ik wil niets overslaan, ik ben bereid mij aan de
test te onderwerpen.
Richard

Dan zal ik u vertellen waaruit de test bestaat.
(Hij staat op.)

Stelt u zich voor: dit terrein hier is vijandelijk gebied. Iedereen die u tegenkomt
is een vijand. U kunt op niemands steun rekenen. U heeft een opdracht... Het
voorwerp heeft u toch ontvangen?
Thabor

Ik heb een...
Richard

Met wat u ontvangen heeft, heb ik niets te maken, maar u heeft het.
Er is een boodschap in verborgen. Die boodschap is het die u overbrengen
moet. Wat die boodschap behelst interesseert mij niet. Ook u gaat dat niet aan.
U moet die boodschap in handen spelen van een persoon die u niet kent. Dat is
het waar het voor ons op aankomt.
Thabor

Hoe weet ik dan wie hij is?
Richard

Ik zal u zijn signalement opgeven.
Thabor

Een foto?
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Richard

Geen foto. Als u op vijandelijk gebied was, zou u gevangen genomen kunnen
worden. Men zou de foto vinden. Uw contactpersoon zou worden
gecompromitteerd, de hele organisatie zou ineen kunnen storten.
Thabor

Maar hoe...
Richard

U krijgt een signalement, maar u krijgt het niet op schrift. U moet het uit het
hoofd leren. Maar dat komt straks.
Thabor

Is er niemand die ik vertrouwen kan, die mij kan helpen het voorwerp met de
boodschap erin af te leveren op de plaats van bestemming?
Richard

Bij een werkelijke opdracht in werkelijk vijandig gebied zullen er inderdaad
zulke personen zijn. Als u werkelijk naar vijandelijk gebied gaat - gesteld het
komt ooit zo ver - dan krijgt u een lijst van hulpadressen voor u wordt
weggestuurd. Adressen waar u kunt overnachten, waar u kunt eten, waar u een
toevlucht kunt zoeken als u gewond zou raken. Maar hier, in deze kelders,
atoomvrij en honderd meter onder de grond, hier zijn alle adressen overbodig.
Onze ruimte is niet groter dan tien hectare. Bovendien moet u de proef binnen
drie uur tot een goed einde hebben gebracht.
Thabor

De man gevonden hebben?
Richard

Hoe weet u dat het een man is?
Thabor

Is het een vrouw?
Richard

Wou u proberen mij een verhoor af te nemen?
Thabor

Maar het signalement?
Richard
(trekt la van het bureau open, kijkt erin, sluit de la weer):

Oho! Natuurlijk krijgt u een signalement. Het spreekt vanzelf dat u een
signalement krijgt. Anders zou de proef natuurlijk onmogelijk zijn.
Thabor

Moet ik het uit het hoofd leren?
Richard

Uit het hoofd leren? Uit het hoofd leren?
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(Schudt zijn kop als een leeuw.)

Weest u maar niet bang: onze proef is honderdmaal eenvoudiger dan de situaties
waar u voor zult komen te staan als u zich werkelijk in vijandelijk
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gebied bevindt.
Thabor

Wanneer begint de proef?
Richard

Straks gaat een signaal en verlaat ik deze kamer.
Thabor

Wat moet ik dan doen om te beginnen?
Richard

Daarin wordt u vrij gelaten. U moet voortdurend kiezen uit de mogelijkheden
die zich voordoen. Er wordt voor gezorgd dat u geen ogenblik alleen bent. U
mag iedereen alles vragen, maar niemand met uw opdracht bekend maken, dat
spreekt vanzelf. U mag de waarheid niet zeggen, u mag bedriegen en liegen,
maar ook de anderen zeggen de waarheid niet. U bent voortdurend onder
observatie. Ik zie u, maar u van uw kant ziet mij niet. Alles wat u zegt wordt
opgenomen op de geluidsband. Alles wat u doet wordt waargenomen. Al uw
gedragingen worden beoordeeld. U zult alleen geen geweld mogen gebruiken.
Dat is het enige verschil met de werkelijkheid.
Thabor

Ik begrijp het. Maar het signalement?
Richard
(trekt weer la open, kijkt peinzend, sluit la weer):

Eerst nog een ander ding. Kunt u niet raden wat?
Thabor

Nee, wat dan?
Richard

Kunt u het echt niet raden?
Thabor

Wat dan?
Richard
(bulderend):

Denkt u eraan! U staat nu al onder observatie. U staat nu al onder observatie.
Ik observeer u. En ik neem waar dat u hetzij buitengewoon moedig bent, hetzij
geen bijzonder vooruitziende blik bezit. Begrijpt u mij?
Thabor

Zeker. Tenminste ik heb een vermoeden. Het verbaast u dat ik niet gevraagd
heb wat er gebeuren moet als anderen geweld gebruiken tegen mij. Ikzelf mag

Gard Sivik. Jaargang 4

geen geweld gebruiken, maar er is niets gezegd over degenen die mij moeten
verhinderen mijn opdracht ten uitvoer te brengen. Misschien gebruiken zij
geweld?
Richard

Heel goed! Heel goed!
(Hoesten. Vaporisator.)

Thabor

Ik heb wel degelijk aan die mogelijkheid gedacht, maar ik heb geleerd dat een
agent zich te allen tijde zodanig moet gedragen dat er nooit geweld tegen hem
wordt gebruikt. Hij moet, in handen van de vijand geraakt, meegaand zijn tot
het uiterste. Hij moet liegen, maar mag, met kwellingen bedreigd, desnoods de
waarheid zeggen. Hij mag...
Richard

Instructie 32 B deel 2. Uitstekend. Wij kunnen beginnen. Veel succes.
Thabor
(staat op):

Majoor?
Richard
(een la van het bureau opentrekkend, in de la kijkend, deze weer sluitend):

Aarzelingen op het laatste ogenblik?
Thabor

Het signalement, majoor!
Richard

Het signalement?
(Er klinkt een luguber en luid signaal door de luidsprekerinstallatie.)

Richard
(smijt de la dicht en staat op):

In zestig andere kamers van dit complex beginnen op dit zelfde ogenblik zestig
andere agenten aan een zelfde soort opdracht als u zojuist gekregen heeft. Ook
zij hebben een boodschap, een opdracht, een voorwerp dat zij moeten afleveren
aan iemand die zij niet kennen. In nog eens zestig andere kamers maken weer
zestig andere agenten zich gereed om iets dat zij niet kennen in ontvangst te
nemen van iemand die zij nooit hebben gezien. Ik wens u veel succes.
Thabor

Majoor?
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Richard

De proef is begonnen en ik ga weg!
(Af.)

(Eentonige vrouwenstem door de luidspreker;)
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Vierendertig punt drie. Vierendertig punt drie. Witte Rus. Noorse Rus. Draadrus,
herhaling Draadrus. Ronde Rus. Zeerus. Dwergrus. Moerasrus. Vierendertig
punt vijf. Sikkelklaver. Hamerklaver. Hopklaver. Wondklaver. Ronde Klaver.
Honingklaver. Klaver. Klaver. Herhaling: Klaver.
Herhaling: vierendertig punt...

Scène 3 plan II
(Op plan II is inmiddels al enige tijd licht gaan branden. Er staat een soortgelijk bureau als
op plan I. Erachter heeft een goedgeconserveerde zestiger plaatgenomen. Hij is minder dik
dan Richard, maar even correct. Type James Stewart: zachtwangig, kalm, enigszins slijmerig.
Hij scharrelt in wat papieren die op het bureau liggen, telefoneert onhoorbaar, soms met twee
telefoons tegelijk. Hij rolt eigenhandig sigaretten van zware shag, maar steekt deze aan met
een enorme aansteker van massief goud. Het is Wilfried, zoals de toeschouwer t.z.t. gewaar
zal worden.
Richard, na plan I verlaten te hebben, voegt zich, na een omweg, bij hem.)

Scène 4 plan I
(Thabor heeft een compas uit haar broekzak gehaald. Maakt het open. Denkt na. Stopt het
weer weg. Stort zich dan op het bureau, trekt de laden open, strooit de inhoud over de vloer.
Deze bestaat uitsluitend uit pin-up tijdschriften. Zij blijft zoeken. Vindt niet wat zij zoekt. Neemt
tenslotte een telefoon op en belt.)

Thabor

Wilt u mij verbinden met majoor Richard alstublieft.
Tel. juffr.
(door luidspreker in het vlaams):

Het is vanwege?
Thabor

Majoor Richard alstublieft. Ik ben de secretaresse van overste Wilfried.
(Een andere telefoon op bureau plan I begint te bellen. Thabor houdt haar hand geschrokken over
de microfoon van de telefoon waar zij zojuist door gesproken heeft. Kijkt naar de bellende telefoon
alsof ze hem wil opnemen, maar laat dit na. Na een paar keer bellen, houdt het bellen op.)

Tel. juffr.

Hij is niet op zijn kamer. Een ogenblik alstublief.
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(Stilte. Daarna mechanische geluiden. Een telefoon op plan II, bureau Wilfried, begint te zoemen.
Wilfried neemt de telefoon op.)

Tel. juffr.

Majoor Richard komt af. Ogenblikje. Ik verbind u door.
(Richard en Wilfried maken gebaren tegen elkaar. Wilfried geeft de telefoon aan Richard. Wilfried
kijkt in een puntenlijst.)

Richard

Ja, hallo.
Thabor
(met veranderde stem):

Goedenavond, majoor. U spreekt met de secretaresse van overste Wilfried. Het
gaat over de test van de agent Thabor. Wie is de agent aan wie zij het compas
moet afgeven?
Richard
(met gebaren tegen Wilfried):

Mag ik u verzoeken te zeggen tegen overste Wilfried dat hij daar geen donder
mee te maken heeft?
Thabor

Wij hebben ons gek gezocht naar het duplicaat van het signalement dat de agent
Thabor in haar bezit moet hebben gekregen bij het begin van de proef, maar
wij kunnen het nergens vinden.
Richard
(geërgerd):

Dat is mijn afdeling niet.
(Barst uit in hoesten.)

Thabor

Wat zegt u majoor?
Richard

Het principe is niet verkeerd toegepast, maar in dit geval leidt het tot niets!
(Legt de hoorn neer. Blaast. Vaporisator.)

Scène 5 plan I
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Wilfried

Maar de stemimitatie was uitstekend! Uitstekend! Weet je wel zeker
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dat het mijn secretaresse niet was?
Richard

Zeker weten? Kijk dan zelf!
(Drukt op een knop; zij kijken door de televiewer en zien dat Thabor de telefoon neerlegt.)

Wilfried

Welk cijfer moeten we geven voor dit onderdeel?
Richard

Een zesje zou ik zeggen.
Wilfried

Ze heeft anders wel vlug gereageerd.
Richard

Nu goed. Laten we dan zeggen een zeven.
(Wilfried schrijft op puntenlijst.)

Wilfried

Ik ben benieuwd wat ze verder van plan is.
(Ze staan op en begeven zich naar de televiewer. Plan II wordt min of meer donker. Het licht op plan
I is sterker geworden. Bij Thabor is binnengekomen een sombere jongeman met zwart kort haar,
gekleed in een zwarte overall van glanzende stof. Sobolev.)

Richard

Met wie staat zij daar te praten?
Wilfried

Met Sobolev.
Richard

Wat doet Sobolev daar? Die heeft toch niets te maken met deze test?
Wilfried

Dat is geen antwoord, majoor. Wilt u zo goed zijn de microfoon in te schakelen.
Ik wil weten wat ze zeggen.
Richard
(schakelt de microfoon in):

Dit een beter antwoord?
(Legt zijn hand op Wilfried's schouder en schudt hem heen en weer met een
ouwe-jongens-onder-elkaar-gebaar).
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Scène 6 plan I en II
Thabor

... is toen weggegaan zonder mij een signalement te geven.
Sobolev

Wat voor signalement?
Thabor

Een signalement. Ik heb toch zeker een signalement nodig. Wat is de waarde
van de proef als ik geen signalement krijgt? Hoe weet ik dan waar ik naartoe
moet met mijn compas?
Richard

Onbetaalbaar! Ze maakt hem wijs dat ze geen signalement heeft. Dit is minstens
een negen waard, overste!
Sobolev

Een compas? Wat bedoel je?
Thabor

Een compas kreeg ik wel.
Wilfried

Een compas! Een al te doozichtige leugen, majoor. Ze moet niets overdrijven.
Sobolev

Zeker ook een plattegrond?
Thabor

Nee, geen plattegrond.
Sobolev

Wat wil je beginnen zonder plattegrond.
Thabor

Ik moet zien dat ik er een krijg.
Sobolev

Hoe dan?
Thabor

Die neem ik wel ergens weg. Het stelen van een plattegrond lijkt mij een
vanzelfsprekend onderdeel van een psychologische test, bovendien geheel
aangepast aan en geïnspireerd op de behoeften van de praktijk.
Richard

Kom, kom, Thabor, maak het niet te bont!
Wilfried
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De weg zoeken met een compas en een plattegrond in een labyrinth dat nooit in
kaart gebracht is en waar overal magnetische velden zijn aangebracht om de
compassen van streek te brengen.
Richard

Niet meer dan een zes voor dit onderdeel.
Sobolev en Thabor spelen intussen onhoorbaar verder. Klaarblijkelijk discussiëren zij nog steeds
over het signalement. Zij pakken het bureau weer uit, doorzoeken alle laden, bladeren in de
tijdschriften.)

Sobolev

Het signalement is minstens even belangrijk. Ik zou vooral nog eens goed zoeken.
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(Zij zoeken samen.)

Scène 7 plan II
Richard

Kijk die twee daar zoeken. Is het niet verrukkelijk?
Wilfried
(honend):

Samen zoeken naar iets dat nergens te vinden is en dat als het gevonden werd,
geen enkele waarde hebben zou.
Richard

Is het geen schat, mijn kleine Thabor?
Wilfried

Een schat? Mij te rechtlijnig. Ik geloof dat u mistast.
Richard

Er is een schat aan materiaal opgetast onder die rechtlijnigheid.
Wilfried

Dat weet u dan zeker op de tast.
Richard

Heeft u soms nooit in het duister getast, overste?
(Hij lacht geforceerd om zijn eigen grappigheid. Wilfried kijkt of hij een vieze smaak in de
mond krijgt.)

Het zou mij aan het hart gaan haar kwijt te raken, haar in handen te weten van
de vijand... de pijnigingen die zij haar zouden kunnen doen ondergaan, al is het
maar een brandende sigaret op bepaalde punten... de lucht van schroeiend haar,
als van een paard dat beslagen wordt met een roodgloeiend ijzer. In klam zweet
parelt de waarheid op haar voorhoofd, maar uit haar mond zou geen woord
komen...
Wilfried

Waarom heeft u haar dan aangenomen voor dit werk?
Richard

Mijn noodlot... kolonel, mijn noodlot! Er is hier geen ander werk waarvoor ik
vrouwen mag aannemen.
(Dwaalt weer af).
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Een werkelijk mooie vrouw is even zeldzaam als een wiskundig genie, een
vioolvirtuoos of een slangenmens. De meeste mannen vinden een heel leven lang
niet meer dan een vrouw en in 99 van de honderd gevallen niet eens een mooie.
Wilfried

Meestal vinden ze een lelijke vrouw mooi, omdat zij niet weten wat mooi is,
omdat zij het signalement niet hebben meegekregen. Wat zou dat? In een leven
zonder duidelijk doel, komt alles op hetzelfde neer.
Richard
(metafysische opwinding):

In het duister van de verblinding zijn alle signalementen onleesbaar.
Wilfried

Waar is Thabor's signalement?
Richard

Goed verborgen. Zij maakt Sobolev maar wat wijs, zij leidt hem op een
dwaalspoor.
Wilfried

Waarom heeft zij mij dan opgebeld?
Richard

Zij zal het signalement niet hebben onthouden. Ik heb het haar voorgelezen en
zij heeft het nagezegd. Zij heeft het niet zwart op wit, in overeenstemming met
de voorschriften voor signalementen. Ik heb het haar opgedreund, regel voor
regel en zij heeft het mij regel voor regel nagezegd. Bolleboosje de kleine meid...
maar nerveus... nerveus...
Ze zal iets vergeten zijn uit het signalement. Haar eerste zorg is dus, denk ik,
een afschrift in handen te krijgen.
Wilfried

Een afschrift. Ik wil zelf wel eens een afschrift zien van dat signalement.
Richard

Maar die signalementen worden toch door u zelf opgesteld, overste?
Wilfried

Natuurlijk. Ik stel de signalementen op. Maar ik weet niet welke agenten ze in
handen krijgen, de distributie is mijn taak niet. Dus weet ik ook niet welk
signalement Thabor gekregen heeft.
Richard

Op die manier. Ik zal het afschrift onmiddellijk uit de safe halen. Maar wat is
dat?
(Zij kijken weer door de televiewer.)

Richard

Ik hoor ze niet meer praten. Staat de microfoon niet ingeschakeld?
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Wilfried

Je ziet ze praten, maar je hoort ze niet!
Richard
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Er moet iets kapot zijn in de leiding.
Wilfried

Wat nu?
Richard

Herstellen natuurlijk. Laten we gaan.

Scène 8 plan I
(Sobolev staat met een microfoon in de hand die hij zojuist uit het bureau heeft gesloopt.)

Thabor

Zou het niet tegen de regels zijn?
Sobolev

Nee. Het is de gewoonste zaak van de wereld dat we de luisterinstallatie van de
vijand onklaar maken. Richard moet je hiervoor een tien geven.
Thabor

Ik hoop het.
Sobolev
(steekt de microfoon in zijn zak):

Nu kunnen we tenminste praten zonder dat het wordt afgeluisterd. Ik zit in
grote moeilijkheden, Thabor.
Thabor

Ik ook. Elk van ons zit in moeilijkheden. Het overwinnen van de moeilijkheden,
dat is het waar het bij de test om gaat.
Sobolev

Het gaat bij mij om nog andere dingen.
Thabor

Wat dan?
Sobolev

Ik ben bang.
Thabor

Wat er bij een psychologische test al niet aan het licht kan komen.
Sobolev

Lach mij niet uit. Wij hebben allebei eenzelfde soort opdracht, wij moeten elkaar
blijven helpen.
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Thabor

Dat spreekt toch vanzelf!
Sobolev

Wij moeten niets voor elkaar verbergen. Daarom zeg ik je eerlijk dat ik bang
ben. Geloof je mij?
Thabor

Als het je bedoeling is door mij beledigd te worden: ja.
Sobolev

Maak geen grapjes alsjeblieft. Je mag mij beledigen, maar je moet mij helpen.
Thabor

Ik kan je niet helpen want ik heb zelf geen signalement.
Sobolev

Hoe denk jij over Richard?
Thabor

Een bekwaam man. Een meerdere op wie je kunt bouwen als op een rots! Een
man die je nooit in de steek zal laten! Een man die het uiterste van zijn agenten
vergt, maar ook een man waar de agent voor honderd procent op kan rekenen,
overal, altijd.
Sobolev

Ik hoop het maar.
Thabor

Je hoopt het maar? Je weet het niet een zeker? Die twijfel alleen al maakt je
ongeschikt voor het vak. Maar wanhoop niet, Sobolev. Misschien besef je nu,
bij het ondergaan van deze test, voor het eerst van je leven dat je een twijfelaar
bent. Het is nog niet te laat! Het is maar een test, het is de werkelijkheid nog
niet. Je kunt nog terug. O, ik vraag mij af of er ergens ter wereld wel een
opleiding is zo grondig, zo menselijk, zo perfect als de onze!
Sobolev

En wat denk je van Wilfried?
Thabor

Wilfried? Every inch a gentleman. Vrijgevig, heldhaftig, barmhartig, edelmoedig
en de christelijke beginselen toegedaan.
Sobolev

Een gentleman? Hij deinst voor niets terug als het in zijn eigen belang is. Het
is een plebejer.
Thabor

Hij rookt zelfgedraaide sigaretten van zwarte shag, maar hij steekt ze aan met
een aansteker van massief goud!
Sobolev
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Hij heeft het op mijn ondergang voorzien. Als ik alleen zijn naam maar hoor,
voel ik een angst om je lippen bij af te likken.
Thabor

Je bent niet geschikt voor dit beroep.
Sobolev

Is dat een reden mij te vermoorden?
Thabor

Je bent te zenuwachtig.
Sobolev
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Waarom sta je hier met mij te praten, inplaats van je opdracht uit te voeren?
Thabor

Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken. Ik heb geen signalement. Ik bezweer
je dat het waar is. Richard heeft mij binnen laten komen. Hij heeft mij uitgelegd
waar de proef om ging. Ik moet een boodschap die verstopt is in een lippenstift
overhandigen aan een mij onbekend persoon. Maar ik heb geen signalement
gekregen. Er is al een half uur voorbij en ik ben nog even ver als aan het begin!
Sobolev

Misschien zit het verborgen in het compas.
Thabor

Dat zou onzinnig zijn.
Sobolev

Laat het mij eens bekijken.
(Thabor haalt het compas uit haar broekzak en geeft het aan Sobolev.)

Sobolev
(opent het compas):

Waar is dat spiegeltje voor?
Thabor

Weet ik niet. Zitten altijd spiegeltjes in veldcompassen.
(Sobolev trekt gezichten in het spiegeltje).

Thabor

Geef het maar terug. Er zit niets in verborgen, zie je wel. Maar ik wil het ook
niet graag kwijtraken.
Sobolev

Een compas komt altijd van pas, dan weet je tenminste uit welke richting de
wind waait.
(Hij gaapt.)

Thabor

Er is hier geen wind. We zitten honderd meter onder de grond. En al was er
wind, wat zou ik eraan hebben te weten uit welke richting hij komt. In elk geval
zou het tegenwind zijn, want ik heb geen signalement.
(Bekijkt zichzelf in het spiegeltje.)
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Sobolev

Je moest eens weten hoe Wilfried de pest aan mij heeft.
(Als tot zichzelf.)

Hij is begonnen als zeilwrijver.
Thabor

Zeilwrijver? Zeilwrijver, zeg je? Moet je eens zien hoe hij er in uniform uitziet.
Vergelijk hem eens met die andere bureaumilitairen. Wilfried is de enige die
zijn pet draagt als een militair, niet als een busconducteur.
Sobolev

Hij wrijft het zeil niet om het te laten glimmen, maar om de mensen te laten
uitglijden.
Thabor

Ik verpraat mijn tijd. Ik heb geen signalement.
Sobolev

Trek het je niet aan. Misschien is het ze er alleen maar om doen om te zien hoe
je je gedraagt zonder signalement. En wat doe je? Niets! Afwachten! Misschien
is het dat wel juist wat er van een goede agent verwacht wordt.
Thabor

Ik weet niet wie ik zoeken moet.
Sobolev

Kijk dan in het compas! Zie je niets?
Thabor

Nee.
Sobolev

Jawel, je ziet jezelf. Misschien is het alleen maar de bedoeling van deze proef
dat je jezelf vindt.
Thabor

Mijzelf vinden? Wat is het hier? Een filosofie-seminarium? Een weekendhuis
voor protestantse jongeren? Een Trappistenklooster? Of een spionnageschool?
Wat is er aan mijzelf te vinden? Ik ben hier opgeleid om de vijand te vinden.
Ik moet uitgestuurd worden om troepenconcentraties tijdig te localiseren, om
de voorraden bommen die klaarliggen bijtijds in de misdadige handen van de
vijand zelf te doen ontploffen. Dat is het wat ik zal moeten vinden. Ik ben de
ogen en de tentakels. Dat is mijn roeping, dat is mijn plicht. Daarin heb ik mijzelf
allang gevonden.
Sobolev

Hoe is het mogelijk!... Misschien heb ik toch wel gelijk.
Thabor
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Als ik mij zelf moet vinden laten ze me zoeken naar de bekende weg. Maar
daarvoor ben ik niet opgeleid. Wat anders is de bedoeling van deze test, dan dat
ik bewijs de onbekende weg te zullen vinden?
Sobolev

Als de boodschap verstopt is in een lippenstift, is hij bestemd voor een
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vrouw.
Thabor

Waarom?
Sobolev

Stel je voor: je overhandigt de boodschap en het is een man... vóór hij zich van
het lippenstift heeft kunnen ontdoen wordt hij aangehouden door de vijandelijke
politie en gefouilleerd... ze vinden het lippenstift... dat zou natuurlijk hoogst
verdacht zijn.
Thabor

Een vrouw dus...
Sobolev

Een van de vele vrouwen die hier rondlopen.
Thabor

Hoeveel vrouwen lopen hier rond?
Sobolev

Weet ik niet, maar we kunnen het nakijken in de bibliotheek.

Scène 9 plan I
Sobolev en Thabor af. Richard komt op met een monteur. De monteur bukt zich naar het bureau
en onderzoekt de plaats waar de microfoon gezeten heeft).

Richard

Is het defect gauw hersteld? We hebben niet veel tijd.
Monteur

Defect? Ze hebben de hele microfoon eruit gesloopt.
Richard

Als de donder een nieuwe microfoon halen!

Scène 10 plan I
(Monteur af. Wilfried komt binnen.)

Wilfried

Hoe gaat het met Thabor?
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Richard

Ze heeft, geholpen door Sobolev, de microfoon eruitgesloopt.
Wilfried

Wat mij betreft is de proef hiermee afgelopen. Uw Thabor is totaal ongeschikt!
Signalement vergeten! Microfoon slopen!
Richard

Ik ben het niet met u eens. Het slopen van de microfoon was nu juist het soort
sabotagedaad dat het stempel is van de daadkrachtige agent.
Wilfried

En het vergeten van het signalement dan?
Richard

Welke reden zou Thabor hebben Sobolev te vertellen dat zij wèl een signalement
heeft? Wat gaat het hem aan? Hij is een agent als zijzelf die die getest wordt.
Waarom zou zij de eerste de beste die zij tegenkomt met haar opdracht bekend
maken? Hoe komt u op het idee! Het is maar goed dat u niet in haar schoenen
staat!
Wilfried

Wat de maat betreft niets tegen. - Ik wil weten wat die twee daar uitvoeren in
de bibliotheek.
Richard

Ik ook.
Wilfried

Is er geen televiewer in de bibliotheek?
Richard

Nee.
Wilfried

Hoe kunnen we ze dan controleren?
Richard

Het is de enige plaats die buiten onze controle valt.
Wilfried

En er is ook geen microfoon?
Richard

Nee.
Wilfried

Dat bestaat niet!
(Grijpt een telefoon van het bureau en roept in de hoorn:)

Monteur! Monteur!
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Scène 11 plan I
Monteur
(komt op; hij heeft een engelse sleutel van minstens 50 cm lang in de hand):

Wat wou u, kolonel?
Wilfried

Is er geen lijnverbinding met de bibliotheek? Kunnen we hier niet afluisteren
wat er in de bibliotheek gebeurt?
Monteur
(onder het spreken werpt hij de grote engelse sleutel voortdurend op met de ene hand en plukt hem
met de andere uit de lucht):
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Natuurlijk is er een lijnverbinding met de bibliotheek! Onze elektronische
installatie heeft dertig miljard pond sterling gekost, welk bedrag is opgebracht
voor de ene helft in dollars en voor de andere helft in roebels. Alle draden en
kabels die erin verwerkt zijn, zouden, aan elkaar verbonden, lang genoeg wezen
om, als ze om de aarde heengewikkeld waren, deze te veranderen in een klont
spaghetti van driemaal de tegenwoordige doorsnede van de huidige planeet. En
ú kunt denken dat er geen afluisterinstallatie in de bibliotheek is! Merkwaardige
misvatting van een belangstellende leek die de wonderen van de moderne
techniek onderschat! Natuurlijk is die er wel!
(Geeft met de engelse sleutel een klap op het bureau en loopt weg.) (Onmiddellijk na de klap op het
bureau, is de luidsprekerinstallatie ingeschakeld, waardoor een afschuwelijk gegil van Thabor
weerklinkt.)

Wilfried

Zo mag ik het horen.
(Gaat op een stoel zitten en luistert verheerlijkt.)

Richard
(geschrokken op andere stoel):

Wat heeft dat te betekenen?
(Hoest. Vaporisator.)

Wilfried

Sobolev martelt Thabor een klein beetje... Ik heb altijd gezegd: het is goed dat
de kleine meisjes ook daarmee kennismaken.
(Hij rolt zich een sigaret van zwarte shag en steekt deze aan met de aansteker van massief goud.)

Richard

Maar dit is de werkelijkheid niet, het is alleen maar een test, het is niets dan een
spel!
Wilfried

Spelsituaties die in geen enkel opzicht van de werkelijkheid verschillen, zijn de
enig bruikbare.
Stem Sobolev

Wat staat er in het signalement. Thabor, wat staat er in het signalement? Een
agent die gepijnigd wordt mag alles zeggen.
Stem Thabor

Maar ik kàn niet zeggen wat erin staat, want ik hèb geen signalement.
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Richard

Sobolev! Ophouden! Ophouden!
(Hij springt op van zijn stoel, een handenwringende goedhartige papa.)

Stem Sobolev

Moet ik de stroom soms inschakelen?
Stem Thabor

Ga je gang. Ik weet het niet, zeg ik je en ik heb het nooit geweten.
(Gilt afschuwelijk.)

Wilfried

Thabor brengt niets terecht van haar taak en wordt nodeloos gepijnigd.
Richard
(kreunend en gebaren makend alsof zij tegenover hem stond):

Maar mijn lieve Thabor, je hóeft je mond helemaal niet te houden.
Wilfried

Zij is niet geschikt voor deze dienst; zij weet niet van geven en nemen.
Richard

Vertel het hem dan maar Thabor!
(Verschrikkelijk gegil door de luidspreker.)

Stem Sobolev

Het vochtverlies is naar wens, als je nog lang doorgaat mij niets te vertellen, zal
mij zo aanstonds weinig anders meer te doen staan dan het gloeiverlies te
bepalen. Let nu goed op Thabor! Wat is het voorwerp dat je moet afleveren?
Stem Thabor

Ik weet het niet, ik heb het nooit geweten!
(Wilfried haalt stopwatch te voorschijn.)

Stem Sobolev

Is het een lippenstift?
Stem Thabor

Het is geen lippenstift, het is een compas.
Wilfried

Veertig seconden. Een hele prestatie!
(Gillen).
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Stem Sobolev

Wat zit er dan in het compas?
Stem Thabor

Het is geen compas, het is een lippenstift!
Richard

Ik wil haar zien! Ik wil weten wat hij met haar uitvoert!
Wilfried

Haar zien? Uw weekhartigheid, die is roerend om te zien!
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(Kijkt op stopwatch.)

Tachtig seconden!
(Gillen van Thabor door luidspreker.)

Richard

Maar zelfs al is onze onderwijsinrichting een strikt neutrale instelling en geven
wij onze agenten een zodanige opleiding dat ze leren erop te rekenen alles van
iedereen te verwachten...
(Thabor's gillen maken hem onverstaanbaar. Eindelijk sterft het gillen weg. Wilfried springt op van
zijn stoel.)

Wilfried
(dreigend en ernstig opeens):

Honderd seconden! Een record van pijn! Maar dit is ongehoord majoor! Waarom
vertelt zij Sobolev niet wie de persoon is die in haar signalement staat
beschreven? Dit gaat alle perken te buiten!
Richard

Zij is offerbereid, naief, geestdriftig, ongeduldig!
Wilfried

Elke agent weet dat hij spreken mag als hij gemarteld wordt.
Richard

Zij is het signalement vergeten.
Wilfried

Vergeten? Maar het is onvoorstelbaar dat het haar niet te binnen geschoten is
zodra zij Sobolev ontmoette, zelfs al is zij naief, geestdriftig, ongeduldig en
offerbereid!
Richard

Zij kan zenuwachtig...
Wilfried

Zenuwachtig? U kunt van deze dienst zeggen wat u wil, maar iemand die zo
zenuwachtig is, brengt het niet tot de psychologische test. Hoeveel deskundigen
hebben haar niet bekeken, voor zij hier kon komen!
(Hij verliest zich vol zelfingenomenheid in zijn beschouwing.)

Hoeveel cursussen heeft zij niet met vrucht moeten volgen, eer zij toegelaten
kon worden tot de test! Achtentwintig leergangen heeft zij gevolgd: cursus het
uit de weg ruimen van een tegenstander met een tijdbom, een pistool, een dolk,
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vergif. Met een anonieme brief, met een ondertekende brief, met een speld, een
schoenveter, met twee handen, met een hand, met de knie, met de voet...
Richard
(even geestdriftig):

Met elk denkbaar onderdeel van de anatomie! Laten we daar niet over praten.
Wilfried
(dwaalt nog verder af van zijn betoog):

Vraag hoe bezorg ik bijvoorbeeld een ontplofbaar pakket aan een huis zonder
dat iemand kan te weten komen wie de afzender is? Antwoord: Heel eenvoudig!
Ik schrijf de naam van de bestemmeling op het pakket, ik leg het pakket neer
in de straat waar het slachtoffer woont. Niet te dicht bij zijn huis, maar ook niet
te ver weg. Ik doe natuurlijk of ik het verlies... Wat gebeurt? Een behulpzame
geest raapt het op, leest het adres, hij denkt: dat is hier vlak in de buurt. Twee
tellen later drukt hij al op de bel. Werktuig van een onbekende macht!
Slachtoffer van de altruïstische opvoeding, die in beschaafde landen in de lagere
kringen...
Richard

En die zijn in de meerderheid!
Wilfried

... nog altijd zozeer verbreid is...
Richard

Dat zelfs een voorzichtige organisatie als de onze.
Wilfried

Die niets aan toeval overlaat!
Richard

... erop rekenen kan zonder enige vrees voor risico's!
Wilfried

O! Ik word gewoonweg lyrisch op mijn oude dag als ik aan de perfectie van
onze opleiding denk, ik...
Richard

Cursus drieëntwintighonderdacht en tachtig C accent!
Wilfried
(ineens weer dreigend):

En iemand die al die cursussen met de prachtigste cijfers heeft afgesloten zou
zenuwachtig zijn geweest?
Richard

Het is ook mij een raadsel. Maar mogelijk ligt dat aan mij. Ik ben niet
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zo'n scherp psycholoog als u!
Stem Thabor

Ik weet het niet en ik heb het nooit geweten!
(Gillen.)

Het is een lippenstift zeg ik je en een compas!
Wilfried

Waarom maakt zij Sobolev wijs dat zij een compas of een lippenstift moet
overbrengen?
Richard

O, wat dat betreft...
Wilfried

Maar dit is onvoorstelbaar, majoor! Op deze manier is Thabor niet alleen het
signalement vergeten maar zelfs de instructie dat zij de waarheid zeggen mag
als zij gepijnigd wordt!
Richard
(half huilend):

Maar zij wéét immers niet wie de agent is die de boodschap in ontvangst moet
nemen! Wat zou de zin van de psychologische test wezen als wij bij het begin
zeggen tegen de een: hier heb je een boodschap, geeft die aan de ander. En tegen
de ander: zoekt de een op en vraag hem om een boodschap? Wij hebben hier
een spionnagedienst en geen boodschappendienst.
Wilfried

Waarom pijnigt Sobolev Thabor dan, juist Thabor, en niet een van de zestig
andere candidaten die hier met geheime boodschappen rondlopen?
Richard

Omdat het een prutser is! Een sadist! Wat mij betreft is de proef beëindigd!
Sobolev vliegt eruit!
Wilfried

Dat is mij niet genoeg. Ik eis inzage van het signalement.
Richard

Het is er niet meer. Het is verbrand volgens de voorschriften. Na het voorlezen
en het uit het hoofd opzeggen van het signalement door de uitgezondene, worden
de signalementen verbrand. Instructie 68112 G. U stelt mij dwaze vragen.
Wilfried

Verbrand? Maar ergens moet er een copie van bestaan. Ik zal wel eens zoeken!
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(Wilfried loopt druk en driftig weg, gevolgd door Richard. Zij verlaten plan I en gaan naar plan II,
waar Wilfried de laden van het aldaar staande bureau opentrekt. Zij zoeken.)

Scène 12 plan I
(Plan I is donker; men ziet niettemin de monteur die de nieuwe microfoon in het bureau
aanbrengt. Luidspreker: Afschuwelijk gillen van Thabor.)

Stem Sobolev

Ik schakel de stroom niet eerder uit dan als je gepraat hebt.
Stem Thabor

Ik zeg geen woord meer.
Stem Sobolev

Als je zo doorgaat verbrand je levend. Wat moet je afgeven?
Stem Thabor

Ik zeg het niet.
(Gilt.)

Een lippenstift.
Stem Sobolev

Je liegt. Het is geen lippenstift. Wat is het?
Stem Thabor

Het is een compas!
Stem Sobolev

Je bent krankzinnig.
Stem Thabor
(gilt):

Het is een lippenstift.
Stem Sobolev

Ik schakel de stroom niet uit voordat ik het weet.
Stem Thabor

Het is niets, geen lippenstift en geen compas. Het is helemaal niets!
(Gilt.)

Stem Sobolev

Niets?

Gard Sivik. Jaargang 4

Stem Thabor

Het is niets, zeg ik je. Ik heb geen signalement en ook geen boodschap. Ik ben
de enige niet. Ik ben er alleen maar op uitgestuurd om proefpersonen zoals jij
hun tijd te doen verliezen. Mijn enige opdracht is het, jou in de waan te brengen
dat ik iets verberg, maar ik heb niets te verbergen want ik heb geen boodschap.
(Gilt.)

Stem Sobolev

Wie maar pijn genoeg lijdt heeft er een.
Stem Thabor

Straks is je tijd om en heb je niets tot stand gebracht. De agent die je in
werkelijkheid had moeten vinden, ben je dan misgelopen.
(Gillend):

Omdat
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je te stom bent om te begrijpen dat ik niets weet!
Stem Sobolev

Je liegt. Bij de vorige test ben je al bijna een oog kwijtgeraakt. Je arm zwelt op.
Het vlees schroeit.
Stem Thabor

Al verbrand ik levend, dan zal ik nog lachen omdat jij mislukt!
(Aanhoudend gillen.)

Scène 13 plan I
(Het wordt een ogenblik volkomen donker. Als het licht opgaat, zit Thabor op een stoel. Een
verpleegster is bezig haar linker arm te verbinden. Een andere verpleegster komt aanlopen
met een waterglas.)

Verpleegster 1

Drinkt u nog maar iets. Ik heb er een scheut whisky in gedaan.
(Thabor drinkt.)

Verpleegster 2

Het is een schande zoals u bent mishandeld. Allemaal door die vervloekte oorlog.
Wat een waanzin!
Thabor

Waanzin? Wat zou het leven wezen zonder waanzin? Als de oorlog niet bestond
zou hij gauw genoeg uitgevonden worden. Over een wereld zonder oorlog wordt
alleen gedroomd door mannen en vrouwen die bijzonder begaafd zijn.
Kunstenaars en geleerden dromen van vrede, want ze hebben geen oorlog nodig
om werkelijk te leven. Maar de rest? Wat zou hun leven wezen zonder oorlog?
Op hun vijfentwintigste jaar hebben ze alle examens gedaan waar ze voor kunnen
slagen en hebben ze met schade en schande geleerd dat alle andere examens
veel te moeilijk voor ze zijn. Ze hebben hun topsalaris bereikt. Ze zijn getrouwd
met een vrouw zonder sexappeal of een man zonder gevoel voor humor. Ze
brengen kinderen voort die het evenmin tot iets bijzonders zullen brengen als
zijzelf. En wat is de beloning voor zo'n middelmatig obscuur leven, al die jaren
te weinig verdienen, teveel belasting betalen en teveel premie voor een medische
behandeling op een koopje en een te klein ouderdomspensioen? Alles doen wat
moet, alles laten wat verboden is... Mag ik u vragen, zuster: Hoe wordt zo'n
leventje bekroond waarin ze nooit het geringste gedaan hebben dat zijzelf hebben
verzonnen, omdat zij nu eenmaal niet genoeg hersens hadden meegekregen om
zelf iets te verzinnen?
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Verpleegster 1
(angstig):

Zelf iets verzinnen?
Thabor

Ze sterven in hun bed aan kanker, suikerziekte of een hartkwaal.
Verpleegster 2

En waar u nog eens aan sterft als u zo doorgaat, is dat zo mooi?
Thabor

Ik interesseer mij niet voor doodgaan maar voor het gebruik van alle
mogelijkheden die ik bezit. Wat bezit de massa? Welke mogelijkheden bezit de
massa? Hun hersens mogen ze gebruiken, maar die bezitten zij niet. Bloeddorst
bezitten zij wel, maar die blijft ongebruikt in vredestijd. Dat is niet uit te houden.
Verpleegster 1

Kapotgeschoten worden in een oorlog, is dat dan zo mooi?
Thabor

Het is de grootste meevaller die iemand overkomen kan. De kwelling van een
lang, nutteloos, machteloos, emotieloos leven blijft hem bespaard. Minder
gelukkig zijn zij die een oorlog heelhuids overleven, maar al veel gelukkiger
toch dan zij die nooit een oorlog hebben meegemaakt. In hun verder leven
hebben zij geen ander onderwerp van conversatie meer dan oorlog, oorlog, Ik
noem maar iets: bij een evacuatie zijn ze voor het eerst in het buitenland
geweest... Ze hadden nog nooit gelegenheid gehad gewelddaden en overtredingen
te plegen met een goed geweten, behalve in de illegale strijd. Geloof mij zuster,
zonder oorlog zouden de meeste mensen beter kunnen stikken in de wieg. Alles
gaat hun neus voorbij.
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Ze leven enkel om teleurgesteld te worden en zich te vervelen in een geniepige,
nooit op te heffen slavernij.
Verpleegster 1

We moeten de slavernij afschaffen, we moeten vechten voor een betere wereld.
Thabor

Al zou de slavernij verdwijnen, de verveling zou altijd blijven. Wie belooft de
maatschappij te verbeteren, die stuurt alleen maar aan op revolutie omdat hij
zich amuseren wil. Wie preekt dat er gevochten moet worden, die wil anderen
laten vechten en zelf zich amuseren met het organiseren van het gevecht. Hij
wil mensenlevens uitgeven zoals een speler geld uitgeeft aan een roulette, anders
wil hij niet, anders kan hij niet.
Verpleegster 2

Maar ik ben al jarenlang verpleegster. Ik heb andere dingen gezien dan u. Ik
heb de gewonden gezien, de voor altijd mismaakten die niet gesneuveld zijn,
maar je kunt evenmin zeggen dat ze de oorlog hebben overleefd. Ik denk aan
de moeders en vrouwen die krankzinnig geworden zijn van verdriet en aan de
halfverhongerde verlaten kinderen in de barakkenkampen.
Thabor

De slachtoffers zijn in de minderheid, precies als de kunstenaars en geleerden.
Hun mening wordt niet gevraagd. Want wat is de oorlog voor de grote massa?
Een luisterrijke maaltijd voor kannibalen, ingenomen onder oorverdovend
schijnheilig zelfbeklag.
Verpleegster 1

Na een atoomoorlog zijn er geen overlevenden meer.
Thabor

O, een atoomoorlog! Dat is als eten in een cafetaria: je hebt je buik vol voordat
je hebt gegeten. Maar daarom juist zal er nooit een atoomoorlog komen. De
ministers blijven poker spelen met afgrondelijke dreigementen en bezoeken na
de vergadering een kleuterschool. Wapenfabrikanten en volkscommissarissen
worden rijk en nog rijker worden de oudroesthandelaren. De strijd zal voortgaan
zoals nu: geheime agenten worden over en weer uitgestuurd, geen woord
verschijnt er over in de kranten. Oorlog is op het ogenblik een aangelegenheid
voor specialisten die met de grootste zorg worden uitgekozen. De brave massa
mag er belasting voor betalen. Er dreigt maar één gevaar...
Verpleegster 2

Welk gevaar?
Thabor

Het gevaar dat de miljoenen onbegaafden er achter komen dat op deze manier
zelfs de oorlog hun neus voorbijgaat.
(Staat op.)
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Ik dank u voor uw moeite zuster.
Verpleegster 2
(het verband voltooiend):

Doet het erge pijn?
Thabor

Wat komt dat erop aan? Hoe laat is het?
(Verpleegster kijkt op horloge en zegt hoe laat het op dat ogenblik werkelijk is.)

Thabor

Ik dank u allebei. Uw taak is nuttig, zolang ik bruikbaar ben voor de strijd.
Maar als ik ooit zo gewond zou raken, dat ik niet meer zou kunnen vechten,
dan heb ik liever dat u mij een spuitje geeft.

Scène 14 plan I
(Verpleegsters af met verbandmiddelen. Thabor loopt moeilijk rond. Dan valt haar oog op
Meeldauw. Meeldauw is gekleed in een uitdagend cocktail-toilet, zij heeft een met edelsteentjes
versierd masker (creatie Dior) dat zij op een stokje voor haar gezicht houdt).

Thabor

Ach, ben jij daar? Wie ben jij ook al weer?
Meeldauw
(zij spreekt met een licht Duits accent):

Mijn codenaam is Meeldauw. Meer mag ik niet vertellen. Zou je er nog wel mee
doorgaan, Thabor?
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Thabor

Hoe weet jij dat ik Thabor ben?
Meeldauw

Oho, ik weet zoveel. Ik heb je bijna geen minuut uit het oog verloren. Zelfs wat
er in de bibliotheek gebeurd is, heb ik allemaal gezien.
Thabor

Hoe kun jij dat gezien hebben? In de bibliotheek is geen televiewer. Zelfs Richard
en Wifried kunnen niet zien wat er in de bibliotheek gebeurt.
Meeldauw

Richard en Wilfried! Maar lieve Thabor, heb je eerbied voor die twee
harlekijnen? Je denkt nog dat de portier van de bioscoop de baas van de bioscoop
is.
Thabor

Wie is dan volgens jou de baas?
Meeldauw

Daar kan ik op het ogenblik nog niets van zeggen. In elk geval een relatie van
mij.
Thabor

Och, doe mij een genoegen en houd er over op. Ik heb met jouw relaties niets
te maken. Ik heb een opdracht die ik binnen drie uur ten uitvoer brengen moet.
Er is al een uur verstreken en ik ben nog niets opgeschoten. Ik zou, als ik voor
de proef zakte, nog niet door de machtigste relatie van jouw gesauveerd willen
worden, want later, in het buitenland, als ik in handen van de vijand viel, zou
ook jouw machtigste relatie niets kunnen doen voor mij.
Meeldauw

Mijn lieve Thabor, je bent heroïsch, maar je bent niet handig.
Thabor

Je houdt mij van mijn werk. Ik heb geen minuut meer te missen. Ik moet
bewijzen wat ik waard ben.
Meeldauw

Mijn lieve Thabor, niemand zal je ongelijk geven dat je in iedereen een vijand
of een bedrieger ziet, maar het is je ongeluk dat je die zienswijze niet beter weet
te verbergen.
Thabor

Wat wil je nú beweren? Dat ik niemand vertrouw? Ik ben in staat mijn ergste
vijand te vertrouwen, als het gevergd wordt door een hoger belang dan mijn
eigen belang!
Meeldauw
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Dat is duidelijk aan je te zien! Een oog ben je al bijna kwijt en je linker arm zul
je voorlopig niet kunnen gebruiken. Ik geef toe, als je iets doet, dan ga je tot het
uiterste.
Thabor

Je vergist je, Meeldauw. Ik ga niet tot het uiterste. Nee, tot het uiterste ga ik
niet, maar ik ga nauwkeurig tot waar mijn opdracht mij leidt. Ik houd geen
rekening met mijn eigen wensen. Ik wil alleen maar dienen, andere doelen zijn
er voor mij in dit leven niet.
Meeldauw

Waarom heb je je dan laten mishandelen door Sobolev?
Thabor

Hij heeft mij gepijnigd, maar hij wist niet beter.
Meeldauw

Waarom heb je hem dan de waarheid niet verteld?
Thabor

Ik heb niets gezegd dan de waarheid. Ik heb geen signalement en dat is de
waarheid. Ik heb de waarheid gezegd al vóór ik gepijnigd werd.
Meeldauw

Maar als dat zo is, had je hem toch veel beter iets op de mouw kunnen spelden?
Thabor

Iets op de mouw spelden? Maar ik ben begonnen met hem te zeggen dat ik geen
signalement heb. Kon ik weten dat hij er toch naar zou blijven vragen? Ik heb
géén signalement... Richard heeft mij het signalement niet gegeven en zonder
hulp zal ik het nooit kunnen vinden.
Meeldauw

Waarom heb je dan juist bij Sobolev hulp gezocht?
Thabor

Waarom? Waarom? Wel allemachtig! Dat lijkt een moeilijke vraag. Maar het
antwoord ligt vlak voor de hand:... Ik hèb niemand anders! Ik kèn niemand
anders! Ik weet niemand anders te vinden die mij kan helpen! Sobolev was de
eerste die mij ontmoette en hij is de enige gebleven. Ik dacht dat hij mij
onmiddellijk geloven zou, dat hij zou begrijpen dat er iets niet klopte,
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maar hij heeft het niet begrepen. Ik hoopte dat ik hem vertrouwen kon en dat
hij mij daarom geloven zou. Maar ik kende hem niet goed genoeg, of hij mij
niet.
Meeldauw

Dat zal het wezen!
Thabor

Maar wat niet is, kan nog komen! Alles kan elk ogenblik veranderen en zeker
als het noodzakelijk is. Misschien ontmoet ik hem opnieuw. Ik zie er ook zo gek
uit met die pleister op mijn oog. Of anders zal ik hem zoeken, mijn tijd is nog
niet helemaal verstreken. Misschien als hij ziet wat zijn pijnigingen hebben
uitgewerkt, dat hij dan begrijpen zal dat ik de waarheid heb gesproken.
Misschien verandert hij dan wel van opinie.
Meeldauw

Is de kennismaking nog niet hardhandig genoeg geweest?... Als je eens begon
hem volledig te vertrouwen...
Thabor

Volledig vertrouwen? Wat zeur je toch! Heb ik hem dan niet vertrouwd?
Meeldauw

Houd je niet van de domme! Eerst zeg je hem dat je een compas moet afgeven
en later dat het een lippenstift is. Het is duidelijk dat je liegt. Dat alleen al is
voor Sobolev reden genoeg te denken dat ook het verhaal over het niet aanwezige
signalement gelogen is.
Thabor

Dat ik geen signalement heb, is de waarheid. Het is al erg genoeg. Niet dat ik de
waarheid gesproken heb, maar dat ik hier rondloop zonder signalement. Als ik
hem ook nog mijn boodschap verraden had, had ik alles verloren. Hoe zou ik
dan ik kunnen hopen de boodschap af te leveren aan de onbekende voor wie hij
bestemd is, hoe kan ik dan nog slagen voor de psychologische test?
Meeldauw

Dus het was geen compas.
Thabor

Nee, een lippenstift.
Meeldauw

Mag ik het even van je lenen, Thabor?
Thabor

Waar bemoei jij je eigenlijk mee? Wie ben jij?
Meeldauw

Ik? Ik ben gemaskerd.
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Thabor

Waarom?
Meeldauw

Ik ben gemaskerd zoals elke werkelijke waarschuwing gemaskerd is.
Thabor

Maar dan wil ik weten wat er onder dat masker zit!
(Rukt aan het stokje waarmee Meeldauw het masker voor haar gezicht houdt. Het blijkt nu dat
Meeldauw een tweede masker heeft, dit laatste is haar gewoon voor de de ogen gebonden.)

Meeldauw

Ik ben niet te ontmaskeren. Ik ben een droom. Als je geluk hebt, kun je mij
uitleggen, maar ontmaskeren zul je mij nooit.
(Af.)

Thabor

Meeldauw! Meeldauw!
(Stem door luidspreker als een echo: Meeldauw, Meeldauw!)

Thabor
(langgerekt):

Meeldauw!
(Luidspreker (eentonig opsommend): Meeldauw, meelbes, meelraai, meeltor, meelzak, meelspijs. Een
fluitsignaal; verward gemompel als van een grote menigte.)

Scène 15 plan I
(Richard die met Wilfried op plan II in de weer geweest is, waarbij zij, al zoekend, beurtelings
op en af zijn gekomen, verlaat plan II en komt met een pak papieren onder zijn arm naar plan
I. Hij loopt dwars door de arena zonder Thabor te zien.)

Thabor

Majoor!
(Zij lopen achter elkaar aan in het rond.)

Richard

Ik ben niet te spreken!
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Thabor

Majoor, ik moet u iets zeggen. Het kan zo niet langer doorgaan.
Richard

Alles wat u zegt en doet wordt genoteerd, geregistreerd en waargenomen.
Begrijpt u dat niet?
(Hij bladert kwasi-afwezig in zijn papieren.)

Ik heb haast, zeg ik u.
Thabor
(grijpt hem smekend bij de mouw):

Ik heb geen signalement gekregen en u weet dat. Hoe kunt u dan verwachten
dat ik de proef tot een goed einde breng?
Richard
(blijft abrupt staan, smijt papieren op het bureau):

Persoonlijk koester ik ten opzichte van u geen enkele verwachting.
Thabor

Waarvoor ben ik dan opgeleid? Waarvoor is dan al dat geld uitgegeven om mij
te trainen, als het mijn leermeester niets schelen kan of ik slaag of niet?
Richard

Belangrijker dan dat u slaagt, is het dat wij agenten uitzenden die deze laatste
zwaarste proef hebben doorstaan.
Thabor

Maar u geeft mij de kans niet, want ik heb geen signalement.
Richard

Het hardop uitspreken van deze valse beschuldiging heeft geen zin. Ik heb u het
signalement gegeven, maar u bent het vergeten.
Thabor

Majoor, dan is mijn zaak hopeloos, want ik weet geen woord meer van het
signalement.
Richard

U geeft dus toe dat u het geweten heeft en dat u het vergeten heeft.
Thabor

Toegeven wil ik alles, maar opgeven doe ik niet. Ik weet alleen niet welke weg
ik moet inslaan om mijn doel te bereiken, de boodschap af te leveren. Ook al
zou het mij een slechte aantekening bezorgen, kunt u mij niet een kleine
vingerwijzing geven?
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Richard

Maar natuurlijk liefje dat kan ik. Je bent ontmoedigd omdat je geheugen je
plotseling in de steek gelaten heeft. Wat is een geheugen? Een groot boek dat
op een onverwacht moment kan dichtslaan en wij weten niet meer bij welke
passage wij gebleven waren. Maar, op goed geluk bladerend vinden wij soms
bij toeval de passage die wij zochten terug. Soms ook glijdt het boek uit onze
hand en het valt open juist op de plaats die wij vergeten waren.
Thabor

Wat wilt u hiermee zeggen?
Geluidsinstallatie: stem van Thabor op band. Het is dat je voeten te groot zijn...
het is dat je haar is opgestoken in een knoetje... het is dat je oog is dichtgeplakt met
leukoplast en je arm in verband zit... maar als je een mooie vrouw was zoals
Meeldauw... een mooie vrouw was zoals Meeldauw...)
(Richard hoest en blaast zich in de keel met vaporisator.)

Thabor

Neemt u mij niet kwalijk maar ik begrijp u niet. Een groot boek?
Richard

Als dit nog niet genoeg is, Thabor, denk dan eens aan een groot man, bijvoorbeeld
aan Grotefend, de geweldige Grotefend die het spijkerschrift ontcijferde. Wat
is de prestatie die van jou verlangd wordt in vergelijking met wat Grotefend
volbracht! Niet alleen ontcijferde hij het spijkerschrift, maar bovendien wist
hij de teksten te lezen die met dat schrift geschreven waren in een taal die
niemand ter wereld meer kende. Hoeveel moeite kost het ons al niet een taal te
leren die door miljoenen gesproken wordt, maar die toevallig onze moedertaal
niet is. Alles staat ons ter beschikking: leesboeken, themaboeken, grammatica's
en woordenboeken; radio, band-opnemer, grammofoonplaten. Niet van dat alles
had Grotefend. Niets bezat hij, behalve een paar kleitabletten waarin
geheimzinnige tekens waren gegrift.
Thabor

Is het werkelijk waar?
Richard

En hij deed het alleen maar om een weddenschap te winnen!

Gard Sivik. Jaargang 4

77

Thabor

Maar hoe is hij dan begonnen als hij geen woordenboeken, geen grammatica's
had en zelfs niet wist wat de letters betekenden?
Richard

Grotefend was begaafd! Grotefend was een genie! Genie is het begin van alles!
Hij nam aan dat het eerste woord van de tekst het woord Koning was, omdat
de koning als overal, de voornaamste in den lande moest zijn geweest. Dus was
het eerste woord van de tekst die Grotefend in handen hield het woord koning.
Het lijkt eenvoudig... het lijkt zelfs logisch... maar het is niet logisch... het is
geniaal.
(Richard schudt in sprakeloze bewondering het hoofd.)

Maar Grotefend, hij bleef daar niet bij stilstaan, nog verder ging hij!
Thabor

Hoe ging hij verder? Verdergaan, dat is nu juist waar het om gaat!
Richard

Hoe ging hij verder... Kunt u dat niet raden?
(Toetert met vaporisator.)

Thabor
(aarzelend):

Misschien... misschien zocht hij na de koning de koningin?
Richard

Hij had wel wat beters te doen! Hij zocht de naam van de koning! Waar zocht
hij die?
Thabor

Hij ontving misschien een vingeraanwijzing...
Richard
(met stemverheffing):

Van wie dan?
Thabor

U moet het mij niet kwalijk nemen, maar ik heb nog nooit van Grotefend
gehoord. Ik wil wel naar de... naar de...
Richard

Naar de wat?
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Thabor

naar de... naar de bibliotheek gaan om het na te gaan kijken in een encyclopaedie!
Richard

Illusies! Hebt u ooit meegemaakt dat iemand in onze bibliotheek iets aan de
weet kwam?
Thabor

Nee! Majoor Richard, geloof mij! Ik heb mijn mond gehouden toen Sobolev de
stroom inschakelde. Ik heb hem geen enkele inlichting gegeven. Ik heb hem
alleen maar voorgelogen, ik heb stand gehouden terwijl mijn arm verbrand is
en in mijn instructie staat dat ik mijn mond mag opendoen als ik gepijnigd
word, maar ik heb niets losgelaten, niets.
Richard

Waarom zou ik dan wel iets loslaten. Hè?... Waarom ik wel en u niet? U bent
het die hier getest wordt, u moet bewijzen wat u waard bent, u bent het die
gewogen wordt. Wat zou uw gewicht waard zijn als ik mijn vinger onder de
schaal hield?
(Hij legt zijn hand op haar derrière.)

Thabor

Het is geheel aan u om dat te bepalen!
(Zij probeert te lachen.)

Ik zie er nu een beetje mal uit met die pleister op mijn oog, maar dat is met een
paar weken weer over en... en... ik heb geen pleister op mijn mond.
(Kijkt hem aan of zij bereid zou zijn zich door hem te laten kussen, maar hij gaat niet verder
in zijn toenadering.)

... en.. en... ook verder... nergens anders heb ik pleisters, majoor.
Richard
(korte hoonlach, laat haar los):

Iedereen kan ons hier zien... Ik heb haast... Maar ik zal onthouden dat u geen
pleister op uw mond heeft.
Thabor

Maar wèl een slot, majoor en dat is het voornaamste, dat heb ik bewezen. En
dat is het voornaamste, nietwaar, majoor? Al het andere...
Richard
(kijkt op zijn horloge):

Ik zal u niet langer ophouden. Het is U heeft nog minuten.
Thabor
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Majoor!
Richard
(wil er vandoor gaan):

Jawel?
Thabor

Een ding kunt u mij toch minstens nog zeggen.
Richard

Wat dan? Houdt u nooit op?
Thabor

Over Grotefend. U was aan het vertellen over Grotefend. Hoe is het Grotefend
gelukt? Waar vond hij de naam van de koning?
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Richard

De naam van de koning vond hij achter het woord ‘koning’ dat het eerste woord
was. Achter het woord koning vond hij de naam van de koning. Kan het
eenvoudiger?
Thabor

Maar hoe wist hij dan dat die naam de naam van de koning was?
Richard

Hij nam aan dat de naam van de koning Daréios was, hij nam aan dat er ‘Koning
Daréios’ stond en het kwam uit. Koning Daréios
(Hij maakt een gebaar in de lucht of hij de woorden opschrijft).

Ziedaar de twee eerste woorden die ontcijferd werden uit het spijkerschrift.
Themaboeken, grammatica's en woordenboeken in spijkerschrift zijn sindsdien
van de grond af opgebouwd. En dan te bedenken dat er wel vijf verschillende
soorten spijkerschrift bestaan en dat er wel twintig verschillende talen en
dialekten in geschreven werden: Akkadisch, Soemerisch, Assyrisch, Babylonisch,
Perzisch en noem maar op! En dat alles kunnen wij lezen, lezen! Woordenboeken
en grammatica's van talen die helemaal niet meer bestonden. Die bestaan! En
u? Bestaat u? Wie bent u? Ik geef u een duidelijke opdracht! Ik schrijf geen vijf
verschillende soorten spijkerschrift! Ik praat geen Soemerisch, Akkadisch,
Assyrisch, Babylonisch of Perzisch tegen u, maar u komt geen stap verder!
(Barst uit in hoesten; vaporisator.)

Dat gedonderjaag! Wel sakkerloot! Wat bent u in vergelijking met Grotefend?
Thabor
(valt hem te voet, omhelst zijn knieën):

Ik geef toe dat ik niemand ben, ik weet dat ik zelfs niet Thabor heet. Ik geef toe
dat ik niets ben in vergelijking met Grotefend, maar ik heb nooit gedacht dat
ik mij met Grotefend zou moeten meten. Ik ben hier gekomen om te leren, te
dienen, mijn laatste krachten te geven!
Richard

U moet uw eigen weg vinden.
Thabor

Thomas à Kempis zegt: Iets zeer groots is het in gehoorzaamheid te staan, onder
een overste te leven en niet zijn eigen meester te zijn.
Richard

Thomas à Kempis was geen Grotefend!
Thabor
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U weet dat u mij het signalement niet gegeven heeft en in de instructie stond dat
ik een signalement zou krijgen. Waarom moet ik op deze belachelijke manier
mislukken? Wat moet ik beginnen als ik word afgekeurd? Dan heb ik zelfs geen
overste meer om te gehoorzamen.
Richard
(tilt haar langzaam op):

Wie gehoorzaamt hoeft niet te weten aan wie hij gehoorzaamt en evenmin wat
hij doet, zolang hij gehoorzaamt.
Thabor

Ik begrijp u niet, majoor.
Richard
(haar loslatend):

Zo, denk je dat. Maar het enige dat je niet begrijpt is dat het overbodig is te
begrijpen zolang je gehoorzaamt!
Thabor

Maar, als dat zo is, waar bestaat het gehoorzamen dan in?
Richard

Ik beschouw je als gehoorzaam, zolang alles wat je doet of laat met mijn plannen
strookt.
Thabor

Wat zijn uw plannen dan?
Richard
(in de lucht kijkend à la minister Luns):

Iedereen kan ons hier zien en horen! Mijn plannen gaan jou niets aan!
Thabor

Maar als dat zo is, majoor, bent u dan zo machtig dat het voor mij een succes
van doorslaggevende betekenis is als ik u gehoorzaam?
Richard

Hoe machtig ik zal zijn hangt af van jou. Als jij mij gehoorzaamt, vergroot je
daarmee mijn macht. Als ik eenmaal de machtigste geworden zal zijn...
Thabor

Geef mij dan een opdracht, majoor! Zeg mij wat ik moet doen! Laat mij niet
met mijn wanhoop alleen!
Richard
(gejaagd):

Je bent naief! Ik heb geen tijd meer!
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(Maakt zich los.)

Ik ben al vijf minuten te laat!
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Thabor

Ik ben niet naief!
Richard

Waar ook, je bent geestdriftig! Ik heb haast.
(Begint weer rond te stappen.)

Thabor

Ik ben niet geestdriftig.
Richard

Wat bent u dan? Kleinzerig?
(Wijst op haar verwondingen.)

Thabor

Hoe durft u het te denken!
Richard

Uw besluiteloosheid geeft mij de moed tot mijn gedachten. Voer uw opdracht
uit! Gehoorzaam! ik heb u de weg gewezen!
Thabor

Maar als dat zo is, dan is Grotefend de enige die mij redden kan!

Scène 16 plan I
(Richard is intussen bezig het toneel te verlaten. Hij is al verdwenen als Thabor roept:)

Majoor! Majoor Richard!
(Daar waar Richard is afgegaan, verschijnt een andere gestalte. Het is een in begin negentiende
eeuws kostuum gekleed grappig oud mannetje. Knijpbrilletje, kalotje, grote koperen oorhoorn.)

Thabor

Wie bent u?
Grotefend
(hij spreekt zeer luid als een dove man).

Ik ben Grotefend, een onsterfelijk genie!
Thabor

Dus u bent het die het spijkerschrift ontcijferd heeft?
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Grotefend
(beverig):

Joa, joa. War joa tolle Geschichte!
(Schudt gemoedelijk het hoofd.)

Thabor

Och, luister even naar mij, Grotefend. Ook mijn weg is bestrooid met spijkers,
en genie is het begin van alles.
Grotefend

En er komt nooit een eind aan! Ik ben al meer dan honderd jaar dood!
Thabor

Maar dan kan ik u volledig in vertrouwen nemen. Als ik een dode alles vertel,
dan heb ik niemand iets verraden!
Grotefend

Joa, joa, Stimmt joa! Schön!
Thabor

Kijk eens, Grotefend.
(Zij haalt een grote staaflantaarn tevoorschijn.)

Deze staaflantaarn bevat een geheime boodschap. Die boodschap is bestemd
voor iemand, maar ik weet niet wie. Ik heb zijn signalement niet gekregen en
ik weet niet waar ik hem zoeken moet.
(Op plan II zitten Richard en Wilfried geïnteresseerd toe te kijken. Zonder geluid te maken zijn zij,
beurtelings Thabor observerend, in een discussie gewikkeld.)

Grotefend

Dan moet je nadenken!
Thabor

Ik heb nagedacht, Grotefend, Nadenken is zowat het enige wat ik tot dusver
gedaan heb, maar bewijzen kan ik dat niet. Ik kan er niet achter komen wie ik
de lantaarn brengen moet. En zelfs al wist ik dat, ook dan nog zou ik honderd
hindernissen op mijn weg ontmoeten. Al wist ik wie het was, dan zou ik nog niet
weten waar ik hem moest vinden. Ik onderga een test, begrijpt u, een
psychologische test; er wordt gekeken of ik berekend ben voor een toekomstige
taak.
(Op plan II gluurt Wilfried door zijn knuisten.)

Grotefend
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Mit nichten! Toekomstige taken bestaan niet! Als je deze taak niet tot een goed
einde brengt, zal je toekomstige taak ook een andere zijn. Wat is daarmee
verloren?
Thabor

Daarmee ben ik verloren. Daarmee ben ik volledig verloren, volledig. Want ik
ben identiek met mijn taak. Als ik mijn taak verlies, dan ben ik ook mijzelf
kwijt.
Grotefend

Mit nichten! Niemand raakt zichzelf kwijt. Hij die zichzelf kwijtraakt, die is
doodeenvoudig iemand die zichzelf kwijtraakt. Wat is er verloren als hij
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zichzelf kwijtraakt? Een zelf dat hij kwijtraakt, is zijn zelf nooit geweest.
Thabor

Ik kan mij niet gewonnen geven.
Grotefend

Mit nichten!
Thabor

Ik zou de lantaarn kunnen openmaken, misschien is het signalement erin
verborgen!
(Op plan II springt Richard geschrokken op: Nee Thabor! Niet doen! Wilfried trekt hem aan zijn
mouw weer op zijn stoel: Bent u betoeterd, majoor? Wij kunnen haar horen, maar zij ons niet!)

Thabor

Maar nee, zelfs dat kan ik niet doen. Het is strijdig met mijn instructies en
misschien zou het juist alles bederven. Als ik de lantaarn openmaakte, dan zou
ik zeker weten dat ik iets gedaan had dat verboden is. Dan zou ik ze het recht
geven mij af te keuren. Maar tot dusverre heb ik nog niets verkeerds gedaan,
al heb ik ook niets goeds gedaan.
(Richard: Goddank zij bedenkt zich nog! - Vaporisator.)

Thabor

Grotefend! Ben ik een mislukkeling?
Grotefend

Mit nichten!
Thabor

Als een geleerde een probleem heeft en geen enkele aanwijzing, hoe moet hij de
oplossing dan beginnen?
Grotefend

Met wat hij in handen heeft. Daarvan maakt hij, om te beginnen, een analyse!
Thabor

Een analyse? Maar hoe? Ik zei toch dat ik de lantaarn...
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Grotefend

Het is een lantaarn. Wat is een lantaarn? Een lantaarn is een ding waar iets
uitkomt zonder dat je hem openmaakt!
(Grotefend maakt aanstalten weg te gaan.)

Thabor
(houdt hem tegen):

Maar wat dan, Grotefend? Wat dan? Zeg het mij!
Grotefend

Licht!
(Het toneel wordt op slag duister. Het licht van de lantaarn knipt aan. Thabor zoekt de scène af maar
ziet niets, niemand. Ook Grotefend is er niet meer.)

Thabor

Grotefend! Ik heb het licht aangestoken, maar ik kan er niets mee vinden.
Grotefend
(zijn stem komt hol door de luidsprekerinstallatie):

Joa, joa, tolle Geschichte!
Thabor

Maar wat moet ik doen, wat moet ik doen? Als de proef is afgelopen, als de tijd
voorbij is, dan kan ik hier toch niet nog altijd zo ronddwalen, met een lantaarntje
in mijn hand, als een blinde die voor een ziende wil doorgaan.
Grotefend
(luidspreker):

Mit nichten! Cursus tweeëntwintig C accent bis. Vraag: hoe bezorg ik een
ontplofbaar pakket zonder dat ik weet wie de geaddresseerde is? Antwoord:
heel eenvoudig! Ik leg het gewoon maar ergens neer, ik doe of ik het verlies. Een
behulpzame geest raapt het op. Werktuig van een onbekende macht, slachtoffer
van de altruïstische opvoeding die in beschaafde landen in lagere kringen (en
die zijn in de meerderheid) nog altijd zozeer verbreid is, dat zelfs een voorzichtige
organisatie als de onze, die niets aan het toeval overlaat, erop rekenen kan zonder
enige vrees voor risico's.
(De stem sterft weg in elektronische muziek. In de stralenbundel van Thabor's lantaarn verschijnen
de twee verpleegsters die een vreemd voorwerp dragen of rollen. Het is een metalen stoel van
chirurgisch karakter. Er zijn verscheidene elektrische apparaten aan verbonden.)
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Scène 17 plan I
Thabor

Zuster, wat is het dat u daar heeft?
Verpleegster 1

Dit is de waarheidsstoel, Thabor.
Thabor

De waarheidsstoel? En door wie wordt die zetel dan bezet?
Verpleegster 1

Het is geen zetel maar een pijnmachine.
Verpleegster 2

Het is een betrekkelijk recente uitvinding. Maar het schijnt dat iemand die erop
plaatsneemt, onmogelijk nog iets anders dan de waarheid zeggen kan.
Thabor

Hoe komt dat?
Verpleegster 1

Het is een betrekkelijk recente uitvinding en zoals het dikwijls met moderne
uitvindingen gaat, behalve de uitvinder zelf is er niemand die begrijpt hoe die
uitvindingen in elkaar zitten. Daar is trouwens niemand nieuwsgierig naar. Het
voornaamste is dat iemand die op deze stoel gaat zitten de waarheid spreekt.
Thabor

Waarom spreekt hij de waarheid?
Verpleegster 1

Omdat hij aan zulke ondragelijke pijnen onderworpen wordt, dat er niets anders
dan de waarheid spreken overblijft. Licht u mij eens bij met uw lantaarn. Ik
heb hier de gebruiksaanwijzing. Een artsenbezoeker, niet wetend dat wij al een
waarheidsstoel bezaten, heeft die gisteren op mijn bureau laten liggen.
(Zij leest voor.)

- Recente publicaties van de onderzoekers Felon, Burglar and Crook hebben
het bewijs geleverd dat de maximale pijngrens die tot dusverre gelegen was bij
een orde van grootte van viermaal tien tot de achtste Masoch per vierkante
millimeter zenuwweefsel, door middel van het Alegyno-toestel
(Zij onderbreekt zichzelf.)

- dat is de officiële naam, maar wij zeggen waarheidsstoel, dat klinkt minder
cru voor mensen die grieks kennen, voelt u wel (Leest verder voor.)
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door middel van het Alegyno-toestel kan worden opgevoerd tot hoogten die
voordien onvoorstelbaar waren. Met name het inbrengen van
thoriumvanadiumelektroden over de gehele lengte van het ruggemerg stelt ons
in staat de vereiste werking te verkrijgen, terwijl daarnevens geen duurzaam
letsel aan de proefpersoon wordt toegevoegd. De vermeerdering van de...
Thabor

Maar waar gaat u dan met dit ding naartoe?
Verpleegster 2

Daar zegt u iets. We staan onze tijd te verpraten.
(Grijpt de stoel beet.)

Verpleegster 1

We moeten hem naar de bibliotheek brengen.
Thabor

Naar de bibliotheek? Maar daar kan van alles gebeuren zonder dat er een haan
naar kraait!
Verpleegster 1

Daarom juist.
Verpleegster 2

Waar bent u bang voor? Het heeft toch niet de minste zin hier, op deze school,
de eigen agenten aan de verschrikkelijkste martelingen te onderwerpen.
Verpleegster 1

Toch gebeurt het. Thabor heeft het zelf ondervonden.
Thabor

Ik? O zuster, daar praat ik helemaal niet meer over, dat was minder dan een
wespensteek.
Verpleegster 1

De waarheidsstoel is nòg minder dan een wespensteek. Geen duurzaam letsel
wordt toegevoegd aan de proefpersoon, geen spoor blijft ervan over, maar het
doet wel meer pijn.
De twee verpleegsters pakken de stoel op en zetten zich in beweging.)
Thabor

Nergens is het spreken van de waarheid zo pijnlijk als in dit beroep.
(Loopt met de verpleegsters mee.)

Verpleegster 1

U heeft gelijk, maar wij moeten onze plicht doen, al vinden wij het niet prettig.
Thabor

Wat zou dat? Een waarheid die niet pijnlijk is, dat is al geen waarheid meer.
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Verpleegster 2

Ik zou maar liever liegen inplaats van mijn leven te verknoeien met het lijden
van pijn.
Thabor

Leven verknoeien? Pijn? Pijn komt en verdwijnt zonder getuigenis na te laten.
Pijn of geen pijn telt niet mee. Alleen de glorie en het offer tellen.
(De verpleegsters houden stil met haar stoel.)

Verpleegster 2

Waarheid? Glorie? Offer? Maar beste Thabor, als je er dergelijke ideeën
opnahoudt, dan vraag ik mij af wat je eigenlijk uitvoert in dit beroep. Ik ben

Gard Sivik. Jaargang 4

82
maar een leek maar ik heb toch ook mijn opinies, ook ik ben aan een eed van
geheimhouding gebonden en ik weet dus waarover ik spreek! Ik zeg je: wat kan
glorie te betekenen hebben voor een geheime agent? Hoe succesvol hij ook is,
altijd blijft hij in het duister, ja, nog sterker, des te succesvoller hij is, des te
meer blijft hij verborgen. De beste geheime agent is hij die van wie niemand
weet dat hij bestaat.
Thabor

Ik ben het met u eens: het diepste duister is zijn grootste glorie. Iets anders heb
ik niet bedoeld.
Verpleegster 1

Maar het offer dan? Agenten die hun doel bereiken hebben wij nodig, agenten
die zich opofferen zijn nergens nodig voor.
Thabor

U vergeet iets heel belangrijks. Geen geheime agent heeft iets te betekenen zonder
de organisatie waar mij toe behoort. Als hij niet in staat is zich op te offeren om
de organisatie te redden, deugt hij niet. Dit is het antwoord op uw vraag naar
het offer.
Verpleegster 2

Maar de waarheid dan? Wat heeft waarheid uit te staan met dit soort werk dat
van bedrog aan elkaar hangt?
Thabor

Ergens moet toch een waarheid zijn. Waarheid is dat waaraan ik trouw moet
blijven, waarheid is wat de organisatie verdedigt; het is waarheid, ook al wordt
het verheimelijkt onder ontkenning en bedrog tegenover ieder die niet tot de
organisatie behoort.
Verpleegster 2

Je moet een sterk brein hebben om eruit wijs te worden. Kom nu.
(Geeft andere verpleegster een wenk, zij pakken de stoel weer op. Thabor loopt ze achterna.)

Scène 18 plan I
(De telefoon op het bureau van Richard begint te bellen. Richard komt goedgemutst aangelopen
met een pak papieren en neemt de telefoon op.)

Richard

Hallo? Richard...
(Luidsprekerinstallatie: Opdracht zonder 18 P 125 punt 92 lopen lopen hoogstens daarnaast.)
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Richard

Nou ja... en wat nog meer?
(Luidsprekerinstallatie: Voorlichten kleurengamma op alle bedrijfsregisters speelgoedwinkel
speelgoedwinkel de sleutel van de gezelligheid.)

Richard

Inderdaad! Circuit 132, herhaling 132.
(Legt telefoon neer met bevredigd gezicht, gaat achter bureau zitten, haalt pin-up tijdschrift uit la.)

Wilfried
(slentert binnen, zijn nagels vijlend):

Majoor Richard...
Richard
(springt op):

Kolonel!
Wilfried
(nagels vijlend):

Ik heb een onderzoek ingesteld majoor. Er is aan het licht gekomen dat de agent
Thabor nooit een signalement gekregen heeft en er is ook geen signalement
verbrand!
Richard

Uw onderzoek kan niet volledig zijn geweest!
Wilfried
(gelaten):

Ik beschuldig u van nalatigheid, sabotage en leugens.
Richard

Ikzelf heb Thabor het signalement van Sobolev gegeven!
Wilfried

U heeft haar niets gegeven. Maar u heeft volgehouden dat zij het signalement
heeft.
Richard

Wil ik het bewijzen?
Wilfried

Hoe?
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Richard

Ik ben bereid haar eigenhandig een verscherpt verhoor af te nemen, als u mij
niet gelooft.
Wilfried

Waardeloos. Zodra Thabor uw gezicht ziet, is zij bereid alles te verklaren
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wat u maar wilt. Zij is maar van één gedachte bezield: Zij wil slagen voor de
test. U kunt alles van haar gedaan krijgen.
Richard

Dan zal ik mij vermommen!
(Maakt bureau open. Neemt er een Ku Klux Klan-gewaad uit. Vouwt het open.)

Moet ik werkelijk zover gaan kolonel?
(Zijn armen al onder in de tabberd.)

Wilfried

De bibliotheek is vlakbij.
Richard
(worstelt zich in het gewaad):

Ik gehoorzaam met genoegen. Toch is het treurig dat ik zover moet gaan. Ik
deins nergens voor terug. Maar ik begrijp niet waar ik dit gebrek aan vertrouwen
aan verdiend heb. Voor een collega heb ik alles over en je vraagt je af wat er
van de interne verhoudingen terecht moet komen op die manier.
(Het gewaad hangt hem tot op de voeten, het loopt vanboven uit in een geheel gesloten kap met alleen
gaten voor de ogen. Op het voorpand is, in de natuurlijke kleuren, de anatomie van de mens
aangebracht: longen, maag, hart, darmen enz. zoals de plaat die bij het onderwijs wordt gebruikt.)

Wat wilt u nog meer?
Wilfried

De waarheidsstoel staat in de bibliotheek. U schakelt de stroom in en ik stel de
vragen.
(Richard, gevolgd door Wilfried, af.)

Scène 19 plan II
(Op plan II hebben Meeldauw en Sobolev al enige tijd waargenomen wat Richard en Wilfried
op plan I doen. Meeldauw heeft het masker op het stokje niet meer, maar wel het andere
masker.)

Meeldauw

Zij gaan haar pijnigen in de bibliotheek!
Sobolev

Ik ben gered!
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(Hij omhelst haar.)

Meeldauw

Laten we naar de kamer van Richard gaan om af te luisteren wat er gezegd
wordt!

Scène 20 plan I
(Sobolev morrelt aan de knoppen op het toetsenbord. Luidsprekerinstallatie: geluiden van
stalen stangen, gerammel van kettingen, klikken van contacten, zoemen van radiobuizen.)

Meeldauw

De machine wordt ingeschakeld.
Sobolev

Wat kan het mij schelen? Wilfried is uitgeschakeld! Ik ben gered! Gered!
(Omhelst haar woest. Zij wankelen.)

Meeldauw

En als Thabor wat zegt?
Sobolev

Zij mag zeggen wat zij wil! Maar zij weet niets!
Meeldauw

Waarom niet?
Sobolev

O mijn domme gemaskerde lieveling! Ik wist dat Wilfried haar op mij afgestuurd
had om mij te laten mislukken, maar zij wist het niet! Zij heeft haar tijd aan
mij verknoeid! Niet ik ben mislukt, maar zij!
Meeldauw

Wist jij dan dat Thabor de agente was die door Wilfried op je was afgestuurd?
Sobolev

Ik wist het al voordat de proef begon!
Meeldauw

Maar hoe ben je daar dan achter gekomen?
Sobolev

Mijn geheim!
(Kust haar.)

Meeldauw

Gard Sivik. Jaargang 4

Wat vreselijk knap van je!
Sobolev
(kust haar):

Ik heb zin je kleren aan flarden te scheuren van geluk.
(Zij stoeien en vallen op de grond.)

Mijn macht over Wilfried is voortaan onbegrensd! Deze instelling behoort aan
ons toe! Tien hectaren gangen en zalen, honderd meter onder de grond.
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Meeldauw

Dertig miljard pond sterling, de ene helft in dollars en de andere in roebels!
Sobolev

Een strikt neutrale instelling waar alleen agenten worden opgeleid die voor twee
partijen werken!
Meeldauw

En hoeveel partijen zijn er op de wereld?
Sobolev

Niet meer dan twee!
Meeldauw

Conclusie: Wij weten alle geheimen van alle partijen!
Sobolev

Wij zijn oppermachtig en alwetend!
Meeldauw

Conclusie: Wij zijn de ware ingewijden!
Sobolev

Conclusie: De wereld is ons eigendom!

Scène 21 plan II
(Monteur is hier intussen opgekomen met televiewer die hij neerzet op aanwijzing van Wilfried.
Monteur af. Wilfried kijkt door de televiewer, waardoor hij kennelijk zien kan wat er in de
bibliotheek gebeurt. Het publiek in de zaal kan dat niet zien. Wilfried kijkt, raadpleegt zijn
horloge, steekt zelfgerolde sigaret aan met aansteker van massief goud. Neemt daarna microfoon
ter hand. Dat Wilfried ziet wat er in de bibliotheek gebeurt, blijkt uit zijn reacties op de geluiden
uit de luidsprekers.)

Wilfried

Thabor, zeg de waarheid, dit is de waarheidsstoel.
(Op plan I richten Sobolev en Meeldauw zich half op van de grond.)

Stem Thabor
(met schorre fluisterstem):

Ik heb zoveel pijn dat ik zelfs niet meer kan gillen.
Wilfried
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Thabor, geef antwoord en de pijn zal verdwijnen. Thabor, wat stond er in het
signalement?
Stem Thabor

Ik weet het niet meer, ik heb het nooit geweten.
Wilfried

Hoe zag het signalement eruit?
Stem Thabor

Het was een stuk papier.
Wilfried

Welke kleur?
Stem Thabor

Groen.
Wilfried

En wat stond er op dat papier?
(Steunen en kreunen van Thabor door luidspreker.)

Sobolev

De waarheidsstoel is onfeilbaar!
Stem Thabor

Ik ben het vergeten!
Wilfried

Waar is het papier gebleven?
Stem Thabor

Ik heb het uit het hoofd geleerd en toen aan stukken gescheurd en opgegeten.
Ik heb het fijngekauwd en doorgeslikt.
Sobolev

De machine brengt de waarheid aan het licht, maar hier is dat papier!
(Trekt zittend zijn schoen uit, haalt een opgevouwen rood papier uit de binnenzool, trekt
de schoen weer aan.)

Hier!
(Zwaait met het papier.)

Zij heeft het nooit in handen gehad!
Meeldauw

Zij zocht ernaar en jij stond er op.
Wilfried
(heeft microfoon neergelegd, is naar zijn bureau gelopen, neemt de telefoon op):
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Richard! Stroom uitschakelen, ondervraging geëindigd. Ik geloof je!
(Af.)

Meeldauw

Maar hoe ben jij aan het papier gekomen?
Sobolev

Een werkster die veel van mij houdt heeft het mij gebracht. Mijn signalement
staat erop. Ik wist het, maar Thabor niet. En hoe heb ik mijn plicht gedaan! Ik
moest mij in verbinding stellen met een agent die mij een boodschap moest
overhandigen. Heb ik mij in verbinding gesteld met die agent, ja of of nee? Ik
heb haar gepijnigd, maar zij heeft geweigerd! Als een heldin heeft zij geweigerd
haar boodschap af te leveren aan de enige man voor wie hij was bestemd! Het
is Wilfried niet gelukt mij klein te krijgen!

Gard Sivik. Jaargang 4

85

Meeldauw

Je hebt je aan de regels van het spel gehouden.
Sobolev

Niemand die beter weet! Wilfried gelooft dat de waarheidsmachine de waarheid
aan het licht brengt!
Meeldauw

En Thabor hoopte nog wel een bondgenoot in je te vinden!
(Tijdens dit gesprekje rollen zij zo nu en dan over de grond, soms steken zij de benen omhoog als
dansers die liggend dansen.)

Sobolev

Ik ben geslaagd voor de psychologische test.
(Drukt Meeldauw tegen zich aan.)

Samen worden wij uitgezonden... van tijd tot tijd zullen wij elkaar ontmoeten...
onder het oog van de vijand... elkaar omhelzen, 's nachts in zijn hoofdkwartier...
op een lustbed van geheime documenten!
In mijn ene hand houd ik je lichaam en in de andere een geladen revolver!
(Door de geluidsinstallatie snikken van Thabor, het rinkelen van kettingen, metaal, instrumenten,
verwarde stemmen, verschuiven van meubelen, voetstappen.)

Sobolev
(Meeldauw strelend):

Die Thabor. Ik heb geprobeerd haar wijs te maken dat ik bang was!
Meeldauw

Bang? Jij?
Sobolev

En ze geloofde het! Ze las mij de les. Ze zei: zo zie je maar eens wat er bij een
psychologische test aan het licht kan komen. Ze zei dat ik ongeschikt was voor
het vak! Is het niet lief?
Meeldauw

Waarom zei je dat je bang was?
Sobolev

Ik wilde haar vertrouwen winnen.
Meeldauw

Denk je dat bangerikken vertrouwen inboezemen?
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Sobolev

Geen middel mag onbeproefd gelaten worden om het vertrouwen van een vijand
te winnen, ook bangheid niet. Brutus deed of hij krankzinnig was.
Meeldauw

En is het je gelukt?
Sobolev

Wat?
Meeldauw

Thabors vertrouwen te winnen.
Sobolev

Nee... Ze was nog stommer dan ik dacht. Zij vertrouwde Wilfried. Weet je
waarom?
Meeldauw

Waarom?
Sobolev

Omdat hij sigaretten rolt van zware shag die hij aansteekt met een aansteker
van massief goud!
Meeldauw

En ik heb haar nog wel goede raad gegeven. Ik heb haar gevraagd waarom ze
jou niet in vertrouwen nam.
Sobolev

En wat zei ze?
Meeldauw

Ze zei: Misschien ontmoet ik hem opnieuw. Of anders zal ik hem zoeken, mijn
tijd is nog niet helemaal verstreken. Misschien, als hij ziet wat zijn pijnigingen
hebben uitgewerkt, dat hij dan begrijpen zal dat ik de waarheid heb gesproken.
Misschien verandert hij dan wel van opinie.
Sobolev

En wat zei jij toen?
Meeldauw

Ik zei dat ze loog, dat ze jou niet volledig vertrouwd had, want waaruit de
boodschap bestond die ze moest overbrengen, had ze je niet verteld.
Sobolev

Een lippenstift beweerde ze.
Meeldauw

Wou ze zelfs aan mij niet cadeau doen!
(Proest van het lachen.)

Sobolev
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En een compas!
Meeldauw

Te gebruiken als poederdoosje!
Sobolev

Ongeloofwaardige feestartikelen, kinderachtige camouflage. Maar in elk geval
heeft Wilfried zijn doel niet bereikt - al ben ik niet te weten gekomen, wat hij
Thabor heeft willen laten overbrengen, of wat hij haar had opgedragen. Ik ben
gered! Gered! En dat is het voornaamste!
(Omhelst haar.)
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Meeldauw

Wat kan het geweest zijn?
Sobolev

Heeft geen belang meer! Ik denk alleen aan jou!
Meeldauw

Misschien een tijdbom.
Sobolev

Ontploft aan haar boezem, voor zover aanwezig.
(Lacht hysterisch.)

Meeldauw

Misschien een infectie.
Sobolev

Infectie! Wat denk je? Een man als ik en Thabor?
Meeldauw

Een sluipende ziekte die pas over twee weken uitbreekt.
Sobolev

Mazelen en waterpokken heb ik al gehad.
Meeldauw

Toch is het jammer dat je er niet achtergekomen bent welk cadeautje Thabor
voor je bij zich had.

Scène 22 plan I
1e werkster
(komt op, Thabor's staaflantaarn in de hand):

Is meneer Sobolev hier? Meneer Sobolev?
Sobolev

Jazeker!
(Staat op.)

Wat heb je nu weer gevonden, braaf kind?
1e werkster

Een groot nikkelen ding!
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Sobolev

Hoe kom je daaraan?
1e werkster

Gevonden. Hier vlakbij, in de gang. Staat geen naam op of niks. Ik denk: die
kan ik daar toch niet laten liggen? Weet u wel, ik ben nog opgevoed in de idee
dat je altijd wat voor andere mensen moet overhebben. Altruïstische opvoeding
noemen ze dat. Altijd andere mensen behulpzaam wezen, zeg ik maar. Dus ik
zeg, ik zeg: meneer Sobolev zeg ik, meneer Sobolev kan dat ding misschien wel
gebruiken!
Sobolev

Welja! Waarom niet?
(Tast in de zak.)

Alsjeblief braaf kind, koop daar maar een snoepje voor.
(Geef haar een bankbiljet.)

(Werkster sluipt weg, onder het demonstratief op de lippen leggen van de rechter wijsvinger, ten teken
van geheimhouding.)

Scène 23 plan I
Sobolev
(de staaflantaarn dragend als een skepter):

Machtig is Sobolev! Onbetwist meester van het heelal! Gedienstige geesten, zoals
ze nog in grote getale voorkomen onder de lagere standen die een altruïstische
opvoeding genoten hebben, bieden hem de behulpzame hand! Gewillige
werktuigen zijn het van onbekende machten, slachtoffers waarop Sobolev
rekenen kan zonder enige vrees voor risico's! Eerst het signalement! En nu een
staaflantaarn!
Meeldauw

Wat moet je ermee?
Sobolev

Hij verjaagt de duisternis van mijn pad!
(Knipt de staaflantaarn aan.)

De dodende straal waarin de vijanden van Sobolev verdampen!
(Schijnt ermee in het rond.)
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Meeldauw
(begeeft zich zo ver mogelijk uit de buurt van Sobolev):

Is dat alles? Zou er niets in verborgen zijn?
Sobolev

Wie zal het weten? Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Onze tijd vraagt
bezinning!
(Maakt de lantaarn open aan het achtereinde. Een zachte ontploffing. Een klein rookwolkje krinkelt
uit de lantaarn als de dop eraf is. Sobolev's vrolijkheid verdwijnt als bij toverslag, hij wankelt maar
blijft de lantaarn vasthouden.)

Er komt gas uit!
(Ruikt eraan.)

Wat is dit nu?
Meeldauw

De dodende straal, Sobolev, de dodende straal!
Sobolev
(valt op een knie):

Mijn hart! Mijn hart!
Meeldauw

Je bent alleen maar bezig te verdampen, Sobolev!
Sobolev

Meeldauw! Help mij! Help mij!
(Hij valt op de grond, laat het signalement
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los, maar blijft de lantaarn vasthouden.)

Meeldauw
(zo ver mogelijk bij hem vandaan, de handen voor de mond houdend, als om de lucht die zij inademt
te reinigen):

Waarom zou ik je helpen, Sobolev? Je bent niet sterk genoeg om te worden
geholpen door een domme gemaskerde lieveling zoals ik.
(Sobolev sterft.)

Scène 24 plan I
Richard
(komt op, de tabberd over de arm):

Wat is er met Sobolev?
(Doet stap naar Sobolev toe.)

Hoe heeft hij die lantaarn in handen gekregen?
(Hij toont een panische schrik.)

Meeldauw

Voor hem gevonden door een werkster.
Richard

Hoe is het mogelijk! Ik heb alles gedaan om hem te redden. Ik wist dat de
staaflantaarn gevaarlijk was en daarom heb ik Thabor het signalement niet
gegeven.
Meeldauw

U mag niet zo jokken, majoor. Het signalement was zoek. Het was er niet en
daarom kon u het niet geven.
Richard

Ik had al lang begrepen dat Wilfried Sobolev wilde vermoorden. Hoe dan ook,
ik heb het signalement niet gegeven. Ik heb Sobolev willen redden.
Meeldauw

Maar dat doet er toch zeker niets toe majoor! Wij haten waarden, maar vereren
de waarheid. U staat te liegen majoor.
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Scène 25 plan I
(Wilfried komt aanlopen met een bandrecorder aan de hand).

Richard
(ziet Wilfried aankomen):

Wat moet ik anders doen in een corrupte wereld...
Wilfried
(vrolijk, bijna zingend):

Cursus tweeëntwintig C accent bis! Vraag: Hoe bezorg ik een ontplofbaar pakket
zonder dat ik weet wie de geadresseerde is? Antwoord:
Richard
(heftig):

Maar ik heb Thabor het signalement gegeven aan het begin van van de test. Zij
heeft het uit het hoofd geleerd, opgegeten, fijngekauwd en doorgeslikt. Zij heeft
het op de waarheidsstoel bekend!
Wilfried

U liegt majoor!
(Raapt het signalement op.)

Hier is het signalement! U liegt! U heeft uw plicht verzaakt!
Richard

Wat u daar heeft is een duplicaat.
Wilfried

Neen, majoor, het origineel. Ik weet precies wat u gezegd heeft. Wilt u een
bandopname horen?
Schakelt de bandrecorder in.
Bandrecorder:
Stem van Thabor: Majoor?
Geluid van openen en sluiten van een la.
Stem Richard: Aarzelingen op het laatste ogenblik?
Stem Thabor: Het signalement, majoor!
Geluidsignalen. Geluid van openen en sluiten van een la.
Stem Richard: Ik wens u veel succes!
Stem Thabor: Majoor?
Stem Richard: De proef is begonnen en ik ga weg.
Wilfried schakelt apparaat uit en haalt een grote Coltrevolver te voorschijn.
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Meeldauw gaat afwachtend op het bureau zitten, de benen over elkaar.
Wilfried
(de revolver ladend):

Bent u nu overtuigd?
Richard

Waarvan? Al had Thabor geen signalement, Sobolev heeft de lantaarn gekregen.
Wat wilt u nog meer, mijn beste kolonel?
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Wilfried
(ironisch):

Heeft Sobolev de lantaarn gekregen?
Richard
(beverig wegens de revolver die Wilfried nog steeds ter hand heeft):

Maar daar ligt hij immers, mijn beste kolonel!
Wilfried
(doet of hij het lijk van Sobolev nu pas ziet):

Daar ligt hij? Wat is hem overkomen?
(Loopt naar Sobolev toe.)

Hij is dood!
Richard
(blij):

Hij is dood!! Dat was immers uw bedoeling!
Wilfried

Wilt u insinueren dat ik medeplichtig ben aan dit verschrikkelijke ongeluk?
Richard

Maar natuurlijk niet, kononel. Het is helemaal geen ongeluk... nee, nee, ik
bedoel... ik heb alles gedaan wat ik kon om te voorkomen... ik heb met opzet
Thabor het signalement niet gegeven... want ik wist dat Sobolev in het
signalement beschreven werd.
Wilfried

Dat wist u niet. U heeft uw plicht verzaakt. U had geen signalement en u had
het niet eens gelezen.
Richard

Maar hoe durft u...
Wilfried

Wilt u een bandopname horen?
Loopt naar bureau en schakelt bandrecorder in.
Bandrecorder:
Stem Richard: Met wie staat zij daar te praten?
Stem Wilfried: Met Sobolev.
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Stem Richard: Wat doet Sobolev daar? Die heeft toch niets te maken met deze
test?
Wilfried
(schakelt bandrecorder uit.)

Bent u nu overtuigd?
Richard

Overtuigd? Ik ben overtuigd en meer dan dat, ik ben trots! Daar ligt Sobolev,
dood, want hij heeft de lantaarn gekregen die met gifgas was gevuld, maar ik
ben er niet medeplichtig aan, want ik heb Thabor zijn signalement niet gegeven
en ik wist niet wat erin stond en toch heb ik mijn plicht niet verzaakt, want
Thabor had een signalement, het signalement van Sobolev: u heeft het daar, dat
rode papier. Ik heb haar het signalement voorgelezen en zij heeft het nagezegd,
fijngekauwd en doorgeslikt. De waarheidsstoel brengt de waarheid aan het licht.
Ik prijs mij gelukkig dat ik mijn plicht gedaan heb.
Wilfried
(richt de revolver):

Zo, zo, majoor, u prijst zich gelukkig. Straks sterft u nog van geluk, maar u
heeft mijn zegen!
(Hij schiet, maar hij schiet beverig. Richard gaat op de grond zitten. Hij haalt zijn vaporisator te
voorschijn en richt deze als een pistool op Wilfried.)

Richard

Dit is corruptie kolonel!
Wilfried

Zult u het niet verder vertellen, majoor?
(Schiet.)

Richard

Maar kolonel!
(Toetert met vaporisator.)

Wilfried

Wondklaver!
(Schiet weer; Richard slaat zijn handen tegen zijn maag.)

Richard

Hoe is het mogelijk!
(Toetert met vaporisator.)
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Wilfried

Hopklaver!
(Schiet.)

Richard
(na elk schot schokkend of hij een stomp in zijn maag krijgt):

Dit is een stijlloze manier een ambtelijk conflict te beëindigen.
Wilfried

Sikkelklaver!
(Schiet.)

Hamerklaver!
(Schiet.)

Klaver!
(Schiet; Richard valt dood neer.)

Meeldauw
(haar neus poederend):

Het is ongehoord dat een onwetende idioot als Richard de psychologische test
moest afnemen!
Wilfried
(steekt pistool weg. Slaat zijn handen tegen of beter langs elkaar of het bekkens waren; huppelt op
wrak been):

Sobolev en Richard allebei vernietigd!
Meeldauw

Wilfried! Maar ik had niets anders van je verwacht!
Wilfried

Meeldauw! Nooit zal Sobolev meer tussen ons instaan!
(Omhelst haar.)
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Hier, honderd meter onder de grond, wordt de zon opnieuw geboren!
(Laat haar los; begint met zijn armen te zwaaien, zoals zenuwachtige kinderen met aanleg voor chorea
wel doen.)

Witte Rus! Noorse Rus!
Meeldauw

Draadrus! Ronde Rus!

Scène 26 plan I
Thabor
(komt op. Zij is bijna geheel in verband gewikkeld en loopt op krukken die zij onder de schouders
klemt; rode vlekken op de wangen, haar los en verward):

Kolonel! Kolonel!
(Wilfried stokstijf stilstaand, zich betrapt voelend in zijn kinderachtige opwinding.)

Meeldauw

Mijn arme Thabor!
Thabor

Kolonel! Ik heb mijn plicht gedaan en meer dan mijn plicht. Ik heb mijn
meerdere niet verraden. Ik heb de geheime boodschap in handen gespeeld van
hem voor wie hij was bestemd. Ik heb het binnen de gestelde tijd volbracht! Ben
ik aangenomen, kolonel, ben ik aangenomen?
(Luidsprekerinstallatie: Zelfde signaal als aan begin. - Attentie! Attentie! Alle proefpersonen! De
psychologische test is ten einde! - Weer het signaal.)

(Wilfried begint zich zeer langzaam en bestudeerd een sigaret te rollen.)

Thabor

Kolonel! Ben ik geslaagd? Ik heb mij bestand getoond tegen de verschrikkelijkste
pijnen. Zelfs de waarheidsstoel heeft enkel leugens op mijn lippen gebracht. Ik
heb het bewezen. Er is beter dan best geëist en ik heb het gegeven.
Meeldauw

Mijn arme Thabor! Maar het was niets anders dan een spelsituatie!
Thabor

De waarheidsstoel brengt geen duurzaam letsel toe aan de proefpersoon en kijk
wat voor uitwerking hij gehad heeft op mij!
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Meeldauw

Ze moesten de uitvinder van de waarheidsstoel er zelf eens op zetten, dat vind
ik!
Thabor

Misschien blijf ik voor altijd invalide, maar de waarheid heb ik niet gezegd.
Meeldauw

Mijn arme Thabor, de man die je leugens nodig had, is dood en de man die je
waarheid nodig had, leeft!
Thabor

Kolonel! Die situatie kon ik niet voorzien! Maar Sobolev is dood. Wat wilt u
nog meer?
Wilfried

Uw staaflantaarn heeft de weg gevonden in het diepste duister. Maar het is uw
laatste weg geweest, want de wegen die door kreupelen begaan worden leiden
een instituut als het onze tot niets.
Thabor

Maar dat ik elk offer brengen wil, heb ik bewezen!
Wilfried

Kenmerk van een offer is dat het opgaat in rook.
Meeldauw

Een overwinning heeft geen offer nodig maar bandieten.
Thabor
(snikkend):

Kolonel, ik smeek u!
Wilfried
(Meeldauw pogend te kietelen, op de billen kletsend enz.):

Meeldauw, wil je nu je masker niet afdoen?
(Zij ontwijkt hem.)

Meeldauw! O mijn verrukkelijke spelsituatie!
(Meeldauw en Wilfried, diabolisch omstrengeld, doen een paar wankele passen. Thabor
strompelt hen op haar krukken achterna.)

Eindelijk wil ik je gezicht zien, Meeldauw!
Thabor

Kolonel, ik smeek u! Ik smeek u!
Wilfried
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Laat nu je masker vallen, Meeldauw!
Meeldauw

Waarom zou ik?
Wilfried
(stamelend, aan alle kanten aan haar trekkend):

Mijn wilde aardbei! Mijn slaapwagenmadonna!
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Meeldauw
(heeft ondertussen treksluiting losgemaakt; het cocktailtoilet valt van haar af; wat eronder zit is naar
keuze; liefst een middeleeuws harnas van verguld plaatstaal):

Ik wil alles laten vallen, maar mijn masker niet! Waarom zou ik mijn masker
afdoen? Ik weet nog altijd niet aan wie ik mij zal hechten!
Thabor

Kolonel, ik smeek u, ik smeek u, ik smeek u, ik smeek u, enz.
(Luidsprekerinstallatie: Uit!... Afgelopen!... Einde!... Doek!... Duisternis!...)

(Als het licht weer aangaat, zijn Richard en Sobolev opgestaan. De spelers staan klaar om applaus
of protest van het publiek in ontvangst te nemen. Thabor staat vóór hen, zich het verband van gezicht
en handen plukkend. Zij hoeft helemaal niet lelijk te zijn. Mag ook de te grote schoenen uitdoen,
indien niet in het bezit van te grote voeten. Meeldauw houdt haar masker op tot het eind van de laatste
applausgolf. Doet het dan af. Dit ontlokt nieuw applaus, hopelijk.)
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C. Buddingh'
goed voorbeeld
realistisch spel in één bedrijfje
Kamer naar keuze; alleen verplicht: raam in achterwand en beide zijwanden en,
ongeveer in midden van plafond, vleeshaak zoals men die in slagerswinkels aantreft,
omstreeks 2 m 30 van de grond, daaronder stoel.
Man komt van achteren op, loopt naar voren, staart zaal in, maakt gebaar naar
keuze; keert zich om en staart door raam linkerzijwand, maakt wederom gebaar naar
keuze; loopt naar raam achterwand, tuurt erdoor, maakt gebaar naar keuze; loopt
naar raam rechtermuur, blijft halverwege staan, maakt opnieuw gebaar naar keuze;
loopt naar voren, staart voor tweede maal zaal in, gevolgd door gebaar naar keuze.
Man loopt naar stoel, onderwijl touw te voorschijn halend. Legt lus in touw, klimt
op stoel en bindt andere uiteinde stevig aan vleeshaak. Bevestigt lus om nek en schopt
stoel weg.
Wanneer alle tekenen er onmiskenbaar op wijzen dat hij dood is, delen suppoosten
vleeshaken en touwen uit aan het publiek in de zaal.
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informatief interview met kees van iersel
Polet
Wat vind je van het repertoire van de grote toneelgezelschappen in het algemeen?
Komt naar je mening het toneel dat van het algemene vormpatroon afwijkt voldoende
aan bod?

Van Iersel
Ik zal zeker niet beweren dat de grote toneelgezelschappen geen goede stukken
brengen, maar het bezwaar is toch wel dat hun repertoire teveel afgestemd wordt op
de vraag van de uitkoopverenigingen. Deze vormen weliswaar een konstant
teaterpubliek, maar het is er een dat te weinig in beweging is; je zou het kunnen
noemen: de geestelijke middenstand. En die geestelijke middenstand, die tussen twee
haakjes een groot deel uitmaakt van het h e l e teaterpubliek, is over 't algemeen
vooral gesteld op consolidatie en veiligheid, het maakt niet zo erg graag met nieuwe
dingen kennis omdat het niet vooruit weet wat het eraan heeft. Dat het zodoende een
behoudende werking uitoefent en dat het levende toneel eronder lijdt, lijkt me wel
duidelijk. Nee, ons toneel is hard op weg te ontaarden in een geestelijk
middenstandsbedrijf.

Polet
Wat zijn je ervaringen met Toneelwerkgroep Test, waarvan jij de leiding hebt?

Van Iersel
Met Test hebben we geprobeerd enkele dingen te brengen die we hier nog niet kenden:
de franse avantgardistische toneelschrijvers bijv. en het teater-in-het-rond. Op die
manier hebben we het front een beetje doorbroken. Pas nadat gebleken was dat
lonesco niet die waanzinnige was waarvoor men hem in het begin hield, zijn twee
grote toneelgezelschappen zijn werk gaan spelen.
Behalve lonesco hebben we gebracht Adamov, de Deen Methling, Claus en onlangs
op het avantgardefestival te Brussel, Rodenko, Polet, Mulisch. Maar ja, bij de
toneelkonstellatie zoals die op het ogenblik is, is het eigenlijk niet vol te houden.
Hoewel de toeloop soms zo groot was dat we mensen weg moesten sturen, is de
continuïteit die er toch altijd moet zijn niet te handhaven: we moesten op onmogelijke
uren spelen, omdat de acteurs anders niet konden of de voorstellingsruimte eerst na
afloop van andere voorstellingen vrijkwam, etc. En dan het eeuwige gevecht om een
betrekkelijk geringe subsidie.
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We hebben bij het publiek veel enthousiasme ontmoet, maar zonder een regelmatige
reeks voorstellingen verloopt ieder enthousiasme. Met Test is het na iedere injektie
een langzaam maar zeker doodbloeden.

Polet
Zijn er mogelijkheden het streven van deze werkgroep verder uit te bouwen en heb
je plannen in deze richting?

Van Iersel
Er is eigenlijk maar één oplossing: een vaste groep die het hele jaar door kan werken;
alleen dan bereik je een maximaal effekt. Er zou een nieuw, enthousiast
toneelgezelschap moeten komen dat de lacunes in ons toneelleven opvulde en dat
zijn taak vooral zou moeten zoeken in een soort researchwerk. Dit researchwerk zou
zich dan moeten richten op de lacunes. Deze zijn drieërlei.
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In de eerste plaats zou de groep een werkelijke integratie dienen te bewerkstelligen
van de toneelkunst in de nederlandse kultuur. Het toneel leeft hier niet echt en maar
een zeer klein percentage van de nederlandse bevolking heeft deel aan enige
toneelkultuur. De statistieken wijzen uit dat vooral het platteland, de arbeiders en de
loontrekkende middenstand te weinig in het totaal van het teaterpubliek
vertegenwoordigd zijn. En juist tot deze mensen zou de groep zich in de eerste plaats
moeten richten.
Het is een publiek dat veel minder kultuurremmingen kent dan de geestelijke
middenstand waar wij het over hadden. Dit is niet zomaar een veronderstelling; t.a.v.
het museumbezoek is bijv. gebleken dat dit nieuwe publiek dat nooit eerder een
museum bezocht, veel opener staat voor nieuwe kultuuruitingen en zich meer moeite
geeft die uitingen te begrijpen. Voor toneel geldt dan bovendien nog dat het
gemakkelijker aanspreekt dan verschillende andere kunsten. Zo kan ik ook nog wijzen
op de tijd van het Vlaamse Volkstoneel, toen op het platteland met veel sukses
expressionistische stukken werden gespeeld.
Een belangrijke faktor is dan nog de steeds meer vrijetijd en het stijgende
welvaartspeil voor alle lagen van de bevolking. Juist het toneel is bij uitstek geschikt
om het probleem van de vrijetijdsbesteding voor een deel althans op te vangen. Hoe
dan ook, een werkelijke toneelkultuur betekent dat àlle bevolkingslagen er deel aan
hebben.
Maar dat betekent dan ook dat er dan nederlandse toneelschrijvers zullen moeten
komen, want evenmin kan van een werkelijke toneelkultuur sprake zijn wanneer die
kultuur niet eigen is. En dit is de tweede lacune.
De nieuwe toneelgroep zou nederlandse dichters en auteurs aan moeten trekken
die blijk gegeven hebben aanleg voor de toneelschrijfkunst te hebben. Hun stukken
zouden opgevoerd moeten worden om hen een inzicht te geven in de mogelijkheden
van het toneel, terwijl hun techniek zich in de praktijk zou kunnen ontwikkelen. Dit
laatste is heel belangrijk. Daarnaast zouden ze de resultaten die het researchwerk
heeft opgeleverd - wat leeft er onder het publiek? - wat zijn de problemen die hen
en ons beroeren? - kunnen verwerken. Een soort laboratorium dus, in meer dan één
opzicht. En in de derde plaats zou de aandacht ook op het buitenland gericht moeten
worden om de beide bovengenoemde groepen - het publiek en de auteurs - met de
vernieuwing in andere landen te doen kennismaken, in de vorm van nieuwe stukken
of een nieuwe wijze van opvoeren.
De nieuwe toneelgroep die er zou moeten komen zou dus wel een andere funktie
dienen te hebben dan Test totnutoe had en een andere opdracht. Test is te beperkt.

Polet
Is er een wezenlijk verschil tussen avantgardetoneel, experimenteel toneel, modern
toneel, of hoe je het noemen wilt, èn het toneel dat je niet als zodanig beschouwt?
Wat ís eigenlijk experimenteel toneel? Is Brecht bijv. experimenteel toneel? Heb je
bepaalde gedachten over het toneel van de toekomst?
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Van Iersel
Vondel, gespeeld in de binnenlanden van Nieuw Guinea, kan best avantgardistisch
zijn, maar voor ons geldt toch in het algemeen wel, dat alles wat een gooi in de
toekomst doet of het verleden op een bepaalde wijze herontdekt, experiment is.
Ionesco heeft het eens zó geformuleerd: ‘Het stuk of de voorstelling die alles opnieuw
ter discussie stelt, dat is avantgardetoneel.’
Ja, natuurlijk heeft men dit vroeger ook wel gedaan, maar we leven nu
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eenmaal in déze tijd en we willen dat het op ónze wijze ter discussie gesteld wordt,
onze eigen uitingsvorm van wat ons bezighoudt. Sommige van de oudere
toneelschrijvers hebben hieraan meer beantwoord dan andere en zo zullen we ze
moeten bekijken. Brecht bijv. was zeker een toneelvernieuwer, maar hij is m.i. niet
ver genoeg gegaan. Eigenlijk geloof ik dat de toneelschrijfkunst na Pirandello stil is
blijven staan en dat pas de moderne Fransen begonnen zijn de lijn weer op te nemen.
Ideaal? Nee, dat zijn ze ook voor mij niet. Uiteindelijk zie ik andere
toekomstmogelijkheden, maar wat zij deden is zeer waardevol.
Wat ik dan wèl als het ideale toekomsttoneel zie? Een k o m p l e t e toneelkunst.
Een toneelkunst die het niet alleen maar moet hebben van woorden. Het hele
menselijke lichaam moet erbij betrokken zijn. Toneel met zang, dans, plastiek; toneel,
desnoods in prachtige verzen geschreven, maar waarbij het verhaaltje geen hoofdzaak
mag zijn. Meer naar de betekenissen achter de woorden en naar de achtergronden
laten raden, meer associatief tewerk gaan; toneel, eventueel zonder verhaaltje en
zelfs zonder woorden. Dit laatste is natuurlijk de extreme vorm, maar het illustreert
misschien wat ik bedoel. Uitgaan van de spelhandeling.

Polet
Staat dit laatste niet in ieder handboek voor toneel en geldt dit ook niet voor het
klassieke toneel?

Van Iersel
Best, maar dan niet uitsluitend de woordcausaliteit om het stuk te leiden; dat doet
het klassieke toneel. En daarom vind ik ook Brecht niet het laatste antwoord op het
gebied van de toneelschrijfkunst. Een stuk moet nooit de indruk willen wekken een
forum te zijn; dat is de dood van het toneel.

Polet
Maar ontneemt dit de schrijver niet de mogelijkheid een scherp omlijnd idee naarvoren
te brengen, zijn publiek van zeer bepaalde gedachten te kunnen overtuigen die hij
waardevol acht? Voor zoiets heb je ‘denkende’ dialogen nodig.

Van Iersel
Nee, als hij het maar waar maakt door de spelhandeling. Brecht is teveel forum.
Nogmaals, ik wil niet zeggen dat hij niet bizonder belangrijk is, maar we praten nu
over de toekomst. Je zou het misschien zo kunnen stellen: Brecht is niet ver genoeg
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gegaan, maar de anderen zijn tweehonderd jaar achter. Het is een kwestie van
verhouding.

Polet
Welke toneelmanifestaties van de laatste jaren beantwoorden nu het meest aan het
ideaalbeeld zoals jij je dat gevormd hebt van het toneel van de toekomst?

Van Iersel
Het beste dat ik gezien heb was de opvoering die de Amerikanen gegeven hebben
van ‘Ulysses in Nighttown’ naar Joyce, dat was geweldig. Ook ben ik erg geboeid
geweest door het Teatro Piccolo van de Italianen, niet zozeer door het stuk
(Goldoni)

danwel de manier waarop ze het brachten.

Polet
Ben je niet bang dat het moderne, experimentele toneel meer dan het klassieke
aanleiding geeft tot snobisme en gemakkelijke navolging? Ik bedoel, om een klassiek
toneelstuk te kunnen schrijven moet je over een behoorlijke techniek beschikken de klassieke techniek -, terwijl men bij modern toneel gauwer geneigd is te denken:
we mogen alles, dan doen we ook maar alles.

Van Iersel
Alles wat nieuwe wegen gaat is minder controleerbaar in het begin en er zijn altijd
beunhazen die daar gebruik van maken, omdat ze niet weten waar het eigenlijk om
gaat, wat er aan de hand is. Aan de andere kant is het zo, dat vaak ook het goede
werk als snobisme wordt gekwalificeerd. En natuurlijk lijken voor de geestelijke
middenstander alle nieuwe uitingen
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op elkaar, alleen al omdat ze nieuw zijn. Zo loop je tegenwoordig de kans dat alles
wat afwijkt van het klassieke stramien voor lonesco-imitatie doorgaat of voor
verouderd expressionisme, terwijl de eeuwige imitatie van het klassieke toneel dat
niet is.
Verder moet je niet vergeten: Niemand kan een goed stuk componeren, een goede
roman schrijven, een goed schilderij maken zonder dat hij de techniek beheerst die
voor dat werk nodig is. Misschien kan je iemand een tijdje verlakken, maar op de
duur valt hij toch door de zeef.

Polet
In het enquêtebriefje dat je gekregen hebt staat iets over het uitbeelden van de moderne
gedachtenwereld, of moet ik zeggen, modern levensgevoel. Vind je dat het moderne
experimentele toneel daar speciaal geschikt voor is? Ik wou hier nog wel aan
toevoegen: Sartre en Camus bijv. beelden weldegelijk ook een hedendaagse
gedachtenwereld, 6een modern levensgevoel op het toneel uit, in klassiek gevormde
stukken en in die uitbeelding zijn ze m.i. geslaagd. Zou je je mening hen aangaande
in je antwoord willen betrekken?

Van Iersel
Een modern mens reageert nu eenmaal anders op een aantal dingen dan vroeger. Een
konflikt tussen een man en een vrouw van nu verloopt uiterlijk en innerlijk anders
dan 50 jaar geleden of wanneer ze in een beschutte omgeving verkeren. Dit zal in
het moderne toneel tot uitdrukking moeten komen en m.i. is het moderne toneel daar
het best voor geschikt. Vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen. Daarom is het ontstaan.
Ik vind Sartre en Camus fenomenale schrijvers en het kan best zijn dat ze meer
talent hebben dan lonesco of Adamov of Becket, maar hun vorm is niet in
overeenstemming met het vormgevoel van deze tijd en ze openen geen nieuwe
perspectieven, doen geen gooi in de toekomst. Zelfs als toneelschrijver zijn ze meer
romancier dan toneelschrijver.
Toneel mag evenmin röntgenfotoos bieden van zielen. Nee, Tennessee Williams
zegt me weinig.

Polet
De regie. Stelt het moderne toneel andere eisen aan de regie en aan de spelers? Heb
je speciale opvattingen hierover?

Van Iersel
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De regie stelt uiteraard andere eisen. Voor de acteurs is een grotere geestelijke
lenigheid vereist. Ik ben ervan overtuigd dat naarmate dit toneel zich zal realiseren
steeds meer van de acteurs gevraagd zal worden, vooral praktisch; ze zouden een
soort ideale mime moeten leveren: ze zouden acteurs, zangers en dansers tegelijk
moeten zijn. Het ritme zal een belangrijke rol gaan spelen, zowel in het zeggen van
de tekst als in de beweging.

Polet
En geloof je dat dit allemaal mogelijk is?

Van Iersel
Jazeker.

Polet
Heb je verder nog iets in je kothurn dat je kwijt wilt? Zie o.a. ook de vraag in het
enquêteformulier over een eventuele wisselwerking tussen T.V. en teater.

Van Iersel
T.V. zal meer nog dan het toneel achter de ontwikkeling aan lopen. Het toneel is al
vele jaren achter, vergeleken met de ontwikkeling van de andere kunsten, maar de
T.V. is alleen nog maar naar een weg aan het zóéken. Bovendien is de druk van de
gemiddelde kijker op het repertoire nog oneindig veel groter dan bij het toneel het
geval is. Verder is het zo, dat T.V. en toneel twee heel verschillende dingen zijn. Je
zou voor televisie op een heel andere manier moeten schrijven dan voor toneel en
bij een opvoering voor de T.V. wordt een toneelstuk op een heel andere wijze
benaderd dan
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op de planken, niet kwa tekst, maar kwa vormgeving.
Nee, toneel beïnvloed door T.V. lijkt mij niet mogelijk.
En nu moet me tenslotte nog een ding van het hart. Ik word langzamerhand ziek
van al dat gepraat over experimenteel toneel en experimentele televisie die ik zou
brengen. Wat ik doe is gewoon een achterstand inhalen. Anderen zijn eerder te
behoudend dan ik te experimenteel. Voor een werkelijk experiment moeten we nog
veel verder gaan, eigen wegen gaan, andere wegen zoeken.
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Rudi van Vlaenderen
experimenten te brussel
Het Belgisch Centrum voor Toneel, lid van het Internationaal Teater Instituut,
organiseerde van 13 mei tot 17 juni 1960 een Festival van Avant-garde Toneel, in
het kader van het Internationaal Festival te Brussel.
Om de twee jaar komt het I.T.I. in congres samen. Te Helsinki vorig jaar, waar
lonesco zijn beruchte speech hield over het ‘zogezegde avant-garde toneel’ (sic),
werd het besluit genomen een festival in te richten waar de verschillende
experimentele richtingen van de avant-garde met elkaar zouden kunnen vergeleken
worden.
Het was niet de bedoeling van dit festival de bekroning te maken van ‘tien jaar
lonesco en Beckett repertorium’, noch een hoogtepunt of overgang of nieuwe start
te bevorderen. Van dergelijke zaken is er te Helsinki nooit sprake geweest.
Wanneer lonesco in zijn inleiding verklaarde: ‘het schijnt dat ik een avant-garde
schrijver ben’ en als uitgangspunt van het debat zijn persoonlijke visie vooropstelde,
antwoordde men terecht dat met ‘avant-garde’ niet alleen het werk van lonesco
bedoeld werd.
Nochtans kon geen enkele delegatie de grens trekken tussen konventioneel en
experimenteel teater.
Moet avant-garde buitensporig zijn? Moet ze nihilistisch zijn? Moet ze poëtisch
zijn?
Aktueel? Vooruitstrevend? Futuristisch? Wordt met avant-garde een bepaald genre
(à la lonesco) bedoeld, of is het een verzamelnaam voor de meest recente
toneelwerken?
Om op deze vragen te kunnen antwoorden moet men over dokumentatie beschikken
en niet alleen de mening van lonesco bijtreden of afwijzen.
Een eerste dokumentatie zou dus het festival verschaffen.
Men stelde zich akkoord dat avant-garde op zijn minst een experiment moest
inhouden, om het even welk. Men verwachtte dat het experiment ook een bevrijdend
karakter zou dragen. Auteur en vertolker zouden op zoek gaan naar nieuwe motieven,
nieuwe vormen, nieuwe ritmen.
‘Avant-garde is niets anders dan toneel, met als inhoud de persoonlijke waarheid
van de auteur, vertoond in een vorm die van sterke aanwezigheid zou getuigen van
de vrijgevochten akteur’.
(Michel van Vlaenderen - Programma van het Festival)

Aan alle leden van het I.T.I. werd de uitnodiging verstuurd met het verzoek te Brussel
jonge auteurs te presenteren.
Zeker, het kommerciëel sukses van het Festival zou in ieder geval groter geweest
zijn, moest het Belgisch Centrum het volgende programma aangekondigd hebben:
‘En attendant Godot’ ‘Fin de Partie’ ‘La dernière bande (Beckett)
‘Les Chaises’ ‘La Leçon’ ‘Tueur sans gages’ (lonesco)
‘Les Nègres’ ‘Le Balcon’ ‘Les Bonnes’ (Genêt)
‘Ping-Pong’ ‘Prof. Taranne’ ‘Paolo Paoli’ (Adamov)
‘Le Mal Court’ ‘L'effet Glapion’ ‘Qouat-Quoat’ (Audiberti).
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Al deze stukken werden tijdens de afgelopen jaren te Brussel of te Parijs gespeeld,
en men kon in 1960 een uitgebreid publiek bereiken, nieuwsgierig naar deze veel
besproken doch ‘ongekende’ stukken.
De meeste belangstelling werd immers betoond voor de vertoning van het ‘Théâtre
expérimental de la Cambre’ (Brussel) dat met ‘Fin de Partie’ aan het Festival zou
deelnemen, maar enkele dagen voor het optreden forfait gaf.
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Waarom werd van dergelijk programma afgezien?
Omdat diegenen die sedert jaren belangstellen in avant-garde, of zelf met
avant-garde bezig zijn, deze stukken meer dan eens gezien of gespeeld hebben, en
dus het festival, dat voor deze mensen bedoeld was, van alle betekenis zou ontbloot
zijn.
Bovendien wenste men niet alleen de Parijse stroming, maar de duitse, de
skandinaafse, de poolse!
Dus geen volle zalen.
Het komité streefde bovendien naar een zo groot mogelijke variatie.
‘Misschien zal het Festival bewijzen dat er geen avant-garde bestaat. (Zei ik tijdens
de maand april 1960 op een spreekbeurt te Amsterdam voor de Nederlandse
Vereniging van Toneelkunstenaars) Ik geloof dat het Festival een deuk zal geven
aan de kommerciële opvatting van de lonesco en Co-volgelingen, en bijgevolg ook
de avant-garde in de ogen van de gewone teaterbezoeker zal diskrediteren. Maar het
Festival zal ook bevrijdend werken. Het zal ons genezen van vooroordelen (of anderen
doen zweren bij die vooroordelen, tant pis pour eux) en aantonen dat avant-garde,
en zeker avant-garde, een levend iets is dat uiteraard voor definitie niet vatbaar is.
Wanneer men het in een bepaling kan inrijgen, is het geen avant-garde meer.’
En zo is het ongeveer uitgekomen.
Diegenen die in 1950 reeds dadelijk voor lonesco en Co gewonnen waren, zijn nu
enthoesiaste bezoekers geweest. Diegenen die zich nu langzaam voor lonesco en Co
gewonnen geven, voelden zich bedrogen.
Het festival op zich zelf werd een gewaagde onderneming. Geen gekende auteurs
(tenzij de oude Wedekind) geen gekende stukken, geen gekende toneelgroepen (tenzij
het ‘Schauspielhaus Bochum’), en geen enkele regisseur of animator uit het Parijs
van 1950, Roger Blin, Jean-Marie Serreau, Michel Vitaly, Jacques Mauclair.
Een teaterpubliek zet zich in beweging om de ‘Old Vic’ of het ‘Berliner ensemble’
te zien, zelfs al kent het geen engels of duits, maar wie zou het ‘Schlosstheater Celle’,
het ‘Lilla Teatern’, de groepen uit Gdansk, of ‘Los Juglares’ komen aanmoedigen?
Inderdaad voor de vertoningen van ‘Bochum’ met zijn gekende regisseur Hans
Schalla, en van ‘Gdansk’ met de twee filmvedetten Czybulski en Kobiela, werd de
grootste opkomst geboekt. Dat zegt genoeg.
Aan deze konfrontatie te Brussel namen dus elf troepen deel. Twee duitse, twee
poolse, twee belgische, één nederlandse, één afrikaanse, één finse, één spaanse en
één franse.

‘De Gelijkbenigen’ van Piet Sterckx door het ‘Nederlands Kamertoneel’
uit Antwerpen.
We kunnen dit toneelstuk niet beschouwen als het beste van de Driejaarlijkse
Staatsprijswinnaar van Toneel.
Ieder stuk van Sterckx steunt op een vondst. We kunnen vaststellen dat de
uitwerking van die vondst in ieder nieuw stuk beter, rijker, vaardiger werd. De
strakheid van de dialoog, het grillig dramatische stramien, de poëtische stuwkracht,
het zuiver nauwkeurig dramatische verloop, maakten Sterckx tot een moeilijk maar
belangrijk auteur.
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Aan de ‘Gelijkbenigen’ ligt opnieuw een prachtige vondst als basis... maar bij die
vondst is het gebleven.
De uitwerking won aan helderheid, maar werd veel te veel uitgesponnen. Zo werd
dit het meest begrijpelijke toneelstuk van de auteur, omdat hij het zich al te
gemakkelijk heeft gemaakt.
Hetzelfde kunnen wij zeggen van Lode Verstraete, de regisseur, die vroeger door
de auteur tot kreatieve arbeid werd geïnspireerd, en deze keer de akteurs op een zeer
konventionele manier het stuk liet vertolken, in een zeer konventioneel dekor.
Nochtans blijft Piet Sterckx een van onze origineelste schrijvers, en zagen wij met
Denise
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Deweerdt een van de beste toneelspeelsters van de jonge generatie.
‘Der Untergang der Stadt Sün’ van Ghirardinl door het ‘Schlosstheater Celle’ uit
Duitsland.
Deze jonge Italiaan van Oostenrijkse afkomst studeerde te München en heeft op een
of andere manier de invloed ondergaan van Bertolt Brecht.
Zoals bij velen is die invloed slechts merkbaar voor wat de vorm aangaat. Brecht
was echter meer dan een vormvernieuwer.
Wij begrijpen zeer goed dat de straattonelen de uiterlijke ondergang van de stad
Sün moeten weergeven, en het toneel in het gerechtsgebouw de innerlijke
verdorvenheid van de stadsleiding, maar verder dan die bedoeling is de auteur niet
geraakt.
Wanneer hij de gerechtscène telkens onderbreekt om enkele, op zich zelf zeer
mooie, straattonelen te tonen, wegen die tussentonelen niet op tegen de dramatische
uitbouw van het ‘proces’, zodat er van dualiteit geen sprake meer is, en die
intermezzo's overbodig lijken. De parallel tussen de chinese legende en het komplot
tegen Hitler is al te nadrukkelijk in de détails, zodat een parallel op hogér niveau
geremd wordt.
Onevenwichtig wordt het geheel, vooral wanneer de tonelen in het gerechtsgebouw
beter vertolkt en ook beter geregisseerd werden. Hannes Razum had deze jonge
auteur met zijn moedig toneelstuk wellicht beter kunnen dienen in een simultaandekor.

‘Les Trois Chapeaux Claque’ van Miguel Mihura door het ‘Théâtre de
Poche’ uit Brussel.
Bijna ‘hors concours’ verliep deze vertoning in eigen schouwburg; omdat deze
première toevallig tijdens het festival plaats greep, moest het daarom nog niet als
deelname gezien worden.
Een zeer plezierig spaans toneelstuk van een anti-konformist, plezierig gespeeld
door Paul Roland, en even plezierig geregisseerd door Perez-Puig.
Laten we toch even aanstippen dat enkele maanden voordien het ‘Arca-teater’ uit
Gent de première in België had gebracht, helaas in de nederlandse taal, zodat de
première in de franse taal te Brussel toch ‘création en Belgique’ kon geheten worden!
Een bittere pil voor Vlamingen. En het zou niet de enige zijn op het Festival.

‘De eerste dag van de Vrijheid’ van Leon Kruczkowski door de
schouwburg van Gdansk uit Polen.
Op terugtocht van het ‘Théâtre des Nations’ te Parijs werd even Brussel aangedaan
om ons meer vertrouwd te maken met het neo-realisme, doorheen een zeer homogene,
nauwkeurige en bezielde vertolking, gesteund op de stellingen van Stanislawski.
Wij mogen Zygmont Hübner en zijn spelers voor deze demonstratie dankbaar zijn.

Gard Sivik. Jaargang 4

Vooral wij, die gewoon zijn de verschillende speelstijlen door elkaar te vlechten,
totdat er van stijl of homogeniteit niet veel meer overblijft.

‘Frühlings Erwachen’ van Wedekind door het ‘Schauspielhaus Bochum’
uit Duitsland.
Nog meer indruk verwekte de inscenering van Hans Schalla. Eerst werd dit stuk door
het Festival-komité afgewezen, omdat Wedekind geen hedendaags auteur kon
genoemd worden. Gelukkig bleef Schalla aandringen. Hij is van mening dat Wedekind
helemaal niet verouderd is, dat hij in een nieuwe bewerking en moderne regie de
waarde van Wedekind voor het huidige toneelpubliek heeft verhoogd, en dat het
tenslotte een toneelfestival was, en geen festival van toneelauteurs.
Al te vlug stelt men zich tevreden met het spelen van een modern auteur om aan
avant-garde

Gard Sivik. Jaargang 4

100
te doen, en men vergeet dat de werkelijke avant-garde het werk is van de vertolker.
Hans Schalla zorgde voor de zegepraal van het teater op de literatuur. ‘De toekomst
van het toneel ligt bij de vertolker en niet bij de dramaturg’.
Alleen daarom reeds blijft deze vertoning een belangrijke avond. Onvergetelijk
bovendien is de scène van de leraarsvergadering. De afstand tussen Wedekind en
lonesco werd op dat ogenblik herleid tot nul, alleen dankzij regie en vertolking.
Na afloop verklaarde Schalla dat er van ‘Frühlings Erwachen’ een film te maken
is die kan wedijveren met de huidige franse ‘nouvelle vague’.

Eenakters van Sybren Polet, Paul Rodenko en Harry Mulisch door ‘Test’
uit Nederland.
Een onvergetelijke avond.
Regisseur Kees van lersel wou eerst met een van zijn beste realisaties naar Brussel
komen, n.l. ‘Slachtoffers van de Plicht’ van lonesco. Na de hogervermelde
tegenargumenten, stelde hij een nieuw toneelstuk van Remco Campert voor.
Maar de onzekerheid omtrent financiële steun in Nederland deed hem uitzien naar
een programma met minder kosten.
Zo werd het tenslotte die beruchte avond met de creatie van drie éénakters.
Sybren Polet en Paul Rodenko kenden te Brussel het wisselend sukses van
avant-garde toneel. Er waren goede momenten in deze sterk van elkaar verschillende
stukken. De akteurs werden de grote verdienstelijken genoemd. Kees van lersel
zorgde voor een zeer adequate regie. Sommigen verkozen Polet, anderen Rodenko.
Andere weer vergeleken deze auteurs met Sterckx, Christiaens, Brulin, Claus, enz....
nog anderen wezen op de invloed van lonesco of Beckett...
Na de pauze stond ‘De Knop’ van Mulisch op het programma. In deze zeer harde
satire heeft Mulisch met zijn ‘persoonlijke waarheid’ doorheen de ‘vrijgevochten’
akteurs, met behulp van een tweetal onderbroeken en het geluid van een w.c., enkele
franstalige puriteinen dermate geschokt dat op enkele minuten tijd de vertolkers op
de scène getuige werden van een gevecht tussen voor- en tegenstanders, zodat het
hoogtepunt van de vertoning zich voltrok te midden van een schreeuwende en
boksende menigte.
Sedert die avond is het onderscheid gemaakt tussen fatsoenlijke en onfatsoenlijke
avant-garde.
In hoeverre de taalstrijd te Brussel met het losbranden van die verontwaardiging
iets te maken heeft, laat ik hier in het midden.

‘A Kakamas Greek’ van David Herbert door de ‘New Africa Group’.
De uitgeweken zuid-afrikaanse akteurs met de vlaamse regisseur Tone Brulin zorgden
met deze creatie voor een aangename verrassing. Velen gewagen van de beste
vertoning van het festival.
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Het sukses dat hen nadien in Vlaanderen en ook in Nederland te beurt viel, spruit
wellicht uit het feit dat zij bewust en toch op zeer persoonlijke wijze aanknopen bij
de nu overal gekende Beckett-sfeer.
Auteur en regisseur hebben zich evenwel van het negativisme van een Beckett
kunnen losmaken, om in een sfeer van angst en onzekerheid het rauwe probleem van
de apartheid in Zuid-Afrika te stellen. In zijn uiterste eenvoud ontroerde de vertoning
zeer.
Met een minimum aan middelen en tevens met een serene ‘toneel-zuiverheid’
ontwikkelde zich de intrigue tussen de eenzame, uitgestoten albino (David Herbert)
en de halfbloed (Athol Fugard), die zich tevergeefs voor een griek liet doorgaan. De
vrees plant zich van de een op de ander over, de vertwijfeling, de dorst...
Een neger - een derde (zwijgend) personage - kan de paniek tussen de twee alleen
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verhogen. Vruchteloos wachten zij op regen, op water om hun dorst (naar een
menselijk bestaan) te lessen.
Een zeer poëtisch toneelstuk, tegen een achtergrond rijk aan symbolen. Subliem.
Nauwkeurig. Indrukwekkend.

‘De Uien’ van Mary Mandelin en ‘Party Burlesque’ van Jaakko
Pakkasvirta door het ‘Lilla Teatern’ uit Finland.
Even indrukwekkend was het optreden van deze groep.
Vivica Bandler presenteerde ons eerst ‘De Uien’ om te bewijzen dat in 1950 de
sfeer van lonesco's dramatiek niet alleen te Parijs een aanvang kende, maar tevens
gelijktijdig in Helsinki, zonder dat Mandelin van lonesco afwist.
Het is een éénakter die zeker dient te worden opgenomen in het repertorium van
elk avant-garde teater.
Het stuk werd bovendien uitstekend vertolkt.
Na de pauze volgde Pakkasvirta's toneel- en mimespel, vol poëzie, vol muziek,
met ongekende ritmen en onvermoede mogelijkheden.
Dit was nu inderdaad iets nieuws. We kunnen in de komende jaren wellicht meer
verwachten van de skandinaafse landen, dan van de jongeren uit Parijs, Londen of
Duitsland. Ik geloof dat een vertoning zoals deze, en dan vooral vertolkt zoals deze,
heel wat dichter staat bij het ‘totale teater’ dan de pogingen van de Parijzenaar Polieri.

‘Bim-Bom’ en ‘Co-To’ door poolse avant-garde groepen uit Gdansk.
Dezelfde fantasierijke sfeer van Pakkasvirta vonden we 's anderendaags terug bij de
Polen. Alhoewel het op sommige ogenblikken veel dichter bij de music-hall stond
dan wel bij het toneel, toch was het een enig spektakel. In het eerste gedeelte zorgden
Czybulski en Kobiela (tevens filmvedetten en dus te Brussel voortdurend omringd
door meisjes van 18 jaar of dames van 50) voor een plezierige opeenvolging van
korte scènes vol humor en satire.
Sommige vondsten verraden de echte teaterbezieler.
Tijdens het tweede gedeelte waren wij getuige van een ‘handenspel’. Boven een
scherm van twee meter hoogte, ontwikkelde zich een hele reeks van intrigues, alleen
maar met behulp van ‘handen’ en enkele voorwerpen.
Soms dansten de handen, dan speelden ze een komedie, dan weer een drama,
‘droegen’ ze een gedicht voor, dan kreëerden ze een sfeer van spanning zoals er in
de beste detective story geen te vinden is.
In alle opzichten een merkwaardige prestatie.

‘El delantero centro morio al amanecer’ van Agustin Cuzzani door ‘Los
Juglares’ uit Spanje.
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Deze groep zorgde voor de ontgoocheling, met een zeer stuntelige vertolking van
een interessant toneelstuk.

Eenakters van Faye, Arrabal en Thibaudau door de groep ‘Polieri’ uit
Parijs.
Polieri beoogt een zuivere toneelkunst, een toneel om het toneel, los zelfs van tijd
en ruimte en woord zoals het in konventioneel verband gesmoord wordt. Dergelijke
vertoning wordt een vonk teater. Meer niet. Hetgeen te betreuren is.
Geluid, beweging en kleur scheppen een nieuwe werkelijkheid, buiten de
traditionele teatrale werkelijkheid om.
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Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, muziek, dans en poëzie maken in
dergelijke voorstelling opnieuw kennis met elkaar. Het komt tot een botsing. En deze
botsing geeft de vonk. Maar zij stoten elkaar af. Dan is alles voorbij. Dan begint alles
opnieuw. Het is een prestatie die vooral door moderne schilders en beeldhouwers
wordt toegejuicht. De auteurs zijn evenwel tot andere scenario's in staat, dat hebben
ze trouwens al bewezen. Of de experimenten van Polieri het avant-garde toneel op
nieuwe banen kunnen stoten, blijft een zeer betwist punt bij de Festival-bezoekers.
Het Festival was rijk aan experimenten van uiteenlopende aard. Dat het publiek
er nog niet bij kan, en vooral dan het Brusselse, moet ons niet verwonderen, zoals
evenmin de persartikelen van onze brave journalisten gunstig konden zijn.
Maar dat sommige van de ‘zogezegde avant-gardisten’ zo erg met zich zelf
ingenomen zijn, dat zij de andere experimenten zonder meer veroordelen, zal eens
noodlottig zijn voor deze behoudsgezinde vernieuwers.
Een festival is evenwel alleen een ontmoeting. Of het een interessante ontmoeting
was, hing zowel af van de toneelgroepen als van het peil van het publiek.
En zelfs al zou het Festival er slechts geweest zijn om een roemrijke start te geven
aan een nieuw gezelschap zoals de ‘New Africa Group’, dan kunnen wij niet anders
dan ons verheugen over dit initiatief van het Belgisch Centrum voor Toneel en hopen
dat het voorbeeld zal worden nagevolgd.

Gard Sivik. Jaargang 4

103

foto Maria Austria
Eerste opvoering te Brussel van ‘Het huis’ door Sybren Polet, gespeeld door Test onder regie van
Kees van lersel. V.l.n.r. Sheireen Stroksr, Henk van Ulsen.
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foto Maria Austria
Eerste opvoering te Brussel van ‘De Seinpaal’ door Paul Rodenko, gespeeld door Test onder regie
van Kees van lersel. V.l.n.r. Fie Berghegge, Joop Walhain.
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foto Maria Austria
Eerste opvoering te Brussel van ‘De Knop’ door Harry Mulisch, gespeeld door Test onder regie van
Kees van lersel. V.l.n.r. Henk van Ulsen, Joop Walhain, Sheireen Stroker.
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foto Het Laatste Nieuws
Eerste opvoering te Brussel van ‘A Kakamas Greek’ door David Herbert, gespeeld door The New
African Group onder regie van Tone Brulin. V.l.n.r. David Herbert, Clive Farel.
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Hans Sleutelaar
toneelenquête 1960
Is er iets mis met het toneel in ons taalgebied en zoja, wat? Welke betekenis heeft
het toneelexperiment voor de toneelkunst? Moeten en kunnen de kansen voor
kamertoneel, ‘theatre workshop’ e.d. in Nederland en Vlaanderen worden vergroot?
Is er sprake van een wisselwerking tussen televisie en toneel? Gaat het toneel een
sombere of een rooskleurige toekomst tegemoet?
Deze problemen zijn voor de redaktie van Podium 58 en Gard Sivik aanleiding
geweest aan dit nummer een enquête te verbinden onder toneel- en televisie-regisseurs,
-schrijvers, -critici, -dramaturgen en -akteurs in Nederland en Vlaanderen. Niet met
de bedoeling statistisch materiaal te verzamelen, maar, integendeel, een aantal
individuele meningen bijeen te brengen.
In de eerste helft van juni zijn in totaal 100 vragenlijsten uitgezet, 75 in Nederland
en 25 in Vlaanderen; daarbij werd een zo groot mogelijke verscheidenheid nagestreefd,
zowel wat funktie als persoonlijke instelling betreft. Door een samenloop van
omstandigheden en door het verschil in toneelsituatie tussen Nederland en Vlaanderen
waren de vragen voor Nederland niet geheel identiek met die voor Vlaanderen; dit
staat in het verslag duidelijk aangegeven.
Het initiatief is welwillend ontvangen: binnen de gestelde termijn van veertien
dagen kwamen 12 inzendingen uit Nederland en 10 uit Vlaanderen binnen. Enkele
verlate reakties brachten het totaal op 26, dat, gezien het persoonlijke karakter van
dit opinie-onderzoek, hieronder wordt gespecificeerd.
Nederlandse inzenders (16): Hans Croiset (act./reg.), A. Defresne (aut./reg.),
Dimitri Frenkel Frank (aut.), A. Koolhaas (crit.), Manuel van Loggem (aut./crit.),
Emmy van Lokhorst (crit.). W. Ph. Pos (dir. toneelschool), G.K. van het Reve
(aut./crit.), Paul Rodenko (aut.), H. Roduin (dram.), Jeanne van Schaik-Willing (crit.),
Eric Schneider (aut.), B. Stroman (crit.), Bob Verstraete (act./reg.), Wim Vesseur
(decor-ontw.), Max Wagener (reg.). Vlaamse inzenders (10): Jef Ceulemans (aut./act.),
Johan Daisne (aut./crit.), Alfons Goris (act.), Lode Hendrickx (reg.), Bert llegems
(act.), Staf Knop (aut./crit.), Rik Lanckrock (crit.), Raf Reymen (act.), Paul Snoek
(aut.), Georges van Vrekhem (aut.).
Van hen, die geen antwoord stuurden, gaven 19 opgaaf van redenen; in vrijwel
alle gevallen zou tijdgebrek - afwikkeling toneelseizoen, (a.s.) vacantie, voorbereiding
nieuwe seizoen, Holland Festival - een tijdige en weldoordachte beantwoording
verhinderd hebben. Wat men hier ook uit wil opmaken, waarschijnlijk hadden tijdstip
en inzendtermijn voor de enquête gunstiger gekozen kunnen worden.
De omvang van de antwoorden - variërend van bondig tot wijdlopig - stond niet
toe de inzenders vrijuit aan het woord te laten. Ik heb er bij de samenvatting
vanzelfsprekend voor gewaakt de meningen geweld aan te doen; bij het citeren ging
ik er van uit, dat bondige antwoorden beter volledig konden worden overgenomen,
dat de aanhalingen representatief dienden te zijn voor het gehele antwoord en dat zij
daarnaast de tekst tot een leesbaar en lezenswaardig geheel moesten maken.
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Vraag 1 (Ned.)
Vindt u dat het toneelgebeuren in Nederland (qua speelstijl, themata,
regie-opvattingen, enz.) voldoende uitdrukking geeft aan de drama's die
zich buiten het theater afspelen?
De weinig exakte formulering van deze vraag heeft - naast uiteenlopende antwoorden
- begripsafbakeningen opgeleverd. Vier van de zestien inzenders acht de vraag
onmogelijk of onjuist gesteld. ‘Er spelen zich geen drama's buiten het theater af.
Buiten het theater zijn er alleen vreemde (komische, lugubere) toestanden’, aldus
Paul Rodenko. Met andere woorden zegt W. Ph. Pos hetzelfde en hij voegt er aan
toe: ‘Mijn indruk is, dat de totaliteit van het toneel in Nederland voldoende uitdrukking
geeft aan hetgeen de hedendaagse dramaturgie wenst en tracht te verbeelden.’ Manuel
van Loggem ontkent de noodzaak van het engagement voor het toneel in het algemeen,
die hij in de vraag besloten vindt. ‘Naar mijn mening is het de taak van het toneel
een symbolische weergave te brengen van menselijke aktiviteit, waardoor een
ontroering ontstaat die men kunstgenot kan noemen, ledere aanleiding kan deze
symbolische werking te voorschijn roepen. Dus ook de tragiek van onze tijd, indien
deze met symbolische waarde wordt geladen. Noodzakelijk lijkt me dit echter niet.’
Ook G.K. van het Reve wil de mogelijke vooronderstelling ontzenuwen, dat de
toneelkunst aktuele sociale of politieke vraagstukken zou moeten uitbeelden. Hij
wijst er op, ‘dat elk groot kunstwerk vanzelf de problematiek van het menselijk
bestaan openbaart. Tsjechow's De Kersentuin beeldt met verbijsterende helderheid
de problematiek van de hedendaagse mens uit, die door de steeds groter wordende
mogelijkheden en door zijn groter wordende vrijheid wordt verlamd. Het zogenaamde
nozemprobleem wordt wel zeer duidelijk in Death of a salesman verbeeld. Een goed
gekozen toneelrepertoire zal altijd “voldoende uitdrukking geven aan de drama's die
zich buiten het theater afspelen”. Zo wordt dus de vraag: Is de keuze van het repertoire
in Nederland een goede? Zoals er jaarlijks honderd onleesbare romans worden
uitgegeven tegen een of twee leesbare, zo zal er zich bij moeten neerleggen, dat er
in de Nederlandse theaters onbenullige niemendalletjes naast grote toneelwerken
worden opgevoerd. De verhouding is echter heel wat gunstiger dan die in de
literatuur.’
Van de overige, rechtstreekse, antwoorden waren er vier min of meer bevestigend.
‘Doelt deze vraag op drama's op het gebied van rassenscheiding, politieke of religieuze
overheersing, dan is ons door verschillende gezelschappen wel een beeld gegeven
van hetgeen in het buitenland is vertoond’, meent Emmy van Lokhorst en zij noemt
ter illustratie de voorstellingen van A kakamas Greek, Korszak en de kinderen,
Dantons Tod, Inherit the wind en enkele stukken van Brecht. ‘Voldoende? Er blijven
vele wensen om meer van deze soort stukken in onze schouwburgen te zien. Met
name het toneelwerk van Brecht, dat wij onvoldoende in ons land kennen.’ Eric
Schneider laat wat betreft de themata een aarzelend ja horen, maar kritiseert de
speelstijl en de regieopvattingen, ‘leder land zou zijn eigen speelstijl moeten hebben
als gevolg van de landsaard. Deze speelstijl zou moeten samenvallen met de
regie-opvattingen. Zij horen bij elkaar, al is daar in Nederland soms niet veel van te
merken. Men neemt in Nederland zo graag een voorbeeld aan het buitenlandse toneel.’
Bob Verstraete zegt de vraag niet direkt afwijzend te willen beantwoorden. ‘Maar
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ik vind wel, dat de “verkoopbaarheidsangst” nog steeds een te belangrijke plaats
inneemt in ons huidige toneelbestel.’ In ongeveer gelijke geest laat B. Stroman zich
uit: ‘Bij tijd en wijle ja, voor zover werk van hedendaagse toneelschrijvers zich
rekenschap geeft van die drama's. Evenals bij de schaarse pogingen om in werk van
auteurs uit vroeger tijden aanknopingspunten te vinden met problemen, die thans
nog geldend zijn. Echter: de drama's die zich b i n n e n het theater afspelen reigen
de overhand te krijgen. Dat wil zeggen: vervlakking, gemakkelijk amusement,
commercialisering. Het toneel in Nederland toont te weinig differentiëring. Over het
algemeen spelen de gezelschappen elkaar en de buitenlandse succesnummers na,
zonder duidelijke voorkeur van een toneelleider.’
Uit de resterende helft van de inzendingen spreekt onomwonden ontkenning.
‘Natuurlijk niet’, schrijft Dimitri Frenkel Frank. ‘Want anders zouden alle theaters
propvol zijn, voortdurend. (Mogelijke tegenwerping: zijn er genoeg drama's buiten
het toneel die de gemiddelde

Gard Sivik. Jaargang 4

109
Nederlander uit zijn gezapigheid halen? Natuurlijk wel, hij is tenslotte ook een mens.
(...) De vraag is trouwens welk soort theater aan de orde is: het geciviliseerde theater
(waarbij het publiek met een beate en soms bête glimlach zorgeloos de schouwburg
verlaat) of het geëngageerde theater (dat à la Brecht het publiek op de barrikaden
wil jagen of à la lonesco zich achter het oor wil laten krabben). Het eerste wordt hier
redelijk goed gediend. Het tweede bestaat nog niet: dat is onze schuld - we hebben
het nog niet geschreven.’ A. Koolhaas: ‘In zoverre drama's die zich buiten het theater
afspelen weerklank kunnen vinden op het toneel, doen zij dit toch binnen het gegeven
aantal situaties van de dramaturgie. Het komt neer op een eeuwig herhalen van in
wezen eendere situaties. Het enige dat verandert is de geheimtaal van de eigen tijd.
Ik geloof niet dat die op het Nederlandse toneel het grootst mogelijke gebruik vindt.’
Max Wagener: ‘Het huidige toneelgebeuren in Nederland geeft naar mijn oordeel
niet voldoende uitdrukking aan de “drama's, die zich buiten het theater afspelen”.
Het sluit met andere woorden onvoldoende aan op het levensgevoel van onze tijd.
Met speelstijl of regie-opvattingen heeft dit verschijnsel overigens niets te maken.’
A. Defresne verbindt aan zijn ontkennende antwoord de waarschuwing, dat dit
onrechtvaardig is ten opzichte van de toneelspeelkunst. ‘Deze wordt toch in alle
opzichten bepaald door de toneelschrijfkunst, en wel door de toneelschrijfkunst van
de hele wereld. Als die toneelschrijfkunst niet “voldoende uitdrukking geeft aan de
drama's, die zich buiten het theater afspelen”, dan is het voor de toneelspeelkunst
onmogelijk dit wel te doen.’ Hans Croiset geeft blijk deze opvatting niet geheel te
delen: ‘Het toneelgebeuren in Nederland verloopt even kalm en rustig als het leven
in dit land. Werkelijke drama's vinden hier praktisch niet plaats - dit dan met
betrekking tot speelstijl en regieopvatting. “Themata” lijkt mij buiten beschouwing
te kunnen worden gelaten door het afwezig zijn van toneelschrijvers.’ Hans Roduin
zoekt de oorzaak voor zijn ‘onvoldoende’ in eenzelfde richting. ‘Nederland is geen
crisisgebied, de intelligentsia heeft hier niet in levenden lijve deel aan “drama's die
zich buiten het theater afspelen”; een culturele bovenlaag, waarin ook de
theatervakman figureert, is verliteratuurd, ziet belangen als leuzen, gaat er prat op
geen partij te zijn. Onvoldoende integratie dus en gemiste kansen: film, toneel, tv
krijgen hun stimulansen buiten de gezichtskring van Sil de Strandjutter, het blijven
reproducties die met wazige ogen worden bekeken, geen mens die erbij knippert “Spielerei”, zeggen we beleefd, of “vieux jeu” als het te bar wordt, we laten ons niet
beetnemen.’ In de uitvoerige toelichting, waarvan Wim Vesseur zijn antwoord
voorzag, bepleit hij een verandering van instelling van tonelisten, schrijvers en publiek
en een grotere onderlinge samenwerking. Hij betreurt de alleenheerschappij van het
auteurstheater en zou de improvisatie, ‘de natuurlijke inspiratie en bron van de
dramaturgie’, in ere hersteld willen zien. Omdat de verwijdering tussen schrijver en
speler er in ondenkbaar zijn, stelt hij het cabarettheater ten voorbeeld, z.i. ‘het enig
echte, levende theater dat we nog hebben. Ik ben ervan overtuigd, dat toneel, dans
en opera van het cabaret nog alles kunnen leren. (...) Cabaret is overwegend een spel
met woorden, maar toch is de cabaretier veel minder de plichtmatige kletsmachine
die de acteur dreigt te worden binnen zijn artistieke en goedgeorganiseerde instituut.’
Gebrek aan kontakt tussen schrijver en tonelisten enerzijds dus, maar anderzijds ook
vervreemding tussen toneel en publiek. ‘Voor de gemiddelde Nederlander bestaat
het toneel hoogstens op papier. Natuurlijk is dit niet alleen de schuld van de tonelisten.
Het toneel is een facet van de samenleving bij uitstek omdat het alleen samen beleefd
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en bedreven kan worden en het is dus waarschijnlijk dat toneelspelers evenzo de
dragers zullen zijn van alle negatieven die een samenleving in zich draagt en
ontwikkelt. (...) Maar dit kan nooit een excuus zijn voor de toneelkunstenaar om
eigenlijk naast zijn roeping te leven, ook al werkt hij harder dan van een normaal lid
van de samenleving verwacht wordt. Want het steeds sneller ronddraaien in een
krimpend cirkeltje van een publiekje dat alleen maar steeds geraffineerder gekieteld
wil worden, kan nooit zijn roeping zijn. De weinige goede toneelleiders leven in een
zenuwslopende
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angstpsychose van haast en zorg voor hun werk, dat alles vraagt en haast niets
teruggeeft. (...) Men kan geen der grote gezelschappen langer dan voor de duur van
een enkele voorstelling betrappen op een omschrijfbare bedoeling of tendens, om
niet te spreken van een richting of overtuiging. Hoogstens is in de vormgeving of
speeltrant van de enkeling een bepaalde geaardheid te proeven, die wel eens
overtuiging zou kunnen worden. En dit subtiele spel met persoonlijke geaardheden,
dit artistieke koorddansen op het wereldrepertoire is eigenlijk de voornaamste attractie
van ons toneel geworden.’ Hoe uit deze ‘artistieke wedloop zonder aanwijsbaar doel
of herkenbare zin’ te raken? ‘Grotere samenwerking tussen de gezelschappen en
meer uitwisseling in de grote steden zou onze toneelleiders enige rust en de zo hoog
nodige gelegenheid tot bezinning kunnen geven.’ Jeanne van Schaik-Willing ten
slotte acht het onvermijdelijk, ‘dat het toneel te weinig spiegelt wat er om ons heen
gebeurt. (...) We bevinden ons midden in een culturele revolutie, die zich in zulk een
tempo voltrekt, dat we de gebeurtenissen als mens niet kunnen bijhouden. Ons leven
bemoeit zich niet meer zoals vroeger enkel met individuen, clans of groepen, maar
de hele wereld vraagt onze aandacht om niet te zeggen de hele kosmos. (...) Maar
het is alleen ons verstand, dat contact slaat met de nieuwe gebieden, de vernieuwing
heeft nog geen bezit genomen van ons bloed, ze werd nog niet door onze instincten
geabsorbeerd. Daarom geloof ik dat we nog niet over de nieuwe onderwerpen als
kunstenaar kunnen schrijven, omdat we in zaken van kunst niet vrij zijn ons onderwerp
te kiezen - het onderwerp kiest ons.’

Vraag 1 (VI.)
Vindt u dat het ‘officieel’ toneel zich te veel schikt naar de
kruideniersmentaliteit van een zeker publiek, en opvallend achterblijft
met wat elders reeds tot het ‘gewone’ repertorium behoort - zoja, wat
denkt u over deze voorzichtige of bange houding?
Onder de inzenders, die - al lopen hun kommentaren uiteen - stuk voor stuk hun
onvrede met de huidige situatie betuigen, neemt Johan Daisne een éénmanspositie
in. ‘“Voorzichtig” en “bang” zijn vaak natuurlijke houdingen en “elders” is meestal
de hoofdstad van het snobisme. Geef de mensen wat de complete mens (niet de
abstracte, tot non-figuratie verminkte) kan verrijken en het succes, de officiële
erkenning enz. volgen vanzelf. Daar is de hele kunstgeschiedenis om dat te bewijzen.
Alleen de gratuite avant-garde blijft een verkenningstocht die doodloopt.’ Jef
Ceulemans verklaart de houding van het ‘officieel’ toneel uit de verplichting van dat
theater om het wereldrepertoire te brengen en uit financiële moeilijkheden. ‘- maar
toch moet er volgens mij in de schoot van het officieel teater de mogelijkheid bestaan
om een kamertoneel in het leven te roepen: een kamertoneel dat in de eerste plaats
een verdere leerschool zou moeten zijn voor jonge krachten: zo zou de verliespost
niet zo enorm wezen, denk ik; - maar wat Vilar in Parijs doet, wel, daarvoor is het
bij ons beslist nog veel te vroeg, wij moeten geheel van voren af aan beginnen met
een publiek te kweken...’ Alfons Goris is op dit punt iets optimistischer. ‘Ik geloof
in de kultuur en zie een kontinuïteit in de levensvormen van de opeenvolgende
geslachten. Zo meen ik ook, dat het grote publiek van morgen zijn (weliswaar
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schaarse) vertegenwoordigers heeft vandaag.’ Wat niet wegneemt, dat z.i. ‘iedere
artistieke bedoeling in dit land avant-garde lijkt.’ Paul Snoek: ‘Het officieel toneel
heeft geen houding. Schiller is publiek domein en de meeste toneelspelers en
teaterdirekteurs zijn ambtenaren. Het gros van het toneelpubliek zijn abonnenten die
geen tv-apparaat bezitten, hoofdpijn krijgen in onze bioskopen of in de nabijheid
wonen van een of ander teater.’ Georges van Vrekhem baseert de officiële
toneelpolitiek op morele gronden. ‘Het heeft de officiële mensen veel tijd gevraagd
om officieel te worden. Zodat hun geestesgesteldheid er een is van vorige generaties,
goed gepantserd en ingeschulpt. (...) Als “klassiek-moderne”
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auteurs, zoals Sartre, hier bijna niet gespeeld worden, is dit grotendeels om morele
overwegingen. Het erfgoed onzer vadren is nog altijd verondersteld heilig. Voor de
zogenaamde morele drenkelingen blijft de brug opgehaald.’ Ook naar de mening van
Staf Knop is e.e.a. een beleidskwestie. ‘De houding van een directie in dit verband
is in de meeste gevallen ondoorgrondelijk, maar niet goed te praten. Wij missen nog
een Vilar en andere Barraults.’ Idem Lode Hendrickx: ‘Het officiële teater lijdt
schijnbaar aan dezelfde ziekte als de televisie: schrik voor de Vlaamse huiskamer,
voor de getrouwen. Gebrek aan durf, doorzicht, ondernemingsgeest, of gewoon
onbevoegdheid! Wie weet.’ Idem Raf Reymen: ‘De verantwoordelijken voor onze
twee “grote” teaters drijven inderdaad op alle succeswinden mee en improviseren er
lustig op los. Hun bezorgdheid schijnt er in te bestaan de enkele duizenden brave
burgerluitjes die hun publiek vormen niet voor het hoofd te stoten en er toch zeker
maar geen enkele van te verliezen. Er gaat van deze twee teaters geen enkele
constructieve invloed uit. Zij voeren het toneel in Vlaanderen regelrecht naar het
kerkhof.’ Rik Lanckrock stelt, dat de zaak meer dan één aspekt heeft. ‘Er moet iets
veranderen, dat is evident, maar de vernieuwing en verjonging zal oordeelen
vakkundig moeten geschieden. Zo'n renovatie is niet alleen een kunstaangelegenheid.
Er zal heel wat meer om het hoekje komen gluren vooraleer wij een tikje verder
zullen staan.’ Bert Ilegems licht dit nader toe. ‘De enorme financiële last die op 'n
grote teateronderneming weegt, maakt iedere spekulatieve aktie volstrekt onmogelijk.
Zij dienen zich in de allereerste plaats te schikken naar de desiderata van hun (zo
uitgebreid mogelijk) publiek en (ik citeer hier lonesco's referaat te Helsinki): ‘Wie
zich tot iedereen richten wil, richt zich tot niemand en blijft bij oppervlakkige
gemeenplaatsen. Ook het toneel heeft behoefte aan zaaltjes waar geëksperimenteerd
kan worden. Laboratoria waar de oppervlakkige smaak van het grote publiek niet
binnendringt, want het toneel dat voor iedereen bestemd was, is reeds verouderd en
interesseert niemand nog.’ Daarom dat zij, om de woorden van een onzer
teaterdirekteurs te citeren: ‘zich begeven op la voi royale du théatre, amusement voor
koningen bieden’ (en de klant is koning, nietwaar!). Zij hebben echter nog met 'n
tweede - en niet minder ‘gleichschaltende’ - handicap af te rekenen. Officiële
gezelschappen dienen over hun beheer verantwoording af te leggen aan allerlei
politieke lichamen (schepenkolleges, Bestendige Deputaties, parlementair gelul over
begrotingen) die, zoals wel iedereen weet, nu eenmaal niet noodzakelijk uit artistiek
gevormde lui zijn samengesteld. In hoeverre al deze ‘duistere machten’ zelfs invloed
(of drukking) uitoefenen bij de samenstelling der gezelschappen is natuurlijk niet
bekend, doch wie onze politieke zeden in België kent, weet dat die vrees verre van
denkbeeldig is. Het faillissement van onze officiële gezelschappen en van ons National
Toneel in het bijzonder, is dan ook niets meer dan het falen onzer kultuurpolitiek in
het algemeen. Wat meer in het bijzonder het geval van ons Nationaal Toneel betreft:
het is zozeer de gewoonte geworden bij iedere gelegenheid de aktiviteiten van het
N.T. te bekritiseren, dat ik graag van deze gelegenheid gebruik maak om hier het
klassieke bordje op te hangen: ‘Schiet niet op de pianist, hij doet misschien zijn best!’
De initiale fout werd begaan bij de stichting toen wij ons schuldig maakten aan het
‘hybris der vermetelheid’! Als idiote kultuurparvenu's hebben wij in navolging van
het buitenland ook 'n Nationaal Toneel gewild, zonder echter de moed te hebben
dergelijke (uiteraard zeer dure) instelling te bekostigen. Daarom werd op een stedelijk
toneel het gewraakte pompeuze etiket geplakt zonder dat er in wezen rekening werd
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gehouden met de volstrekte onverenigbaarheid beider taken! De enige mogelijkheid
om aan deze wantoestand te verhelpen, is het grondig wijzigen van het principe zelf
der hele stichting. Gedeeltelijk zou men zich hierbij dan wellicht kunnen baseren op
de ideeën, destijds door Johan Daisne uiteengezet in zijn artikelen ‘Oratio pro Deo
voor een Nationaal Registertoneel’ (Dietse Warande en Belfort). Hoofdzaak is echter:
grootmoedige subsidiepolitiek en zeer verregaande vrijheid van handelen der
aangestelde direkties. Slechts dan kan, na afloop van hun mandaat, van 'n werkelijke
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verantwoording - die dan vanzelfsprekend op artistieke kriteria dient gebaseerd gesproken worden.’

Vraag 2 (Ned. + VI.)
Welke funktie kent u toe aan het toneelexperiment, a) met betrekking tot
de vernieuwing van het toneel, b) als toneelvorm die (eventueel) speciaal
geschikt zou zijn voor het uitbeelden van wat er in de gedachten- en
gevoelswereld van de hedendaagse mens leeft?
Typerend voor een zekere heersende begripsverwarring is wellicht, dat 11 van de 26
inzenders zich bij de beantwoording van deze vraag voornamelijk bezighouden met
de inhoud van het begrip toneelexperiment. ‘Toneelexperiment is een onnodige
uitbreiding van het woord toneel’, vindt Hans Roduin. ‘Toneel is experiment sui
generis, het experiment de conditio sine qua non voor het toneel, dat zo gezien geen
vernieuwing nodig heeft. S t i j l v o o r k e u r e n , persoonlijke of historische,
vernieuwen het toneel niet, zij mogen dan verstarren tot retoriek en
vernieuwingsleuzen, maar hebben - hoe dan ook gepresenteerd - het voordeel dat zij
bijdragen tot een historische methodologie van de scenografie. (...) Elk van zichzelf
bewust, exclusief modernisme is conventie zodra het een naam heeft; vandaag is het
(litteraire) toneeletiket “experimenteel” al academiestof en n.b. al vóór er van een
typische scenische stijlvoorkeur sprake is! Ik bestrijd hiermee de opvatting dat er
een (één!) toneelvorm bestaat - of “typisch moderne” toneelvormen bestaan - voor
de gedachten- en gevoelswereld van die moderne mens (en dat geldt zeker voor de
toneels t i j l ). Dit uit te drukken behoort, in welke vorm en stijl ook, tot de roeping
van “het” toneel, de plaats waar men voortdurend anders leeft en meeleeft, zich
voortdurend aan- en uitkleedt, een nieuw gebaar, een nieuwe gemeenplaats desnoods
zoekt met het doel te diverteren (door shockverwekkende incidenten), bewust te
maken van drijfveren en belangen, en dat in al de beproefde vormen waarin de mens
zich scenisch kan uitdrukken. Zo blijft alleen de onderscheiding goed en slecht toneel,
in elke stijlvoorkeursperiode doorkruist door de (voorlopige) onderscheiding: toneel
voor velen en toneel voor weinigen, welk laatste - meer nog dan het argeloze
toneelmaken voor de velen - bedreigd wordt door de leus, door verstarring en
conventies.’ Johan Daisne gewaagt van ‘een misverstand in de termen, dat spijtig
genoeg tot misstanden in de beoefening moet leiden. Ik zie “het” experiment als een
tijdeloos iets, dat van alle scheppers en van élk werk is geweest.’ Raf Reymen acht
‘toneelexperiment’ een ander woord voor gemakzucht en onmacht en hij verwerpt
het begrip, ‘omdat op het toneel geen experiment, geen “avantgarde”, geen “nouvelle
vague” bestaan, - er is alleen maar toneel: een zelfstandige kunstvorm in voortdurende
evolutie.’ W. Ph. Pos kent aan het toneelexperiment geen bijzondere vernieuwende
funktie toe. ‘De belangrijkste vernieuwing van het toneel ligt m.i. op het gebied van
het standen-loze theater en de doorbreking van de toneellijst tot open toneel. Iedere
voorstelling zowel van een Griekse tragedie als van een stuk van lonesco is een
experiment. Een specialiteit van het experiment is een pogen de hedendaagse
samenleving te dramatiseren. Als dit lukt, blijkt het stuk altijd universele waarde te
hebben.’ A. Defresne konkludeert: ‘Er is dus in mijn gedachten geen plaats voor het
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begrip toneelexperiment; wel voor gelukken of mislukken’, al laat hij de mogelijkheid
open dat men met de term de opvoering van een oud stuk in een nieuwe vorm kan
aanduiden. ‘Alle goed teater is experimenteel’, schrijft Alfons Goris. ‘Maar zo gezien
is het begrip “experimenteel” wellicht te ruim dus ook te dun van inhoud om in dit
bestek te worden behandeld.’ Paul Snoek karakteriseert als volgt: ‘Het
toneeleksperiment is een schoolbank, waarin namen gekerfd staan zoals Adamov,
Maiakowski, Sartre, Osborne, Pirandello en meerdere onleesbare namen. Meestal
klinkt toneeleksperiment ongeveer als het lijden aan lonescose.’ Lode Hendrickx
konstateert in gelijke zin: ‘Een toneeleksperiment
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is in eerste instantie een eksperiment, m.a.w. “un essai, une opération pour démontrer
ou vérifier une chose”, zoals Larousse zegt. Eksperimenteren betekent niet “roos
schieten”, het is laboratoriumwerk, risiko's nemen. Uiteraard is het dus niet bestemd
voor het grote publiek dat r e s u l t a t e n verwacht. Funktioneel zou het eksperiment
moeten zijn de voorbereiding, de basis tot de uitgediepte en verantwoorde opvoering.’
Paul Rodenko betwijfelt de bruikbaarheid van de begrippen ‘experiment’ en
‘experimenteel toneel’ en vervolgt: ‘Natuurlijk bestaat er een werkelijk “experimenteel
toneel”: maar dat wordt alleen in psychiatrische klinieken, revalidatiecentra e.d.
bedreven. Ik bedoel het “psychodrama” van Moreno. Het komt mij voor dat het
psychodrama ook in de “theatre workshop” een belangrijke rol kan vervullen, waarbij
het accent uiteraard anders komt te vallen dan in de psychiatrische kliniek: nl. op de
s c e n i s c h e mogelijkheden die de (re)activering van verdrongen of prelogische
bewustzijnslagen biedt; dus: hoe men de totale mens (de “ruimte van het volledige
leven”), in zijn bewuste én zijn persoonlijk-onderbewuste én zijn collectief-onbewuste
componenten, scenisch en artistiek vorm kan geven. Hier hebben we het “experiment”
bij het toneel, alleen: dit zijn experimenten die in het atelier thuishoren, in de “theatre
workshop”, het is g e e n t o n e e l . Toneel is een daad, een rite, een m a n i f e s t a t i e ,
moet overtuigen, mag niet aarzelen; toneel moet “uit één stuk” zijn, mag niets aan
het toeval overlaten, vereist zorgvuldige opbouw en planning. Dit alles lijkt me
volkomen in strijd met het begrip “experimenteel”.’ Georges van Vrekhem kent het
toneelexperiment vooral inhoud en waarde toe voor de toneelschrijver die geen
genoegen neemt met afgesleten antwoorden. ‘Zij zijn de kracht slechts van diegenen,
die weigeren de werkelijkheid voor eigen rekening te nemen, of niet kunnen. (...)
L'auteur rebelle a l'impression d'être contre son temps, zei lonesco. Hij die situaties
uit een andere gezichtshoek bekijkt, moet die ook op een andere, op z i j n manier
verbeelden. De avant-garde toneelauteur zal de toneelsituaties anders zien, nieuw,
hém aangrijpend, een schokkende kunstmatige werkelijkheid.’ Bert Ilegems situeert
- instemmend - een dergelijke opvatting in een algemener kultuurpatroon, maar
waarschuwt:
‘Vooruitstrevende richting en juiste richting zijn niet noodzakelijke synoniemen!
(...) Echter is de veroudering - het gedepasseerd zijn - van het avant-garde werk
volstrekt niet mathematisch af te meten aan zijn geboortejaar, doch wel aan zijn
levensduur en draagkracht. (...) Het prospekterende karakter van het avant-garde
werk, het genomen risiko in feite enkel “achterhoede” te zijn, maakt dat alle
avant-garde ipso facto eksperimenteel is.’ Niettemin lijkt het hem wenselijk de
gebruikte terminologie iets nader te omschrijven, waarvoor hij de volgende (‘zeer
onvolledige en forfaitaire’) notities geeft: ‘Avant-garde = artistieke aangelegenheid;
inhoud; werk dus, waarvan de gevoels- en gedachtenwereld beantwoorden aan de
aspiraties der happy few. Eksperiment = technische aangelegenheid; vormprobleem;
empirisch leren aanwenden van nieuwe expressietechnieken.’
Dimitri Frenkel Frank is van de overige inzenders, die het begrip ‘toneelexperiment’
zonder bezwaar hanteren, als enige uitgesproken tégen. ‘Het experimentele toneel
is dood. Alles is geprobeerd, de instrumenten liggen klaar - waarom verder knutselen
aan een machine die voorlopig weer 100 jaar draaien kan? (...) De experimentelen
hebben groot werk verricht - nu is na de vorm weer de inhoud aan de beurt. En die
is gewoon dat vervelende, onhandelbare, zo lijfelijk zichzelf blijvend ding mens
natuurlijk (daar is niet mee te scharrelen, al plakt lonesco uit wanhoop ook drie
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neuzen op zijn gezicht).’ Hans Croiset, Jef Ceulemans, Staf Knop en Emmy van
Lokhorst onderstrepen daarentegen in even duidelijke termen de stimulerende en
vernieuwende invloeden, die naar hun mening in het toneelexperimenten schuilen.
Rick Lanckrock maakt een onderscheid tussen ‘experimenteren, ofwel in het
gevestigde, klassieke genre, of wel om “iets nieuws” te brengen. De eerste proeven
kunnen verdiepen, de tweede verruimen.’ Op de laatste wordt z.i. thans te veel nadruk
gelegd, al is hij er geen tegenstander van. ‘Zonder pogingen om originele vormen,
intrigues, oplossingen, beelden, combinaties e.d. te vinden zou de kunst verstarren.’
Een zinsnede,
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die ook de opvatting van Max Wagener blijkt te vertolken. A. Koolhaas: ‘Zo lang
de mens niet voldoende omtrent zich zelf weet en zo lang de nieuwsgierigheid naar
leven en beweegredenen van andere mensen bestaat, heeft het toneelexperiment zin.’
De argwaan t.o.v. het experiment als vorm, waarvan beiden voorts blijk geven, wordt
weergegeven in de formulering van G.K. van het Reve: ‘Tegen het experiment als
middel is niets in te brengen, tegen het experiment als vorm waarnaar men zou moeten
streven, alles. Alleen de gave, volledig geïntegreerde kunstvorm kan de gedachtenen gevoelswereld van de hedendaagse mens uitbeelden. Het is een grove misvatting
te geloven, dat de vervalsing, verscheurdheid en verwarring die zulk een krachtige
greep op de huidige generatie heeft, een verscheurde en verwarde, onafgemaakte
vorm zou moeten vinden in het kunstwerk.’ Grotendeels dekt dit ook de mening van
Ben Stroman, die daarnaast nog opmerkt: ‘Het hedendaagse toneelexperiment is,
voor zover het de auteurs betreft, uit weerzin tegen de gladde acteursroutine tot
anti-toneel geworden. (...) Jean Vilar en Jean-Louis Barrault “experimenteren”
vruchtbaar door het toneel als kunst van de ruimte, als “plastische” kunst, die
elementen terug te geven, welke het naturalisme, het realisme van de
binnenkamertragedies hebben gebannen.’ Jeanne van Schaik-Willing acht het
toneelexperiment even onvermijdelijk als vanzelfsprekend, maar weigert zich argeloos
aan alle experimentele grillen over te leveren. Zij meent dat, naast dramatische wetten
waartegen men niet ongestraft kan zondigen, veel dramatische overlevering
tijdgebonden is, zoals de theaterbouw en de belichting, en besluit: ‘Het experimenteren
met nieuwe vormgeving is derhalve geboden.’ Ook Manuel van Loggem lijkt het
toneelexperiment vooral belangrijk als mogelijkheid tot verruiming van de technische
mogelijkheden. ‘De eksperimenten van het ekspressionisme hebben de grote scènische
bewegelijkheid van het huidige toneel mogelijk gemaakt. (...) Ik vind dit een grote
winst. Wat betreft de eksperimenten in de innerlijke vorm (b.v. taalgebruik, afwijking
van de realiteit in het gegeven): deze zijn uiteraard nuttig om het publiek te wennen
aan het irrealisme op het toneel. Ik geloof niet dat er een specifieke uitdrukkingswijze
nodig is om de gevoelswereld van de hedendaagse mens uit te beelden. Het kan zelfs
gevaarlijk zijn om b.v. een stroming als het absurdisme (lonesco en de zijnen) als
enige voertuig voor het moderne levensgevoel te beschouwen. Dit wordt al spoedig
een krampachtig procédé en doet dan ouderwets aan.’ Wim Vesseur pleit - uitgaande
van de improvisatie als vorm - voor een experiment, dat gebaseerd is op samenspel
tussen akteurs, regisseur, auteur/dramaturg en publiek. ‘En dit publiek mag
rechtstreeks aangesproken worden en zelfs aangeraakt, zoals in het cirkus. Het publiek
mag ook antwoorden en daartoe geprikkeld worden.’ Hij zou eigenlijk niet anders
willen dan de rol van het onvoorziene vergroten, zodat ook de subtielste reacties in
het verdere spel hun kans krijgen. Het gezamenlijk improviseren op eenvoudige
actuele thema's lijkt hem dan ook als dagelijkse training de belangrijkste vorming
voor een tonelist. ‘Wanneer een toneelgroep - eenmaal van een bepaald uitgangspunt
overtuigd - van het experiment een vorm weet te maken, die de inhoud kan bevruchten
en doen groeien, met medewerking van het publiek, - geloof ik dat het ideaal van
een nieuw, levend theater bijna bereikt is.’ Echter: ‘Het streven naar directheid,
soberheid en nauw contact met het publiek brengt ons toneel in voortdurend conflict
met onze schouwburgen die hiervoor niet gebouwd zijn. De eenzijdige situering van
een achter elkaar gestapeld publiek tegenover een toneel dat elk moment achter de
muur van het brandscherm kan verdwijnen, is bij uitstek ongeschikt voor vrij contact.
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(...) Bijna alle voorstellingen zouden in een half amphitheater enorm aan contact
winnen. Wij moeten het publiek ook niet verhinderen zichzelf te zien, want dit is
juist wezenlijk voor het theater; we hebben belichtingstechniek in overvloed om het
spel altijd zo te accentueren dat het voldoende uitkomt en de omgeving niet hinderlijk
gaat overwegen. Het improviseren en experimenteren met een
meer-het-spelomringend-auditorium lijkt me dus niet alleen verantwoord maar zelfs
zeer noodzakelijk. Ik geloof dat daarmee een van de omstandigheden geschapen
wordt, die zonder meer
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nodig is voor de vernieuwing en het voortbestaan van het toneel.’

Vraag 3 (VI.)
Waaraan schrijft u het toe dat toneelexperimenten in Vlaanderen vrijwel
beperkt blijven tot de ‘kamertoneel’-beweging, en geen officiële kansen
krijgen; veeleer worden geringschat en zelfs in de kleine theaters tussen
beter renderende stukken in het repertorium dienen gesmokkeld?
‘Dit schrijf ik toe aan Vlaanderen, dit welig huis’, antwoordt Paul Snoek. Deze opinie
wordt gedeeld door Alfons Goris en Jef Ceulemans, die er bij aantekent: ‘tevens
zorgen minderwaardige amateurs er voor het eksperiment meer kwaad dan goed te
doen’. Bert Ilegems en Georges van Vrekhem achten het konservatisme van publiek
en overheid een natuurlijk gevolg van de revolte, die elke poging tot
toneelvernieuwing eigen is. Staf Knop en Lode Hendrickx sluiten aan bij Raf Reymen:
‘Het lijkt me normaal dat het z.g. “experiment” beperkt blijft tot de niet-officiële
theaters.’ Algemeen wordt gewezen op de financiële moeilijkheden, die uit e.e.a.
voortspruiten en op de wenselijkheid van een ruime subsidiëring van de kleine
theaters. Johan Daisne ziet de oorzaak echter in het experiment zelf gelegen, dat z.i.
‘te veel experiment-om-het-experiment’ is. Rick Lanckrock repliceert met enkele
tegenvragen, zoals: ‘Hebben onze theaterdirecteurs in de huidige constellatie enkel
een artistieke taak? Zijn zij in de mogelijkheid alleen het experiment te dienen?’ en
‘Is de formule van het Nationaal Toneel wel ideaal?’

Vraag 4 (Ned. + VI.)
Wanneer u van mening bent, dat kamertoneel, ‘theatre workshop’ e.d. in
ons toneelleven een (belangrijkere) plaats dienen in te nemen, wat zou
dan naar uw mening ondernomen moeten worden om verandering te
brengen in de huidige situatie?
Ongeveer een derde deel van de inzenders is van mening, dat initiatieven in deze
richting uit enthousiasme en bezieling geboren en niet van buitenaf genomen moeten
worden. ‘Kamertoneel, theatre workshop e.d. hebben alleen zin wanneer er schrijvers
en regisseurs voorhanden zijn, die in de greep van een bepaalde idee een bepaalde
overtuigingskracht opbrengen, die het publiek tot meebeleven dwingt. Wanneer die
“bezetenheid” niet of onvoldoende aanwezig is bij de kunstenaars, heeft het geen
zin om van het publiek of enigerlei organisatie uit, dergelijke manifestaties te forceren.
Steriliteit en snobisme vormen dan het enige resultaat,’ betoogt A. Koolhaas. ‘Er
kan niets ondernomen worden’, zegt A. Defresne, met dit voorbehoud: ‘Als de
werkgroep er is, moet men de betrokken kunstenaars subsidie en een werkplaats
geven.’ Georges van Vrekhem stelt - ook Johan Daisne's mening onder woorden
brengend -: ‘Indien het avant-gardetoneel echt en levenskrachtig is, zal het mettertijd
wel de plaats krijgen die het toekomt.’ Dimitri Frenkel Frank: ‘Vragen als deze zijn
volkomen secundair. Dat komt allemaal in orde. Laten we beginnen bij het begin:
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een paar wilde, bezeten, door alles heenbrekende toneelfanaten. Waar zijn ze?’ Hans
Croiset lijkt het antwoord op deze laatste vraag te weten: ‘Dit moet uit de jonge
mensen voortkomen en dat zal zeker gebeuren.’ Minder stellig drukt Jeanne van
Schaik-Willing zich uit. ‘Er zou alle reden zijn om te pleiten voor een goed geleide
theatre workshop, indien men niet bang moest wezen voor gebrek aan materiaal om
die workshop reden van bestaan te geven. Misschien zou alleen een vaste periode in
het jaar gebruikt dienen te worden voor het experiment.’ Ook Ben Stroman
vooronderstelt een wil om te overtuigen. ‘Kamertoneel, theatre workshop, zou van
betekenis kunnen zijn als enig toneelgezelschap in ons land een duidelijk
artistiek-principiële richting toonde. Dan zou een dergelijk
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gezelschap voor jonge toneelschrijvers en jonge toneelkunstenaars een “werkplaats”
kunnen zijn. Mocht ooit aan enige universiteit een sector voor dramatische kunst
worden gesticht, dan zou een dergelijke “werkplaats”, een laboratorium voor
dramatische kunst en wetenschap, vereist zijn.’ G.K. van het Reve acht de ‘theatre
workshop’ vooral van groot belang als plaats om toneelwerk aan zijn opvoerbaarheid
te toetsen. ‘Dit dient echter in besloten kring, door de toneelschrijvers onderling, te
geschieden. Toneelwerk wordt niet goed doordat het in een kamer wordt opgevoerd
en in een progressief tijdschriftje bejubeld. Wanneer de wil er zou zijn, en een niet
te kleine kamer of atelier een paar maal per week ter beschikking zou staan, zouden
een half dozijn adspirant-toneelschrijvers gemakkelijk kunnen vaststellen of hun
werk de toets ener opvoering kan doorstaan. Men begint echter altijd aan het verkeerde
eind, en jammert over het gebrek aan faciliteiten, zoals men telkens opnieuw blijkt
te geloven, dat de oprichting van een nieuw tijdschrift verlossing zal brengen uit de
literaire malaise.’
De overige inzenders beantwoorden het konditionele deel van de vraag zonder
meer bevestigend en geven verschillende suggesties. Emmy van Lokhorst zou, evenals
Van het Reve, vooral de ervaringsmogelijkheden voor beginnende toneelschrijvers
vergroot willen zien en memoreert het op de jaarvergadering van de Ver. van
Letterkundigen gerezen plan tot oprichting van een ‘toneelschrijfacademie’ annex
een klein theater. Staf Knop beschouwt een nationale toneellitteratuur als een
voorwaarde voor een werkelijk levend theater en benadrukt daarom eveneens de
noodzaak om jonge toneelschrijvers kansen te geven. ‘Een theatre workshop zou
alleen al hierin haar taak hebben: geen toneelschrijver kan lézen hoe onvolwaardig
zijn werk nog is, hij kan het alleen maar zien’, konstateert Eric Schneider. Bob
Verstraete staat voor ogen: ‘Een theater dat onder jonge leiding staat en waar men
in staat zou moeten zijn om vooral Nederlandse en Vlaamse auteurs te brengen. Waar
jonge regisseurs zouden kunnen regisseren en experimenteren. Waar álle
gesubsidiëerde gezelschappen aan meewerken door te helpen met oud decor. Waar
jonge ontwerpers de ruimte hebben zélf te timmeren en te schilderen en waar
belangstelling gewekt kan worden om 't onontbeerlijke, belangrijke vak van inspiciënt
te leren. Waar mogelijkheden zijn om geluid en licht te leren beheersen. Waar enige
maanden gewerkt kan worden om tegen het eind van het normale seizoen in een
4-maands zomertheater de resultaten te laten zien. M.i. opvoedender en belangrijker
om jonge mensen te vormen dan hen, nadat zij drie jaar op 'n toneelschool op enkele
scènes hebben geploeterd, enkele jaren bij een gezelschap te laten meelopen. Zij
willen losbarsten en hun kunnen tonen: hier ligt een terrein! (...) Hiervoor zou een
gemeente een houten schouwburg moeten bouwen en een kleine subsidie geven voor
onderhoud en materialen. Men zou de tv kunnen interesseren in het theater.’ Manuel
van Loggern vindt kamertoneel e.d. ‘strikt nodig’ voor een bloeiend toneelleven,
vnl. omdat het goedkoper kan werken dan een groot gezelschap. ‘De praktijk heeft
bewezen, dat een dergelijk theater, als het er eenmaal is, het klimaat schept waardoor
schrijvers zich voelen aangetrokken om voor het toneel te gaan werken. (...) Het
meest geschikt lijkt mij een pro-scenium theater met toeschouwersplaatsen in
hoefijzervorm. Een geheel rond theater lijkt me minder geschikt, zowel in technisch
als in psychologisch opzicht. (...) Er moet een nauwe samenwerking tussen schrijver
en regisseur komen. Dit kan alleen in een workshop worden verwezenlijkt’ Jef
Ceulemans stelt voor het kamertoneel te verbinden aan het ‘officiële’ theater om
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verspilling en verspreiding van talent te voorkomen. W.Ph. Pos meent, dat - mits
oprechte ambitie bestaat - een subsidie beschikbaar moet worden gesteld, die het
mogelijk maakt op een minstens gelijke materiële basis te werken als nu bij de
gesubsidieerde gezelschappen of de t.v. het geval is. Ook Max Wagener's gedachten
gaan in de richting van daadwerkelijke steun van de overheid. Wim Vesseur acht het
daarentegen noodzakelijk, dat het kleine gezelschap van de entreeprijzen min of meer
zou kunnen bestaan, wat een reële kan op vrije konkurrentie vereist. ‘Hiervoor is de
bestaande entreeprijs beslist te laag;

Gard Sivik. Jaargang 4

117
en de noodzaak om zich te verbinden terwille van het meeprofiteren van de subsidie
is veel te dwingend om een gezonde, organische ensemblevorming toe te laten. (...)
Het krampachtig onderscheid tussen gesubsidieerde grote K en vrije kleine k is
tekenend voor het kunstmatige van de gehele situatie. (...) Het is ook deze subsidie
die de culturele overheid van stad en staat haar goed bedoelde voorwaarden doet
stellen, die meehelpen om van het toneel de première-mallemolen te maken die het
is. Daarom lijkt het mij - minstens als proefneming - nodig de entreeprijzen te
verhogen en zou ik de overheidssteun ook liever in een minder dwingende vorm
zien; b.v. in de afschaffing van de vermakelijkheidsbelasting.’ Naast ruimere subsidies
staat Lode Hendrickx ‘meer kontakt onder de bestaande teaters, met jonge auteurs,
meer gekoördineerde akties’ voor, hetgeen overeenkomt met wat Bert Ilegems
voorstelt. Paul Snoek is radikaler: ‘Alle bestaande teaters platbranden, direkteurs en
akteurs lynchen. Zelf in de brand gaan staan en schreeuwen (met de stem van een
jonge regisseur): “To Brecht or not to Brecht, that's the question!”’ Raf Reymen
denkt ‘dat wij helemaal onderaan moeten beginnen: een gunstige atmosfeer scheppen,
onze opvoeding, ons onderwijs, onze mentaliteit veranderen en nog honderden dingen
meer. Het zou een reusachtig programma worden dat over tientallen jaren loopt.
Subsidiëring is een noodoplossing - de mensen moeten naar het teater gebracht
worden. Kunst - en teater in het bijzonder - mag geen luxe zijn, maar een
noodzakelijkheid.’ Paul Rodenko haakt in op zijn suggestie, gedaan n.a.v. vraag 2.
‘Theatre workshops e.d. in de zin van r e s e a r c h -centra lijken mij van groot belang
(kamertoneel zie ik alleen als noodoplossing: zolang de “hedendaagse mens” nog
niet aan “hedendaagse” stukken toe is; echt toneel vereist een groot publiek) vooral
wanneer men aan deze workshops een psychiater of psycholoog en bijvoorbeeld een
ethnoloog of cultureel anthropoloog zou weten te verbinden, mensen die bij het
spontane activeren en acteren van prelogische bewustzijnslagen verbanden kunnen
zien die het lekenoog ontgaan, verbanden die scenisch belangrijke indicaties kunnen
geven.’ Hans Roduin heeft meerdere wensen. ‘In de suitekamers enz. beleven
weinigen het toneel voor weinigen, misschien niet eens het toneel van morgen, zeker
wel de uitdrukking van een deel, vaak een zinloos deel, van de emoties en het
gedachtegoed van de (westers-burgerlijke, ethosloze) maatschappij waar wij in leven
en comediespelen. In elke kômè (Aristoteles' dorpsgemeenschap) komt de
gemeentereiniging de boel ten slotte toch wel opruimen. De kômè gaat door, de
comedie gaat door, omdat het leven doorgaat, met of zonder ethos. Om dit doorgaan
in de buitenwijken ruimte te geven is nodig 1) dat de toneelmensen doordrongen
worden van onze eilandsituatie e n van de drama's buiten het theater, dus meer plaats
voor moderne sociale- en cultuurgeschiedenis op de toneelacademies! ‘Literatuur’
is al veel, daarom 2) een als litterair periodiek gesubsidieerd Nederlands-Belgisch
tijdschrift naast en met een litterair ruimer gevormde redactie dan het tijdschrift Het
Toneel. 3) Reisbeurzen voor jonge tonelisten. 4) Initiatieven van onderop en een
open oor daarvoor bij de overheid en toneeldirecties. Bij elk gezelschap een
‘laboratorium’ waar acteurs en regisseurs, die zich hiervoor melden, voor
niet-commerciële producties kansen krijgen - maar vooral geen ‘avant-garde’-groep
los van de gezelschappen wat tot parochievorming en verstarring leidt en tot
wanbegrip bij het publiek, dat het levende toneel van de grote producties moet blijven
verwachten. En geen toneellaboratoriumwerk voor de t.v., waarbij een dramatische
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vormgeving nog nauwelijks in het geding is en die evenals de film geheel eigen
wetten stelt.’

Vraag 5 (Ned. + VI.)
Gelooft u in een wisselwerking tussen televisie en theater en zoja, wat
verwacht u daarvan voor het toneel?
Negen van de 22 inzenders, die deze vraag beantwoord hebben, ontkennen of
betwijfelen
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een wederzijdse beïnvloeding tussen theater en televisie. Paul Snoek verbindt aan
zijn ontkenning een prognose: ‘Nee. Er is teveel verschil tussen kijken en luisteren.
Binnen 100 jaar zal een toneelgezelschap gelijkgesteld worden met een
nudistenvereniging of een club Spiritisten, zoals een boek lezen even gek zal staan
als het oefenen met de pendel.’ Ook A. Defresne laat een nee horen. ‘De televisie
en het toneel zijn twee verschillende media met eigen wetten en eisen.’ Dat is ook
de opvatting van A. Koolhaas, die echter konstateert: ‘Op het ogenblik is de invloed
van het theater op de televisie onmatig.’ Ben Stroman: ‘Televisie is per definitie
anti-toneel. (...) Televisie is huiskamerfilm. Toneel is op zijn gemakkelijkst een
avondje uit met zijn allen. Op zijn best een collectieve ervaring, die de toeschouwer
individueel moet verwerken.’ Eric Schneider zou, omdat televisie en toneel z.i.
wezenlijk verschillen, de toneel- en televisieliteratuur willen scheiden. ‘Het is op
den duur toch weinig boeiend wanneer toneel- i.p.v. televisiestukken gebracht worden.
Men wil nu eenmaal méér dan wat getoond wordt, tenzij dat wat getoond wordt alles
blijkt te zijn.’ Artistieke wisselwerking tussen toneel en televisie lijkt Hans Roduin
bij de merkbare ontwikkeling van dramatische t.v.-produkties steeds dubieuzer. ‘T.v.
is ten opzichte van het toneel autonoom, zoals ook de film dat is (“filmisch toneel”,
een nieuwe leus, is onzin), het toneel zal van de t.v. geen impulsen voor de
vormgeving hoeven te verwachten.’ Wim Vesseur ‘zou niet weten wat het theater
wezenlijk uitstaande kan hebben met de beeldjournalistiek die de televisie is. Daar
waar de tv zich rechtstreeks tot het theater wendt, lijkt zij mij funest voor het theater,
omdat zij het theaterbeeld niet kan weergeven. Het tv-spel heeft m.i. zijn vorm nog
niet gevonden en ik zie die vorm niet als een dramatisch gespeelde, maar als een
reportagedrama van op het moment van uitzending bestaande levensverschijnselen.
(...) De invloed en/of wisselwerking die het tv-toneel op het theater zou kunnen
hebben, heeft de speelfilm reeds gehad, beter en uitgebreider. (...) De wisselwerking
tussen tv en theater zal hoogstens een zuiver maatschappelijke zijn.’ Emmy van
Lokhorst verwacht voorlopig niet veel van een wisselwerking tussen televisie en
theater, ‘daartoe is de televisie nog te zeer in een beginstadium.’ Bert Ilegems schrijft:
‘De gelijkenis tussen beide kunstvormen is eerder oppervlakkig en hun artistiek
medium in feite totaal verschillend. T.v. is vooral gebaseerd op principes van
beeldrhythme, van beeldisolatie en van beeldtrukage. Essentie van het toneel echter
is de akteur. De rechtstreekse konfrontatie met de spelende mens, direkt woordvoerder
van de auteur. Het observeren der reakties van deze spelende mens waarmede wij
kommuniëren, m.a.w. de verkenning van ons eigen geweten, dat is de drijvende
impuls van het teater. Het grandiose dat wij (zoals Giraudoux in zijn “Siegfried”
verhaalt) in ondraaglijke spanning kunnen opgedreven worden naar dát wat wij
nochtans steeds geweten hebben: de onthulling van Oidipoes' noodlot. Praktisch
gesproken (en de t.v. vergeve me de oneerbiedigheid) is de televisie echter wel
bruikbaar als melkkoe om het de teaterartist mogelijk te maken “de faire bouillir la
marmite” zoals Gérard Philippe het uitdrukte. Zolang de t.v. er niet toe besluit een
eigen speelschaar saam te stellen. zal daarom de waarde der t.v.-spelen artistiek
beneden peil blijven.’ Dit laatste punt wordt eveneens door Georges van Vrekhem
aangestipt.
Zes inzenders schrijven de televisie voornamelijk of uitsluitend een
propagandistische invloed ten gunste van het toneel toe. ‘Ik geloof dat tv en theater
tot aparte kunstvormen zullen groeien’, schrijft Manuel van Loggem. ‘Maar uiteraard
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is een tv-spel ook een vorm van dramatische kunst en heeft als zodanig
aanknopingspunten met het toneel. Ik zie de wisselwerking tweeledig: a) zeer grote
delen van de bevolking zullen tot hun verbijstering merken dat er b.v. een man als
Strindberg heeft geleefd. Door de tv worden grote groepen opmerkzaam gemaakt op
het bestaan van een volwassen toneelrepertoire. b) Er zal op den duur bij grote groepen
van de bevolking de behoefte bestaan hun tv-spelers in levende lijve te zien. Dit kan
stimulerend werken op het toneelbezoek. In het algemeen geloof ik dat het bestaan
van tv stimulerend kan werken op het toneel. Van groot belang
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vind ik ook dat schrijvers en akteurs met tv geld kunnen verdienen. Dit zal hun sociale
positie en hun sociale vrijheid in hoge mate ten goede komen. Voor de
toneelschrijfkunst vind ik van groot belang dat men eerder kans heeft een tv-stuk
opgevoerd te krijgen dan een toneelstuk.’ Lode Hendrickx, Hans Croiset, Raf Reymen,
Staf Knop en Jef Ceulemans vermoeden eveneens, dat de televisie de belangstelling
voor het toneel zal vergroten, ook al blijken zij zich over het algemeen wel bewust
te zijn van een principieel onderscheid tussen beide. ‘Natuurlijk is er een
wisselwerking tussen theater en tv. Wanneer tv voor de acteur een expressiemiddel
wordt en niet alleen een “schnabbel”’, aldus Bob Verstraete. Max Wagener geeft te
kennen in wisselwerkingen tussen televisie en theater te geloven en besteedt aan één
punt speciale aandacht. ‘Mocht het (opnieuw) komen tot de vorming van een vaste
televisie-toneelkern, dan zal een groep beroepstoneelspelers een groot aantal avonden
per week vrij zijn. Een goede kans om het nieuwe toneel te laten verdedigen door
hen, die het best voor deze taak berekend zijn.’ Dimitri Frenkel Frank stelt de invloed
van de televisie gelijk aan die van de film en de radio. ‘Het theater verliest steeds
meer zijn functie als verschaffer van probleemloos entertainment - het toneel wordt
weer tempel, strijdperk, sauna, speldeprik. (Geen misverstand: toneel moet natuurlijk
a l t i j d entertainen, dat is gewoon zijn vorm. Vervelend toneel is nooit toneel.)’ De
mening van G.K. Reve komt hiermee ongeveer overeen. ‘De vulgariteit der
televisieprogramma's heeft reeds de theaterdirecties gedwongen het niveau van haar
repertoire te verhogen. Een nieuwe kunstvorm bedreigt zelden een oude, maar dwingt
deze veeleer tot grotere echtheid en zuiverheid.’ Jeanne van Schaik-Willing oppert
de mogelijkheid, dat de televisie als ‘talentscout’ zou kunnen fungeren voor het
toneel. ‘Indien de televisie iets zou instellen, vergelijkbaar met de third programme
van de B.B.C. en behoorlijk gehonoreerde opdrachten gaf, dan geloof ik wel dat
aangetrokken talent meteen waarde zou kunnen hebben voor het toneel. Op de wijze
van het talenten-verslindende Elisabethaanse toneel, dat ook schrijvers gecreëerd
heeft.’ Paul Rodenko signaleert meerdere mogelijke winstpunten. ‘Ongetwijfeld
bestaat er zo'n wisselwerking, al was het alleen maar omdat dezelfde acteurs voor
toneel en televisie spelen en ook schrijvers zich (ten dele) van beide media bedienen.
Wat de acteurs betreft: ik denk dat de televisie, die een zeer genuanceerde en verfijnde
techniek van acteren vereist (“underacting”), wel definitief een einde zal maken
maken aan de klassieke bral-stijl waaraan het nederlandse (niet alleen het nederlandse)
toneel zich nog altijd niet volledig ontworsteld heeft (en dat vooral het nederlandse
- s p e c i a a l het nederlandse - luisterspel ontsiert: het luisterspel dat juist een
genuanceerde intimiteitskunst bij uitstek zou moeten zijn). Ik wil hiermee niet zeggen
dat “underacting” zonder meer voor het moderne toneel bruikbaar zou zijn, integendeel
zelfs: een beetje hysterie kan op het toneel geen kwaad. Maar dan a d e k w a t e
hysterie en geen stereotiep gebral. De invloed van de televisie op de stijl van acteren
zie ik dus vooral negatief: de acteurs leren een bepaalde hebbelijkheid af en staan
daardoor misschien onbevooroordeelder tegenover het aanleren (want dit is de
volgende, positieve fase) van een nieuwe toneelstijl. (...) en wat het toneelschrijven
betreft: het is mogelijk dat de toneelschrijver die televisie-ervaring heeft opgedaan
zich meer op het essentiële zal richten, overbodige explicaties en langademige
exposities vermijden en er zich op toeleggen de dialoog meer “to the point” te maken.
Misschien zal ook de televisie, met het accent op handelingstempo en visualiteit,
hem duidelijker de (volstrekt niet nieuwe) waarheid doen beseffen dat toneel geen
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woordkunst is maar s c e n i s c h e kunst. Dat zouden dan winstpunten zijn, al hebben
ze strikt genomen niets met een s p e c i f i e k e invloed van de televisie op het toneel
te maken.’
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Vraag 6 (Ned.)
Hoe ziet u de toekomst van het toneel in het algemeen, en in het bijzonder
m.b.t. uw eigen terrein?
‘Rozig zal ik maar zeggen. Wat zou het anders voor zin gehad hebben om deze
enquête te beantwoorden?’ vraagt Paul Rodenko zich af. Manuel van Loggem, W.Ph.
Pos en A. Defresne verwijzen de vraag naar de waarzegger of het damesweekblad.
De andere inzenders wagen het er op, al negeren zij vrijwel allen het tweede deel
van de vraag. ‘Ik geloof dat de toekomst van het theater niets te wensen over zal
laten. De behoefte van de mens naar de zuivere emotie zal in een wereld waarin de
kunstmatige emotie voortdurend sterker wordt geëxploiteerd, ongetwijfeld toenemen.
Als het toneel zich op dit punt aan zijn roeping en zijn geschiedenis houdt, heeft het
een rijke toekomst en zal het een voortdurend belangrijker functie krijgen’, luidt de
voorspelling van A. Koolhaas. die in zijn algemeenheid gedeeld wordt door Ben
Stroman, Emmy van Lokhorst, Bob Verstraete, Jeanne van Schaik-Willing en Max
Wagener. Wim Vesseur ziet de toekomst van het toneel somber in als niet mettertijd
een drastische vernieuwing plaatsvindt. ‘Een vernieuwd theater zie ik op den duur
niet zozeer avondvullende stukken spelen, als wel dramatische ideeën, die misschien
zelfs met onze psychologie en karakter-analyse niet meer kloppen, al zal dat zeker
niet de naaste toekomst zijn. De toneelorganisatorische en dramaturgische inkeer,
revolutie of geleidelijke koerswijziging, die zeker op komst is, zal naar mijn mening
van de ontwerper in de eerste plaats van een practisch bruikbaar, variabel
schouwburg-instrument verwachten met dito requisieten, dat de kromste sprongen
van het toneel niet alleen kan meespringen, maar zelfs kan helpen rechtvaardigen.’
Hij beklemtoont voorts, dat i e d e r e e n in het theater moet ‘meespelen, samenspelen
en doorspelen’ en besluit: ‘Als dit onjuist zou blijken, zal ik het theater verlaten in
de overtuiging dat het theater zich vergist heeft.’ Eric Schneider en Hans Croiset
baseren hun vertrouwen in de toekomst van het toneel op de geestdrift, die zij bij
veel jonge krachten bespeuren. De laatste brengt de vraag in verband met vraag vier
en zou de stichting van een Nationaal Toneel - ‘één grote troep zoals de Comédie
Française of het TNP van Vilar, en daarnaast ambulante troepjes in de provincie’ toejuichen, mits onder leiding van een toneelman van formaat - ‘een Vilar, een
Planchon’ -. Dimitri Frenkel Frank gewaagt van ‘een loze vraag’ en beperkt zich tot
zijn eigen terrein. ‘Wat de toneelschrijfkunst betreft, op de korte baan gezien: dat er
de laatste jaren in Nederland zo'n duidelijke opleving is mag als een der gunstige
toekomsttekens gelden. Over tien jaar zijn er in Nederland en Vlaanderen vijf
meesterwerken geschreven. Te wensen ware dat deze vijf meesterwerken van het
soort zijn dat het publiek bij de nek pakt en het theater binnensleurt. Niet ieder stuk
hoeft zo'n bom te zijn. Maar we hebben er een paar broodnodig - om de barrikaden
van de lauwheid op te blazen.’ G.K. van het Reve geeft aan hoe het z.i. beslist n i e t
moet. ‘Ik zie de toekomst van het toneel niet somber in, mits men slechts begrijpe,
dat de veel genoemde vernieuwing op zichzelf een holle frase is. We hebben noch
behoefte aan nieuwe gezelschappen, nieuwe theaters of nieuwe techniese middelen,
noch aan nieuwe dramatiese vormen. Een begaafd toneelauteur zou een mensenleven
nodig hebben om al de bestaande, en beproefd gebleken toneelvormen, die hem gratis
ter beschikking staan, toe te passen.’ De toekomstverwachtingen van Hans Roduin
ten slotte zijn konkreet: ‘Voorlopig voortzetting van het “litteraire” theater
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(“auteurstheater” versus “acteurstheater”), toenemende invloed van het epische
tijd-theater, toenemende laboratoriumarbeid en dientengevolge ook in Nederland
een grotere toneel-litteraire creativiteit. Bezoekerswinst dank zij tv.’

Gard Sivik. Jaargang 4

121

Jan Walravens
samuel beckett: mysteriespelen van het niet
De eerste beweging is van grote betekenis. Zij werkt nochtans negatief. Zij elimineert
al wat niet tot de kern zelf van het betoog behoort en maakt van het podium een
zwijgende, naakte tafel. Wat zij uitschakelt, behoort bij anderen tot de essentie van
hun dramatische kunst. Het vernietigen van die essentie is voor Samuel Beckett het
begin.
In de toneelwerken van deze Ier - geboren te Dublin in 1906, secretaris van James
Joyce, groot verdediger van de Nederlandse schilder Bram van Velde, wiens zuster
Jacoba tot zijn intieme vriendenkring behoort, twee toneelwerken rechtstreeks in het
Frans geschreven: ‘En attendant Godot’, gecreëerd in 1953, ‘Fin de Partie’, gecreëerd
in 1956, waarna enkele zogenaamde ‘teksten voor niets’: ‘Acte sans Paroles’, ‘Tous
ceux qui tombent’, ‘Cendres’, ‘Krapp's last Tape’ - in deze toneelwerken is er ten
eerste geen sociale achtergrond meer voorhanden. Het sociale, waartegen een bepaalde
geschiedenis zou spelen en dat aan deze geschiedenis een in de tijd geëngageerde
betekenis zou kunnen verlenen, ontbreekt volkomen. Trouwens, ook dergelijke
geschiedenis ontbreekt. Er is geen verhaal meer aan te wijzen bij Beckett, geen
logisch of onlogisch gebeuren, geen politieke of amoureuze intrige. Bijgevolg is er
geen sprake meer van een exposé, een conflict en een climax. Er wordt ons immers
niets meer verteld en er wordt geen enkele inspanning gedaan om ons te boeien of
te ontroeren, althans niet door een anekdote, een avontuur.
Er zijn nog personages, maar wat zijn zij? Zij staan niet ingeschreven in een
historische realiteit en komen ons ook geen historie uitbeelden. Hun sociale positie
is zo los en zo vaag, dat ze practisch niet eens bestaat. En sommige personages zoals
‘man’ uit ‘Acte sans Paroles’ hebben helemaal geen maatschappelijke zwaarte meer.
In ieder geval heeft geen enkel van de Beckettiaanse figuren nog een sociale functie
te vervullen.
De samenleving is voor hen een woestijn.
Wat is de plaats der handeling? Niets en het drama speelt dan ook nergens. Waar
ligt nergens volgens Beckett? Op een verloren hoek ergens langs een grote baan,
onder een boom, zo men wil. Triomf van het onbepaald lidwoord. Of in een verlaten
kamer, ergens bij de oceaan. Of zelfs in een ruimte zonder meer, ongekend en
onbestaand.
In dat gebied zonder contoeren, zonder eigen lucht of kleur, zitten of staan de
Beckettiaanse personages. Zij zijn karakterloos, zij hebben geen innerlijk leven. Is
Estragon gierig, is hij dwaas, wat voelt hij binnenin, wat wenst hij? Wij kunnen het
niet opmaken uit zijn spreken, voor zover als er sprake kan zijn van spreken wanneer
hij woorden gebruikt. Wij kunnen het niet opmaken uit zijn handelingen, voor zover
als hij handelt. Wij zien de verschillende figuren wel evolueren, zij lachen of zij
wenen, zij springen woedend op of zij vallen moedeloos neer, maar ‘menselijk’
kennen wij ze niet. Wij zullen ze nooit op straat ontmoeten en zullen ze nooit
herkennen. Zij zijn nog geen mensen.
Ten overstaan van het toneel van Sofokles of Shakespeare, van Pirandello of Sartre,
is dat van Samuel Beckett nog geen toneel. Het verkeert nog in de toestand van larve,
van een geste, van een spanning zonder meer. Al wat de toneelwerken van anderen
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stoffeert, al de draperijen van taal, constructie en intrige, waarin de anderen hun
‘boodschap’ zorgvuldig wikkelen en ontwikkelen, geeft hij op van bij de aanvang.
Hij ontdoet zich welbewust van het prestige van de taal, van het overwicht van de
dramatische intensiteiten, van de aantrekkelijkheden van het verhaal. Hij is een
non-figuratief toneelschrijver. Zijn inhoud ligt op het vlak van zijn vormgeving.
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Hoe is die vormgeving? Aanvankelijk ontreddert zij in hoge mate. Men krijgt immers
geen vat op de toneelstukken van Samuel Beckett. Men kan ze niet grijpen en niet
be-grijpen. Als vissen springen de gedachten en de woorden telkens weer onder de
hand weg. Men luistere slechts naar enkele replieken uit het eerste bedrijf van ‘En
attendant Godot’:
Estragon

Il devrait être là.

Vladimir

Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait.

Estragon

Et s'il ne vient pas.

Vladimir

Nous reviendrons demain.

Estragon

Et puis après-demain.

Vladimir

Peut-être.

Estragon

Et ainsi de suite.

Vladimir

C'est à dire...

Estragon

Jusqu'à ce qu'il vienne.

Vladimir

Tu es impitoyable.

Estragon

Nous sommes déjà venu hier.

Vladimir

Ah non, tu te goures.

Estragon

Qu'est ce que nous avons fait hier?

Vladimir

Ce que nous avons fait hier?

Estragon

Ma foi... (Se fâchant) Pour jeter le doute,
à toi le pompon.

Enz.
Wie niet dadelijk ontmoedigd is en koppig in zijn schouwburgzetel blijft zitten,
leert langzamerhand dat hij zijn aandacht moet overhevelen van datgene wat misschien
gezegd wordt naar de manier waarop het gezegd wordt. Vermits we dan toch in een
voorstellingloos toneelspel beland zijn, moeten we niet meer luisteren naar het ‘wat’
van de dialoog maar naar het ‘hoe’. En worden we onmiddellijk ingelicht over het
bijzonderste aspect van deze vormgeving: dat in de mond van de personages de
gedachten en gevoelens voortdurend wegschuiven en verdwijnen. Wij begrijpen de
figuren niet die het toneelstuk bevolken, maar ook zij slagen er niet in zichzelf of
hun partner te begrijpen uit de woorden die gewisseld worden. Er is trouwens geen
sprake van een woord-wisseling: evoluerend in in de woestijn, roepen deze mensen
ook tegen elkander op in die woestijn. Gevolg: nooit komen zij er toe een
samenhangend geheel te vormen van hun gesprek.
In de gewone omgangstaal en in de retoriek verkrijgen de woorden die samenhang
natuurlijk wél. Na Georges Bataille noemt Samuel Beckett die samenhang ‘le discours’
en bedoelt daarmee het geheel dat de woorden vormen wanneer zij onderworpen zijn
aan een idee, die zij moeten uitdrukken. In de ‘discours’ zitten de woorden bijgevolg
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vast en staan zij netjes op een rij. Men kan zich zelfs voorstellen dat die disciplinaire
macht van de ‘discours’ alleen, ‘à vide’ zou werken: er zou dan geen of bijna geen
idee meer aanwezig zijn, doch alleen de op zichzelf draaiende ‘discours’. Bij analogie
denkt men aan Johann Sebastian Bach, aan wie drie noten in een bepaalde tonaliteit
volstonden om een breed-uitgesponnen muzikale compositie te vervaardigen. En
brodeerde ook Bossuet zijn beroemde lijkredenen niet mét en óp de eerste drie
woorden van zijn betoog? Het verleende zijn glorieuze welsprekendheid iets
automatisch dat aan het onmenselijke grensde: drie woorden in een gleufje en de
toespraak ontrolde zich.
Zoals in de compositie van sommige schilderijen van Picasso, is bij Beckett iedere
samenhang systematisch verbroken en versplinterd. Hebben zijn personages drie
woorden uitgesproken, dan hebben ze zich al tweemaal onderbroken, hernomen,
verbeterd, vernietigd. Beckett begint zijn toneelstukken immers met de uitschakeling
van iedere ‘discours’. Vandaar dat hij slechts de gebroken dialoog wil kennen. Nooit
of zelden antwoordt een personage aan een ander personage, zelfs wanneer er hem
wat gevraagd
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wordt. Nooit of zelden antwoordt dat personage aan zichzelf. Hij gebruikt woorden
en zinnen, maar niet om verbindingen tot stand te brengen met zijn medemensen of
met zichzelf. Iemand lanceert een idee. Nauwelijks is hij uitgesproken, of hij wordt
al tegengesproken. Nauweijks heeft men zelfs de mond geopend of het woord wordt
u al afgesneden. Men komt aan geen gesprek toe. Niemand geraakt zo ver. Woorden
gebruiken gaat niet, zonder meer. Men denkt aan een man die een vochtig lucifertje
tracht aan te steken: vruchteloze pogingen. Soms ontspringt er wel een vlammetje,
maar het dooft onmiddellijk weer uit. Het is immers te zwak geweest om te blijven
duren. Het was op voorhand ten dode opgeschreven. Zo vallen de woorden
voortdurend neer en verwekt de dialoog niets meer dan een bijna fysisch te doorstane
stilte. De dialoog geeft slechts een tegenstrijdigheid van gevoelens en gedachten te
horen, waaruit geleidelijk het drukkend besef van een allesomvattend zwijgen groeit.
Twee vuren branden tegen elkander op, en laten slechts hun as over.
Wat zeggen die zinnen die niets zeggen? Zij brengen ofwel een klacht die niet
gehoord wordt, ofwel een harde, koude stoot van humor. Ofwel zeggen de personages
- in hun eigenaardige taal die steeds op niets uitloopt, wij hebben het gezien - dat zij
moe zijn, dat zij honger hebben, dat ze geslagen werden, dat ze zich verlaten,
overbodig, wanhopig voelen. Ofwel slaan ze over naar een ruwe, soms obscene,
meestal pijnlijke volkshumor. Zo werpen zij ons voortdurend van de tragiek naar de
clownerie, van de Old Vic naar het circus. In de klacht zijn zij aangrijpend, in de
humor zijn zij onweerstaanbaar. Maar samengeprangd in het keurslijf van het
onmogelijke toneelspel, vernietigen zij elkaar zoals de woorden elkaar vernietigen.
Is ‘En attendant Godot’ een clowneske parodie of een beklemmend drama? Is ‘Fin
de Partie’ een burlesk spektakel, genre Marx Brothers, voor moedeloze intellectuelen,
of een tragisch tijdsstuk? Niemand zou het kunnen zeggen, en het best weten dat de
regisseurs, die op doodsgevaar tussen de twee interpretaties moeten kiezen, en die
moeten toelaten dat het spel zichzelf negativiseert, vernietigt tussen de twee
onverenigbare polen van Oedipus en Grock.
Het zijn twee karaktertrekken van Beckett's vormgeving, die men gemakkelijk
kan aflezen uit de eerste scènes van zijn toneelspelen. In het vervolg van het drama
wordt er een derde aan toegevoegd: de voortschrijdende ontreddering, verwoesting,
vernieling waaraan de personages ten prooi zijn. Dat onttakelingsproces doet zich
in de eerste plaats fysisch voor: twee personages van het eerste bedrijf in ‘En attendant
Godot’, als Pozzo en Lucky, zijn in het tweede blind geworden, stom en hebben hun
geheugen verloren. De oude Hamm kan nog alleen sterven op het einde van ‘Fin de
Partie’: zijn laatste weerstand werd gebroken en niet het minst zijn levenskracht.
Aan dezelfde lichamelijke en geestelijke afbraak is Krapp onderworpen, terwijl het
dikwijls gebeurt dat de figuren uit de romans van Beckett hun benen verliezen, zelfs
al hun ledematen - ‘il ne reste que le viril, qui ne l'est pas’ (‘L'Innommable’). Van
dag tot dag gaat de verminking van al deze figuren voort, zij worden smaller, korter,
halver. Konden zij gisteren nog zien, nog spreken, nog begrijpen? Zij weten het niet.
Vandaag kunnen zij het in ieder geval niet meer. Gevolg daarvan: ook hier komt de
toeschouwer geleidelijk op een gapende opening, een kuil, een afwezigheid uit. De
stilte, die ontspringt aan de contrasterende dialoog en het subtiele gebruik van tragiek
en humor, ontstaat ook uit het verloop der gebeurtenissen, voor zover als er zich
werkelijk gebeurtenissen voordoen bij Beckett. Voor de personages is er in ieder
geval slechts een enkele eindterm: de verdwijning, de afwezigheid, de dood.
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Zo kan men zien, dat heel de vormgeving van Samuel Beckett's toneelspelen
afgestemd is op het verwekken van een stilte. Alles leidt naar het zwijgen, het
niet-zijn. En wie zou er zich kunnen weerhouden hierbij aan het Zen-Boeddhisme
te denken, aan die authentieke ascese van het niets, zo treffend uitgedrukt in de vier
regels die prof. dr. Th.P. van Baaren aanhaalt in zijn pocket over de grote godsdiensten
van Azië ‘Van Maansikkel tot rijzende Zon’:
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De Bodhi-boom heeft nooit bestaan,
de heldere spiegel evenmin.
Want in de grond bestaat er niets.
Waar zou het stof zich vast op zetten?

Al de elementen, waaruit het toneelspel van Beckett gemaakt is, roeien elkander
systematisch uit. De ontzaglijke, troeblerende stilte, waarvoor de personages tenslotte
opgesteld staan, is gelijk aan de stilte die Samuel Beckett in ons, zijn toeschouwers,
verwekt heeft. Verward en zwijgend staan wij daar naast Estragon, Vladimir, Trapp,
Hov, Clem en de anderen en zoals zij hebben wij onze taal verloren. Toch is het
verschil tussen hen en ons groot. Als levende mensen hebben zijn hun gang naar de
stilte immers ervaren en door-leden, hun evolutie is een reële Calvarie en een
onafwendbare Oedipus-ontwikkeling geweest. Wij hebben de geboorte van de stilte
alleen gevolgd als kijkers. Onze ogen hebben de vinger van Beckett gevolgd, maar
daarbij zijn ze slechts blind geworden in schijn. Met open ogen hebben wij de
blindheid gevolgd van de figuren en daarvan de suggestie gekregen van een eigen
blindheid. Met andere woorden: Estragon heeft zijn leven geleefd, wij hebben slechts
een kunstwerk ondergaan en leren kennen. Wat voor hem en zijn tragi-komisch lot
dodelijke belevenis is geweest, is voor ons een aangrijpend, opzwepend, vitaal genot
geworden.
Genot is het woord, hoe vreemd het ook moge klinken. Beckett's treurspelen
volgend, is men meteen getuige van het ontstaan van een onbegrijpelijke en toch
fascinerende schoonheid. Misschien is dat de fascinerende schoonheid die ondergaan
wordt door hen, die eindelijk gehoor geven aan de in iedereen aanwezige drang naar
zelfvernietiging. Misschien is dat ook de schoonheid die het in iedereen aanwezige
sadisme - de vreugde om het leed van anderen - doet ontstaan. In ieder geval gaat
het om de diepst verborgen, de minst uitgesproken menselijke gevoelens, gevoelens
die zonder twijfel een schuldige maar wellicht daarom zo exalterende omgang met
de duivel onderhouden. Wat er van zij, de glans is er, de glans van een zwarte diamant,
van een explosie van bloed of van een onmogelijk-schunnige houding of daad. Hij
straalt met donkere intensiteit van het podium uit en hij tast ons in de eerste plaats
in onze zenuwen aan. Toen ik ‘En attendant Godot’ voor de eerste maal had gezien
en zonder de tekst van het drama gelezen te hebben, moest ik node en lang over mijn
polsen wrijven, mijn schouders in de handpalmen houden, de hersenen zeer kalm en
stil houden. Er gaat een niet te dragen nerveuze spanning uit van de drama's van
Samuel Beckett. Die spanning zou ons ieder ogenblik in gillen kunnen doen uitbarsten,
zodat enkelen slechts door een honend gelach of een nobele verontwaardiging aan
de ondraaglijkheid kunnen ontsnappen. De anderen blijven verwoest zitten, als na
een electro-chocbehandeling. Men zou niet gillen uit vrees, zoals in het
verschrikkingsdrama. Men zou niet gillen uit meevoelen, zoals in het humane drama.
Men zou slechts roepen omwille van de spanning zelf, een spanning die geen woorden
heeft, niet menselijk gebonden is en door geen anekdote ontstaat. Maar die aanwezig
is door de zuiver-artistieke bestanddelen van het werk: de herhaling, de afstoting, de
vernietiging, het moeizaam scheppen op de scène van niets.
Wij zullen nog een gans andere van Beckett's paradoksen betreden, wanneer we
zeggen dat deze toneelspelen noch vormeloos, noch louter formeel zijn. Zij brengen
geen écriture automatique - bruut samenraapsel van ongeordende elementen uit het
subconsciënte opgeweld, dus - en geen alleen door zijn formele bestanddelen
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gestructureerde tijdsbrok. Zij bezitten wel degelijk een stramien, en al mag dit stramien
geen verhaal, geen psychologische ontwikkeling’ geen ‘boodschap’ heten, toch is
het aanwezig, toch zal het ons verplichten onze hogere constatering over de abstractie
van dit werk zoniet te herzien, dan toch aan te vullen.
Exclusief abstract zoals de schilderijen van Mondriaan geweest zijn, zoals sommige
mise-
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en-scène-experimenten van Oskar Schlemmer bij het Bauhaus waren, is het toneelwerk
van Beckett nooit. Het rust op elementen die meer zijn dan zuiver vormelijk en die
we misschien best als een dramatisch thema zouden bestempelen (zoals de
toondichters spreken van een muzikaal thema). Er zit inderdaad een algemeen motief
onder de formele karakteristieken van Beckett's toneel, een motief dat nooit uitgroeit
tot een eigenlijk dramatisch onderwerp maar dat de opeenvolging van woorden en
handelingen dan toch een zekere structuur verleent.
Dat motief is steeds een vondst. Beckett die niet het minst belang schijnt te hechten
aan ‘de kleerhanger’ waaraan de strekking van zijn toneelwerk opgehangen is, mag
nochtans een der zeldzame toneelschrijvers van onze tijd heten, die steeds een andere
trouvaille weten te leggen aan de basis van elk hunner werken. In ‘Krapp's last Tape’
brengt hij de vondst van de bandopnemer die een oud en vermolmd man toelaat
enkele onder de schoonste momenten uit zijn bestaan te herleven. De beste
ogenblikken van zijn leven heeft deze man steeds opgenomen op band. Nu is alle
viriliteit uit hem geweken (alweer!) en kan hij nog slechts een bitter, grinnikend
genoegen vinden in het opnieuw aanhoren van de vreugde die hij jaren geleden
beleefd en vervolgens in woorden omgezet heeft. Het motief van ‘En attendant Godot’
is overbekend. Is ‘En attendant Godot’ niet op weg een der zeldzame mythes van
onze tijd te worden, een mythe waarin ontelbaren hun metafysische honger, de
bespotting van hun hoop ook, terugvinden? Twee landlopers zitten onder een boom
en wachten. Zij wachten op een personage dat ze niet kennen maar van wie ze
nochtans weten dat hij komen zal. Wat hij hun zal brengen, weten ze evenmin. Op
het einde van het eerste bedrijf brengt een jongetje het bericht, dat langer wachten
nodeloos zou zijn. Godot komt niet. Hij zal de volgende dag komen. Zelfde spel in
het tweede bedrijf. Wachten... geen Godot... de boodschap van het jongetje: Godot
komt morgen Verwarrend werkt daarbij het feit, dat het jongetje zich niet meer
herinnert dezelfde boodschap reeds vorige dag gebracht te hebben. Hij kan zich ook
niet herinneren de twee landlopers die dag al ontmoet te hebben.
Dit wacht-thema van ‘En attendant Godot’ wordt aangevuld door een tweede: in
hun verlatenheid krijgen de twee verschoppelingen het bezoek van twee personages
die al even pijnlijk om aan te zien zijn: de tyrannieke dompteur Pozzo en een
menselijke automaat die Lucky heet en Pozzo dient als een hond. Lucky danst, zingt
en weent voor zijn meester, tot het raderwerk in zijn binnenste plots stuk springt en
hij een verbrokkelde en vervaarlijke toespraak ten beste geeft waarin men, in
verminkte toestand, al de elementen van de 20e-eeuwse retoriek en van de algemene
taalverbastering kan terugvinden. Uitgeput en lam geslagen door de twee landlopers
valt Lucky na deze gebroken toespraak neer. In het tweede bedrijf komen ook deze
personages terug, maar dan is Pozzo blind geworden, Lucky doof en weten ook deze
figuren niet meer te zeggen of zij Estragon en Vladimir al ontmoet hebben.
In ‘Fin de Partie’ bevinden wij ons in een afgesloten kamer op een verlaten eiland.
Buiten klotst nog alleen het water van de oceaan. Alle leven is uitgestorven op aarde,
het einde van alles is nabij. De oude, blinde meester Hamm en zijn clowneske knecht
Clov wachten op dat einde. Met bebloed gelaat zit Hamm in een zetel en luistert naar
Clov die hem bedriegt en beliegt. Dan maakt Clov zich heimelijk klaar om zijn
meester te verlaten. Men vraagt zich nochtans af waarheen hij zou kunnen vertrekken:
buiten het eiland is er niets meer dan water. Hij blijft aangekleed en met een valies
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in de hand naar zijn meester staren. Hamm verkeert in de waan dat hij volledig alleen
gelaten is en sterft.
Ook hier is een tweede thema aanwezig, maar het is niet zo uitvoerig uitgewerkt
als het Pozzo- en Lucky-thema uit ‘En attendant Godot’. In de kamer van Hamm
bevinden zich twee vuilnisbelten. Daarin heeft Hamm zijn oude vader en moeder
laten stoppen. Nell en Nagg worden gevoed met beschuiten. Zij herinneren zich op
tranerige wijze de schone uren die ze indertijd met elkander gesleten hebben. Dan
wordt het deksel van de vuilnisbelten
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onverbiddelijk dichtgestopt door Clov, op bevel van Hamm, en de twee oudjes
kreperen zonder een snik.
In ‘Acte sans Paroles’ tracht een man die geen woord zegt, eerst een waterfles,
dan een touw te grijpen. Zijn pogingen blijven echter vruchteloos want telkens
wanneer hij de fles of het touw meent in de hand te houden, worden zij door een
onbekende macht buiten zijn bereik geheven. Onverschillig geworden, legt hij zich
tenslotte neer bij de toestand van zaken. Hij strekt zich op de grond uit en reageert
niet meer wanneer de waterfles, het touw en de boom die hem enige schaduw
verschafte, achtereenvolgens in de hoogte verdwijnen. ‘Acte sans Paroles’ is een
pantomime waarin het Beckettiaanse personage enigszins doet denken aan Buster
Keaton, maar een Keaton die Franz Kafka zou gelezen hebben.
Tot daar de voornaamste themata van Beckett's werk. Zoals men ziet zijn ze niets
meer dan een samenbindende draad die doorheen de dialoog en de situaties loopt.
Zeggen dat elk van deze onderwerpen wijsgerig-grondig en aangrijpend-dramatisch
uitgewerkt is, zou verkeerd zijn. Samuel Beckett brodeert op deze themata, hij
behandelt ze niet zoals Ibsen b.v. het probleem van de vrouwenemancipatie in al
haar uitingen behandeld heeft in ‘Nora’. Men heeft de indruk, dat hij ze minder
opneemt voor wat ze betekenen dan voor het punt waarheen hij ze kan brengen.
Gelijk wat zou goed zijn, onder voorwaarde dat hetzelfde slotakkoord bereikt kan
worden. En dat slotakkoord is onveranderijk de vernietiging: vernieting van de hoop
in ‘En attendant Godot’, van het betrouwen in enkele voorbije momenten in ‘Krapp's
last Tape’, van alle leven en betekenis in ‘Fin de Partie’, van de daad in ‘Acte sans
Paroles’. Steeds is het er Beckett inderdaad om te doen uit te monden op een moment
van zwijgen, van niet-zijn en dat hebben we zowel in zijn taalgebruik als in zijn
dramatische compositie opgemerkt. Het ogenblik is nu gekomen om alles samen op
te nemen en een poging te doen om Beckett's ultiemste bedoelingen te doorpeilen.
Enkele daarvan mogen doorzichtig heten. Ze komen voor in drama's of taferelen
waarin Beckett de bedoelingen van andere dramaturgen kruist. Op onbetwistbare
wijze betoont hij zich dan hun meester, zowel in de vondst als in de menselijke
diepgang en in de taal, maar zichzelf heeft hij daar nog niet volkomen bereikt.
Het helderste van zijn werken is zonder twijfel ‘Krapp's last Tape’, een der laatst
verschenen en toch een der gemakkelijkst te begrijpen eenacters van Beckett. De
vondst met de bandopnemer wordt voor Beckett een middel om Krapp met zijn
verleden en meteen met zijn illusies te confronteren en hem ook daar nog van te
beroven. Krapp heeft geen verleden en geen illusies meer wanneer het doek valt.
Zijn totale ontdaanheid is voltrokken: naakt en weerloos staat hij voor de muur van
het niet-zijn waar Beckett hem van bij de aanvang wou brengen. Maar groeit de
schrijnende tragiek van dit werk precies uit zijn helderheid? Beckett is in ieder geval
zelden zulk ontroerend en ontroerd auteur gebleken als in dit kort maar diep-snijdend
drama van een mensenleven.
Kneveling en dood van een verleden ook in de scènes uit ‘Fin de Partie’ waarin
Nell en Nagg, de ouders van het stervend hoofdpersonage, uit hun vuilnisbelt opduiken
en moedeloos en obsceen naar enig contact met elkander zoeken. Ook hier zijn de
strekkingen duidelijk: de figuren voor wie de dag van morgen opgehouden heeft te
bestaan, beginnen met hun voorzaten, hun afkomst te doden. Zo is de cirkel van
verleden naar toekomst langs heden gesloten. Ook hier dus de duisternis als eindterm.
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In de personages van Pozzo en Lucky komen daarentegen kritische, zelfs
caricaturiserende bedoelingen naar voren. Men zou bijna zeggen dat deze twee figuren
in de eeuw ingeschreven staan en dat zij zowel de beruchte Hegeliaanse en
Marxistische verhouding meester-knecht of beul-slachtoffer uitdrukken als zij
symbolisch mogen heten voor de moderne menselijke ontaarding door de
wetenschappelijke ontdekkingen en vooral door de automatie. Wie de Pozzo-figuur
daarbij wil beschouwen als een exponent van het nazisme of dan toch van de moderne
dictatoriale stelsels, is daar eveneens vrij in, terwijl niemand
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Lucky zal kunnen zien verschijnen zonder aan de uitgemergelden van Buchenwald
te denken. Zo zijn deze twee personages uit ‘En attendant Godot’ op verschillende
wijzen te verklaren en vormen zij het meest aanwijsbare deel in het oeuvre van
Beckett. Zij brengen geen som van duisternissen zoals Hamm of Clov en verkeren
ook in geen moeilijk te achterhalen overgangsbewegingen zoals Estragon en Vladimir,
maar bezorgen ons een met scherpe stift uitgesneden oordeel van de schrijver op de
wereld waarin hij leeft. Toch zijn zij, in feite, niets meer dan afleidingen en geeft
Beckett, wanneer hij hun lotgevallen vertelt, bewust toe aan wat hij in ‘L'Innommable’
zelf ‘l'envie de raconter des histoires’ noemt. Hoe pakkend dit gedeelte van zijn werk
dan ook wezen moge, toch geloven wij dat zijn authentieke betekenis elders ligt.
Zij ligt op een metafysisch plan en zij maakt van de beste onder deze drama's
moderne mysteriespelen. Deze termen klinken wellicht zwaar. Zij wijzen er op dat
hier uitdrukking gegeven wordt aan zuiver-geestelijke realiteiten en dat deze realiteiten
de dramatisch-symbolische vorm verkregen hebben die ook de middeleeuwse
kerkelijke spelen, ja zelfs de Griekse riten bezaten. Er werd al voldoende op gewezen
hoe dicht deze werken bij Nietzsche's opvattingen over ‘de geboorte van het treurspel’
liggen, hoe ook hier de elementaire levenskrachten zich ontwikkelen tussen leven
en dood, tussen doodsverlangen en levenslust en beide voorbijgestreefd worden in
de vitalistische esthetiek van het werk ‘an sich’. Nog duidelijker heeft Robert Kanters
gezegd, dat Beckett waarschijnlijk ‘notre seul grand dramaturge sacré’ is, dat is de
enige auteur in onze tijd die het bovenzinnelijke op concrete en met al de prestiges
van een schitterend beoefende, zij het tot haar essentie herleide dramatiek binnen
brengt in zijn werk. Geschreven vanuit een totaal verschillende visie en in een stijl
die slechts in deze eeuw kon gecreëerd worden, mag ‘Fin de Partie’ nochtans
beschouwd worden als een moderne ‘Elckerlyc’; het heeft er zowel de mystieke
vormgeving als de spirituele betekenis van.
Als men maar weet, dat al wat in de middeleeuwen en in de gereveleerde
godsdiensten tot het positieve, het zekere, het vaste behoorde, thans omgewenteld is
om negatief, zonder weten en afgrondelijk te worden! ‘Fin de Partie’ is het
mysteriespel van het niet, van het zwijgen, van de stilte. En wij hebben gezien hoe
het dat is in al zijn geledingen van taal, thema en constructie.
Het is dat om twee redenen. Enerzijds brengt het een door Beckett zelf op tragische
wijze doorleefde ‘situatie van de moderne mens’. Het stelt die ‘vreemdeling’, die
‘Jozef K.’, die ‘voor niets in het leven geworpen Zorg’ voor, die stilaan symbolisch
geworden is voor heel, of dan toch voor het grootste gedeelte van de letterkunde in
de moderne tijd.
Een figuur, een ‘held’ zo men wil, die aan niets meer gelooft omdat hij van niets
meer de zin, het doel, de betekenis ontwaart. Toneel waarin ieder contact met hét
andere en met dé andere afgesneden is; toneel zonder verbindingen onder de mensen,
zonder authentieke contacten met de dingen, zonder hoop en zonder doel. De
levensmoede en ingesloten levenshouding die Françoise Sagan gevulgariseerd heeft
in haar korte amoureuze verhalen en die Kafka voordien op geniale wijze voor een
der allereerste keren in de wereldletterkunde tot uitdrukking had gebracht.
Doch voor zover als men kan oordelen over de bedoelingen van Franz Kafka, heeft
de schrijver van ‘Het Proces’ tot aan zijn dood getracht zijn eerste toestand van
‘verlorene’ in een pakkend, duurzaam kunstwerk vast te leggen. Hij zag zijn toestand
en hij wou die uitdrukken, zodat we bij hem steeds de boeiende, weleens tragische
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confrontatie krijgen van zijn hopeloze situatie - hopeloos want totaal opgeslorpt door
het absurde - en de eisen van het kunstwerk. Men kan er uit afleiden dat het kunstwerk,
ondanks alles, nog een betekenis had, deze was: het betekenisloze uit te drukken.
En de veronderstelling van prof. dr. Herman Uyttersprot als zou Kafka in het
kunstwerk en bijgevolg in het schone de negatie gezien hebben van de absurditeit
en misschien de steen des aanstoots waarop hij later een nieuwe levensovertuiging
zou gebouwd hebben,
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deze veronderstelling behoort zonder twijfel tot de belangrijkste die men in verband
tot Kafka's latere evolutie - indien die er gekomen was - kan doen.
Bij Beckett is het kunstwerk mee opgenomen in zijn belevenissen van het absurde.
Het is er de uitdrukking niet meer van, het behoort er essentieel toe. Beckett's eigen
bestaan valt volledig samen met zijn geschriften, hij is niets anders, doet niets anders,
bereikt niets anders. ‘En attendant Godot’ en ‘Fin de Partie’ zijn het leven van Beckett.
Er is immers van hem weinig of niets anders te vermelden: de reeds genoemde
vriendschap met Jacoba en Bram van Velde, enkele artikelen over Bram, zijn romans.
Verder geen geschiedenis, geen streven. Nogmaals: Beckett's werk is zijn leven en
omgekeerd.
Hier zullen we dan de tweede reden vinden waarom ‘En attendant Godot’ en ‘Fin
de Partie’ de mysteriespelen van het niet zijn. Want als Beckett's werk zijn leven is,
dan is het zijn dood of zijn zelfmoord niet. Met te schrijven wat hij schrijft bestaat
Beckett. Nog anders gezegd: zijn werk dat langs alle openingen uitmondt op het niet,
is zijn Wezen, niet zijn dood, niet zijn zin-loosheid. Bijgevolg: het Niet is voor
Beckett het Zijn.
Een schrijver kan zich, zoals Kafka, in een toestand van volstrekte
betekenisloosheid bevinden en die toestand trachten uit te drukken. Hij IS dan
zin-loosheid, maar hij MAAKT een roman. Het ene, hebben wij gezien, moet vroeg
of laat het andere uitschakelen. En inderdaad, voor ons is Kafka zeker geen zinloos
schrijver geweest en heeft zijn leven wel degelijk een betekenis gehad: de betekenis
van ‘De Gedaanteverwisseling’ en al wat dit meesterwerk inhoudt, geschreven te
hebben. De kunst heeft de absurditeit opgeslorpt.
Doch wanneer Beckett zijn actie IS, dan heeft die actie al meteen haar absurditeit
verloren, niet in het nadien afgewerkte en door anderen te waarderen kunstgewrocht,
maar in zichzelf. De actie, zelfs wanneer ze naar de stilte, het zwijgen en het niet
voert, verovert haar positiviteit, haar bestaan, door het feit dat ze IS in zich. Al wat
in zich bestaat heeft waarde.
De vraag kan natuurlijk gesteld worden of het Niet inderdaad ‘an sich’ bestaat. Al
de verklaringen die Samuel Beckett over zichzelf afgelegd heeft in ‘L'Innommable’,
een der meeste revelatieve, essentieelste boeken van de twintigste eeuw, wijzen er
op dat deze ler op het allerhoogste vlak van zijn bestaan slechts een enkele vraag
meer kent: Bestaat de stilte? Heel het boek, zoals heel ‘Fin de Partie’ (dat in dit
opzicht veel belangrijker mag heten dan de overige toneelproeven van Samuel
Beckett) worden doortrokken door die ultieme vraag, niet naar de zin maar wel naar
het zijn van de stilte, van het zwijgen en van het niet, hier synoniemen. Bestaat er
een realiteit en een domein die deze van de stilte zijn, domeinen waarop Beckett zich
wel weet te bewegen wanneer hij schrijft maar die hij met zijn intellect niet vatten
kan wanneer hij ze in de woorden wil vastleggen en, wie weet, tot een beredeneerde
houding uitwerken. Anders gezegd: is een ontologie van het niet mogelijk? En indien
deze mogelijk zou zijn, is dan een ethiek van het niet mogelijk? Kunnen wij
beredeneerd leven met het niet, terwijl wij weten dat we existentieel met niets anders
op de wereld zijn dan met het niet?
Men zal zeggen, waarom deze vragen? Omdat ze voor Samuel Beckett de enige
vragen zijn. Voorbij zijn nihilisme kon Antoine Roquentin in een mooie melodie
(alweer de kunst) geloven. Voorbij zijn moord zonder reden kon Meursault in zijn
opstandigheid van individu dat niet aanvaardt, geloven. Samuel Beckett kan zich
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noch in de ene uitvlucht noch in de andere verbergen. Hij kan en wil niet ontsnappen
aan het niet; alleen door eindelijk het niet zelf een waarde te geven, kan hij gered
worden. En nogmaals: het gaat hier slechts om het valoriseren van een feitelijke
toestand die tóch al de zijne is en deze van duizenden onder zijn soortgenoten. Het
Niet - nu met een hoofdletter - IS hun Zijn.
Wil men nu uitmaken wat Samuel Beckett precies over dit Niet te zeggen weet,
hoe hij het formuleert en wat hij er ons van aanwijst, dan kan men nog alleen vage
veronderstellingen maken. Dan ziet men hem wel gefascineerd worden door een
figuur, die hij in ‘L'Innommable’ Worm noemt en die misschien dezelfde is als de
Godot waarop Estragon en Vladimir
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wachten maar waarvan men alleen zeggen kan dat hij een komende schepping van
de mens zal zijn, een nieuwe projectie van het humane in de toekomst. Maar dadelijk
nadat hij de nog zeer ijle schaduw van deze komende figuur geschetst heeft, zien we
hoe hij ze alweer opgeeft, vreest nogmaals in geschiedenisjes verloren te lopen en
zijn aandacht opnieuw vastlegt op ‘het laatste dat hij zeggen moet om vervolgens
niets meer te moeten zeggen’. Dan heeft de komst van de stilte en niet deze van een
nieuwe mens hem alweer te pakken. Waaruit we kunnen afleiden, dat zijn streven
naar een ontologie van het Niet op dit ogenblik nog iedere gelijkaardige ethiek afwijst.
Wat er van zij, nu ziet men hoe Beckett' kunstenaarschap er essentieel in bestaat
zijn personages en óns naar de muur van het zwijgen te brengen, ons daar te vervullen
met het intense gevoel van een donkere schoonheid en ons vervolgens alleen te laten
met de kwellende problematiek van het Niet. Het verleent zijn mysteriespelen een
opene, hangende betekenis. En het wereldsucces van die spelen is niet alleen te
danken aan het feit, dat ze de toestand der ‘moderne vreemdelingen op aarde’ zo
scherp en zo indringend stellen - en tevens zo menselijk ontroerend. Dat succes is
in de eerste plaats te wijten aan het feit dat zij een mystieke benadering mogen heten
- niet door iedereen te begrijpen misschien, maar door velen aan te voelen - van de
ontzaglijke moderne problematiek van het Niet, enige problematiek voor hen die
iedere levenszin verloren hebben en toch geen zelfmoord plegen.
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