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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 19]
remco campert / drie gedichten
dit gebeurde overal
Dit gebeurde overal:
de werkloze slenteraars,
de oorlogsinvaliden dromend
van een corporatieve staat,
de rusteloze gepensionneerden
aan wie groot onrecht was geschied.
De dampen van de stad
hingen nog in de nacht moe en huiverend verliet ik het café,
de ochtend begroeide de bergen.
Een blinde verkocht loten
aan loslopende honden en manke alcoholisten
en voor een ambassade
schrobde een struise meid de stoep.
Maar voor wie niet bij een hoer of zijn vrouw ligt
zijn de steden 's ochtends a-sexueel.
En de absurde affiches
voor het stierengevecht de voetbalwedstrijd
de honderdste voorstelling letters letters letters,
het circus is reeds lang vertrokken.
Ik ging verder
het gezonde land in
over de krijtwitte wegen,
terwijl de dorstige zon mij leegdronk of nam de tram,
mijn kaartje nat van de eerste regen,
terug naar mijn gemeubileerde kamer
de onbetaalde huur en bewusteloze slaap.
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huis na huis
Huis na huis
duur na huur
kaal en koud
van binnen en van buiten ik zie je wel bewegen,
wanhopige poolhaas zonder pels,
schichtig van muur tot muur.
Je wilt eruit
en ook weer niet nergens vul je de ruimte.
Straat op, straat uit,
maar dat is het niet,
merk je als je thuiskomt 's morgens
met je huilende man
die het ook niet is.

niet te geloven
Niet te geloven
dat ik knaap nog
een vers schreef over de
zilverwitheid van een berkestam
en om mij heen
grootse dronkenschap
van de bevrijding:
het water was whisky geworden.
Alles zoop en naaide,
heel Europa was één groot matras
en de hemel het plafond
van een derderangshotel.
En ik bedeesde jongeling
moest nodig
de reine berk bezingen
en zijn bescheiden bladerpracht.
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gust gils / berichten om bestwil
Een diep inzicht in de dingen: luchtfoto van een kerkhof, genomen met
röntgenbelichting.
De Ieidende plaatsen zijn al zo lang leeg. Maar zovele bundels van zoeklichten
kruisen elkaar op het podium, dat de dooreengeweven lichtstralen een schijn van
tastbaarheid gaan aannemen, en door de menigte (zij vraagt niet beter dan maar iets
te kunnen herkennen) intens worden toegejuicht.
Je bent iemand met een kode, niet zomaar een speler die kost wat kost wil winnen.
Maar er zijn geen spelregels. En het veld is onnoemelijk groot. En de tegenpartij
speelt vals, zonder dat je dat kunt bewijzen, want zij laten zich niet zien, je
tegenstrevers, zij zijn onvoorstelbaar klein en schuilen achter de kortgeknipte
grashalmen, of zij zijn 15 mijl hiervandaan misschien, ook best mogelijk, of zij
hebben zich tussen het publiek gemengd, het publiek dat h i e r is en werkelijk, dat
overal op het terrein rondloopt want niemand verbiedt het hun, dat lacht en schreeuwt
en je uitjouwt terwijl het de anderen toejuicht.
Soms meen je een glimp op te vangen, soms zie je ergens het gras omgewoeld
worden en een witte slagtand die boven de grond komt - vlakbij - maar dan is de
spelfaze al in je nadeel beslist, terwijl je nog altijd de spelregels niet kent - daar duikt
van godweetwaar de scheidsrechter op en komt woedend op je afrennen, gebarend
en tierend alsof je hem had tegengesproken of zelfs bedreigd, zodat je ook hem niets
durft vragen, trouwens eer je ooit de kans daartoe zou krijgen is hij alweer verdwenen,
er valt geen tijd te verliezen, het spel moet verdergaan, het publiek wordt ongeduldig,
het publiek is oppermachtig.

Een aangetekend schrijven ook aangetekend lezen.
Waarom steeds maar sentralizeren, administrators, regeerders? Ge hebt alles tegen,
tot en met, ja vooral, de natuurwetten. Immers de niet te stuiten entropie in het heelal,
weet u, streeft naar en zal uiteindelijk leiden tot een toestand van ultieme en perfekte
desentralizasie waarbij alle energie en massa gelijkelijk over de bestaande ruimte
zullen verdeeld zijn, lees: waarbij a l l e s o v e r a l zijn zal: het kleinste stofpartikeltje
is identiek met noem maar op, met het Eeuwige Rijk, maar ook met het
sigarettenwinkeltje op de hoek, waar om het even wie in het heelal (en dat zonder
zich te verplaatsen, want iedereen is overal) nu zijn dagblad kan gaan kopen - dagblad
dat ook een motorfiets is, de leer van Plato, het geheimzinnige Atlantis, een
stroopwafel op de kermis, een zonnevlek, de eerste uitgaaf van de bijbel, alle
vertalingen van Spillane, een halfontplofte uraniumbom, het nirwana, een
soldado-mier, een Marsbewoner, een prmtknk, en de verzamelde werken van uw
dienaar (zoals schrijvers zichzelf vroeger heetten).

De vrienden van je vrienden zijn al even erg.
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Een man, aangenomen dat hij van niets dan sprinkhanen zou leven, en na jaren een
buitengewone behendigheid in het met de hand vangen van die insekten zou
ontwikkeld hebben; en die dan, in het zenit van de zelfbewustheid van zijn kunnen,
zonder eigenlijke aanleiding maar geprikkeld door dat op de duur overdreven
zelfvertrouwen, op zeker ogenblik, in de overtuiging dat hij eindelijk de kleine
finishing touch door had die nog nodig was om zijn techniek tot haar laatste perfeksie
op te voeren, een onbeduidende wijziging zou aanbrengen in de snelheid waarmee
hij toesloeg, of in het berekenen van de richting waarin de opgeschrikte sprinkhaan
waarschijnlijk (en te laat) zou wegspringen; of de kromme die zijn vangende hand
door de lucht beschreef iets zou inkorten of langer maken, of zijn grijpende vingers
hetzij dieper in het gras zou laten toeslaan, hetzij meer aan
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de oppervlakte, aan de toppen van de halmen - maar in tegenstelling tot zijn
verwachtingen zou die éne subtiele wijziging helemaal geen verbetering betekenen,
integendeel, hij zou ondervinden dat het getal van zijn vangst sterk ging dalen, en
dat zonder dat hij er zich rekenschap wilde van geven wat de eigenlijke oorzaak was;
en weldra zou hij, die zijn grepen steeds maar zag mislukken, zich onzeker gaan
voelen, niet meer vertrouwen op de scherpte van zijn blik om zijn prooi in het gras
te ontdekken, en inderdaad er weldra zichzelf op betrappen dat hij een verdroogde
bloemknop voor een sprinkhaan aanzag, en omgekeerd; tenslotte, wanneer hij op
een zonnige plek, waar een tsjirpkoor al van ver op de aanwezigheid van een rijke
buit wees, twee of meer sprinkhanen tegelijkertijd en in verschillende richtingen
voor zijn voeten zag wegspringen, zou hij geen snelle keuze weten te maken maar
in verwarring raken, en zelfs tegen alle regels van de kunst met twee handen tegelijk
trachten te vangen, zonder ander rezultaat natuurlijk dan dat hij helemaal niets ving
en bovendien alle overige sprinkhanen van die plek verdreef - in één woord, die
virtuoze van niets dan sprinkhanen levende man zou weldra verhongeren en
uitgedroogd worden teruggevonden, diep tussen de dode grijze grashalmen weggezakt.
Zo ook religies.
Zoals door het ontdubbelen van maten in muziek deze als met veel grotere stappen
gaat lopen, en haar gang overzichtelijker wordt in de tijd, zo kunnen wij er ook toe
komen, wanneer we dat proses ver genoeg doordrijven, desennia van ons leven in
één oogopslag te doorlopen en te overzien. In 5, 6 stappen lopen we het leven binnen
en er weer buiten, dichtslaande klapdeuren wiegend achter ons zoals die van de
beroemde saloon in de Wild-Westfilms.

De kogel zag er afzichtelijk uit, nadat hij door de kerk was gegaan.
De man die gelooft in het bestaan van god leeft in een andere taal, hij ziet zijn
argumenten - nee zekerheden zijn het - overal en in alles: zo zegt hij bijvoorbeeld,
bij het horen van uitgelaten muziek: hoe zou deze zang mogelijkerwijs kunnen hebben
wat wij ervaren als zijn gejubel, als er daarboven - boven de hoogste toppen van die
bergketen melodie - geen god was tot wie dit alles, hoe onrechtstreeks ook, gericht
is?
De man die niet gelooft meent die gedachtengang even te kunnen vatten - zou het
zo eenvoudig zijn? Hoopvol trekt hij zijn ogen open in bed, in het midden van de
nacht.
Er is geen god; alleen de grijnzende demonenkop van een boomkruin voor het
raam. Onweer. Donder die rammelt, ver weg. Het lange applaus van de regen.

De druppel die de rivier gaat blijmaken.
Horloge met spesiale lichtgevende wijzerplaat, waarop men kan zien hoe laat het is
met ogen toe.
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- Hoe sterk is hier de elektriese stroom, zegt u?
- 220 volt, bediening inbegrepen.
Altijd moest het meisje Lutgard, maar wat een naam ook, bij het paardjerijden op
het speelplein voor het paard spelen.
Zo heeft zij nooit de kans gekregen om te groeien, om ouder te worden dan zes
jaar, en zij ziet er nu, na al die jaren en nog altijd het eerste leerjaar van de lagere
school niet doorgesparteld, niet weinig verhakkeld en vervallen uit en vergaan, haar
ouders zijn lang gestorven, de leerkrachten van vroeger die haar kenden en begrepen
zijn lang gepensioneerd, en zelfs het paardjerijden op het speelplein, haar enige reden
van bestaan, raakt langzaam
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maar zeker in onbruik.
Ik gebruikte de negerin als negatief en kreeg wonderlijke vergrotingen: prachtig
groenblauwe, lichtharige meisjes, die ik jammer genoeg niet kon fikseren.
De Hoengnan zangers, levend in een brokkelig, volkomen van de buitenwereld
afgesloten gebergte. Zij zijn ongeëvenaard. Hun wijze van zingen: korte woeste
eksplorasies op bergpaden: zingen is leven. Maar al hun merkwaardige liederen gaan
met de zanger verloren, want ze plegen zichzelf levend te verbranden. Het gebeurt
wel niet met volle overtuiging - ergens, voelen ze, is er iets dat wringt - maar ze doen
het toch maar. Overgieten zich met petroleum en strijken zelf de lusifer af.
De Hoengnan zangers zijn verwoede kattenliefhebbers, ze voeden hun poezen met
niets dan zalm uit blik. Daar gaat hun ganse fortuin aan. Zodra ze zichzelf geruïneerd
hebben is het, dat ze er op de daareven verhaalde wijze een eind aan maken; liever
dan hun katten ellende te zien lijden.
Dromen bestaan. Met open ogen wandelt men tot aan een rand. Daar wordt een mes
opzijgetrokken. (dit snijdt latere herinnering aan deze epizode bij voorbaat door)
Over een gewone plankenvloer stapt men de droom binnen als een gewone kamer.
En is meteen de weg vergeten. Men is vergeten, om volledig te zijn, dat er een weg
is, en ook het feit dat men hierheen is gekomen. Want hier is men altijd geweest,
hier is men almachtig. Maar zich zo weinig bewust van zijn almacht dat men vlug
de dupe wordt van zichzelf (van zijn angsten) (van zijn krampen) (.)
... De droom is ver weg. Honderden, duizenden jaren en millioenen mijlen. (per
sekonde) Er is geen weg terug. Daarom komt men terug (zonder weg) valt terug (een
bodem die losraakt uit een kist) in de werkelijkheid. Dit is louter veronderstelling.
Misschien keert nooit iemand terug uit een droom. Wat na de droom komt is iets
anders, een ander iemand in een nieuwe werkelijkheid. Millioenen jaren verwijderd
in de tijd. En ver weg in de ruimte - of nee misschien niet zo ver. Een meter. Een
halve millimeter. Een onmerkbare millimikron.
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jan christiaens / de beestentrein
Dekorum:
Tamelijk schamel en smaakloos interieur.
Liefst zo aangegeven: een kast, een hangklok, een raam met enkele lijnen op de
wand geschilderd.
Verder twee stoelen, een tafel en een schommelstoel.
Geheel links: enkele handles en een rode en groene lamp.
Zij zullen beurtelings aan en uit gaan.

Personages:
De baanwachter: oud (60 jaar).
De Mep: 35 jaar; hij draagt korte, lederen jas, spijkerbroek, laarzen.
De Mug: 25 jaar; hij draagt een kaki, lange legertrui, ook een spijkerbroek en
basketball-pantoffels.
Beiden: haveloos, vuil en ongeschoren.
De Mep hangt in de schommelstoel van de baanwachter, de benen op de tafel, hij kuist zijn
nagels met een soort dolkmes.
De Mug leunt tegen de muur (rechts), de armen gekruist op de borst.
Geheel naar voor, rand van de scène, zit de baanwachter op een stoel gebonden, handen op
de rug, onbeweeglijk, de dienstpet op het hoofd. De Mep schommelt op en neer.
Nadat het doek is opgegaan, enkele seconden stilte, alleen in de verte het wijsje van een orgeltje
van Barbarije (orgue de barbarie).
De volgende monoloog van de Mug wordt zo gezegd dat de akteur geen enkele beweging
maakt. Hij blijft tegen de muur geleund, alles dient in de intonatie van de stem gelegd en in
de mimiek (Marceau) van het gelaat.

Mug

Als zij dan van school thuis kwam met haar klokjesstem: dag mamaatje, dag
papaatje in de koude hygienische kaaswinkel. Een klokjesstem tegen de witte
tegels en de ijskasten en al die hompen, reuzeklompen kaas op de toog bank.
Mep, hoe zij mij dan bekeek. Die grijze ogen, veel te groot voor een meisje
van 10 jaar, hoerenogen man, met zwarte wimpers die al waaieren: dag Lodewijk
(zo is mijn voornaam)

en het klokje duikelde en de wimpers open en dan weer toe. Mijnheer en madame
de grootste zaak van Leuven, verduiveld sjieke zaak en steeds smetteloos wit de
schorten van al het personeel. Ook ik al was ik maar inpakker in het magazijn
achter de winkel. Ik was inwonend.
(Stilte - het orgeltje.)

Het had ook een farse kunnen zijn die avond, Mep, een aanhalig spel
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van verliefden. Ik wist wel dat zij een lokkertje was, een klein vleesetertje.
Mijnheer en madame, twee vleesbergen met vogelhoofden, hoog boven mij:
Lodewijk, wij gaan naar de gala zus-en-zo. Onder het avondkleed en de rok zag
ik nog witte schorten: niet opendoen als zij bellen, men hoort van alles en de
winkel goed afsluiten en vroeg gaan slapen, lees maar een beetje maar stil zijn
en geen radio spelen anders wordt Annemieke wakker. Dat wist ik wel beter.
In haar nachthemdje op de trap, loeren tussen de balusters naar mij.
Waarom zetten zij mij niet in het bad? Het is toch zaterdag? Weet ik het? Ja
het is Zaterdag, ga nu maar gauw terug naar je bedje. Je krijgt kou. Ik moet
de gervaikes nog in de plastikzakjes doen.
Mag ik je niet helpen Lodewijk? Een beetje helpen zo? Waarom heb ik mijn
bad niet gehad? Waarom zet jij me niet in bad Lodewijk? Waarom niet? Daarom
niet. Jij moet het doen Lodewijk. Wat moet ik doen Annemieke? Water laten
lopen in het bad, warm water.
(Stilte, zeer zacht het orgeltje.)

Een rozig lijfje, Mep, en vol schuim van de zeep. Grondig inzepen, Lodewijk.
Overal. Haar klauwtje op mijn arm. Een handje, zo demi-mondain, fluweel.
Een zoentje op haar kontje en Mijnheer ineens voor ons, nu torenhoog.
De kaarten vergeten, godverdomme, wat is dat hier?
Smeerlap, vetzak, rotloeder, een kindervergrijp.
Allo, politie, kom snel. Ik houd hem vast en zij Madame, haar paraplu,
belachelijk blijven en blijven slaan op mijn hoofd en mijn huid die scheurde,
bloed in mij oren. En zij de kleine heks, terug op de trap, loerend over de leuning,
haar tongetje een likkend vlammetje.
(Bij ‘kleine heks’ imiteert hij het meisje, kijkt over de rand van de tafel naar publiek en steekt zijn
tong uit, gaat daarna met bovenlijf op de tafel liggen, de kin op de handen.)

Oude

Die van 3 uur is de Parijs-Amsterdam. Horen jullie me? De sneltrein. Als jullie
die vergeten... een ramp zonder voorgaande. Dan vliegen jullie er terug achter
voor jullie heel leven. Voor mij is het niet. Luister goed. Ik ben het slachtoffer
van een overval, ik ben gebonden, ik kan heirkracht inroepen. Als de bel rinkelt
aan het schakelbord, grijp handle 4, druk knop 8 in. Goed verstaan: grijp handle
4, druk knop 8 in.
Ha, ha, ha voor mij heeft het geen belang, ik word misschien wel bevorderd
of gedekoreerd als zij alles zullen te weten komen.
Een trein in het druk seizoen, in de vakantie, dat wil wat zeggen. Vol met
kinderen, geen plaatsje meer te krijgen in de wagon-lits. Weten jullie wat een
plaats kost in zo een wagon-lits? Neen natuurlijk, niet, dat weten jullie niet.
Rotvolk van niks.
Mug
(steeds op de tafel geleund)
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Een trein die kantelt in volle vaart. Een steekvlam wel 20 meter hoog. En sissen.
Er zijn er die er nog uit kunnen of met hun benen gekneld blijven zitten en dan
moet men die afzagen. Al die dikke papa's van de wagon-lits met hun leverkwalen
die naar een kuuroord reden: wij waren er bijna. En de dikke mama's, sedert
jaren overvreten, opengespleten, als pamplemoesen platgedrukt, veel te rijpe
frambozen. Oude fruitbomen waar niemand meer aan koopt.
(Stilte.)

Regent het nog, Mep?
(De Mep opent de deur op een kier en knikt, gaat terug in de stoel zitten en begint te schommelen, hij
speelt nog steeds met het dolkmes -
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de Mug aan het raam kijkt naar buiten.)

De hooiopper staat scheef. Hij kreeg teveel water. Ginder in het donkere huis
met de tralies, droomde ik van hooioppers. Blonde dingen in een groene wei.
Vrouwen met brede gele rokken. Ik wist niet dat zij na drie dagen regen en
koud, zo ongastvrij en vuil konden zijn. Zij zijn gemeen geweest voor ons Mep.
Ik voel me nog koud en vol jeuk.
Wil je me warm wrijven?
(Mug neemt een handdoek van een haakje aan de muur, gooit hem naar Mep die zijn mes in een spleet
van de houten vloer steekt. Mug ontdoet zich van zijn bovenkleren en gaat voor Mep op de grond
zitten.)

Mep

Er loopt een groot litteken over je rug. Een hand die wijst naar boven.
(Hij wrijft over de rug van Mug.)

Mug

Naar god in de hemel daar moet het van komen. Een heiden...
Oude

Nadert, gij heidenen, om te horen en gij volkeren, luistert toe; de aarde hore en
haar volheid, de wereld en alles wat daaruit voortkomt.
Want de verbolgenheid des heren is over al de heidenen en grimmigheid over
al hun heir. Hij heeft ze verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven. En
hun verslagenen zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal
hun stank opgaan en de bergen zullen smelten van hun bloed.
En al het heir der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden
gelijk een boek en al hun heir zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt
en gelijk een vijg afvalt van de vijgeboom.
Mug

In mijn land was er burgeroorlog, een zonnig land, schijnt het. Ik werd
opgenomen met nog vele anderen in dit land van regen. Wij vochten onder
elkaar, de linksen tegen de rechtsen en de rechtsen tegen de linksen. De ene dag
was men links, de andere rechts. Dit hing af van het weder, de luizen of de
honger. Dat is alles wat ik mij nog herinner en het litteken.
Mep

Het zou ook een hoofd kunnen zijn met een dubbele kin.
(Mug heeft de handdoek over zijn schouder gehangen.)

Mug

Een reptiel met vijf armen.
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Mep

Een spin die naar je nek toekruipt.
(Mug springt recht, trekt zijn klederen terug aan.)

Mug

Ik heb honger.
Mep

Ik ook.
(Mug komt naar de Oude toe, springt grotesk in houding, salueert.)

Mug

Pardon, chef, wat staat er op het menu?
Oude

Brood, kaas, een klein beetje boter, een stuk worst, konfituur dat is al. Er staat
koffie op de gootsteen.
Op de kast ligt een bijbel.
Hoe laat is het nu?
Mug
(salueert weer)

Kwart voor drie chef.
(Mug rechts af.)

Oude

Hij is nu boven Antwerpen. Post 6 is al voorbij. Ja zeker en vast. Als de bel
rinkelt. Ik verwittig jullie nogmaals. Luistert. Kijkt me aan. De sneltrein is op
komst. Hij moet hier voorbij. Ik moet hem op de goede lijn zetten. Aandacht,
aandacht: als jullie het niet doen, rijdt hij door het seinhuis. Hij zal het klieven
als een spaander. Ha, ha, ha, nu schrikken jullie op.
(Mep schommelt onverschillig.)

Die dikke heren zullen op jullie tronies barsten, in jullie ogen, oren en neuzen
leegbloeden, hahaha. Ik herhaal het voor de laatste maal: grijp handle 4, druk
knop 8 in, grijp handle 4, druk knop 8 in, grijp handle 4, druk knop 8 in.
Ik herhaal: grijp handel 4, druk knop 8 in, grijp...
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(Mep is rechtgesprongen en geeft de hand een judoslag in de rug, kort en hard. De oude buigt het
hoofd, even het gelaat vertrokken van de pijn.
Mug terug op met voedsel, Mep schuift bij, beginnen gulzig te eten, snijden hompen van het brood
met het dolkmes en van de worst.)

Oude
(zacht, heeft nog pijn)

Ik heb honger.
(Recht zich.)

Ik heb grote honger.
Een gevangene heeft recht op voedsel, op kleding, op beschutting, op onderdak,
op warmte.
(Dan zeurig, hangerig, beetje schommelend met het gebonden lichaam.)

En de dag begon te dalen en de 12 tot hem komende zeiden tot hem: laat de
schare van u opdat zij henengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen
herberg nemen mogen en spijs vinden want wij zijn hier in een woeste plaats.
Maar hij zeide tot hen: geeft gij hun te eten. En zij zeiden: wij hebben niets dan
vijf broden en twee vissen tenzij dat wij heengaan en spijs kopen voor al dit
volk. Want er waren omtrent vijfduizend mannen. Doch hij zeide tot zijn
discipelen: doe hen nederzitten in groepen elk van vijftig. En zij deden alzo en
deden allen nederzitten. En hij de 5 broden en de 2 vissen genomen hebbende
zag op naar de hemel en zegende die en brak ze en gaf ze den discipelen om aan
de schare voor te leggen. En zij aten en werden allen verzadigd en er werd
opgenomen hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, twaalf korven,
twaalf korven, twaalf korven.
(Mug en Mep zijn rechtgesprongen bij ‘twaalf korven’, hebben de oude gegrepen met stoel en zetten
hem aan tafel tussen hen in.)

Mug
(neemt de pet van het hoofd van de oude)

Petje af, vriendje. Nooit eten met petje op. Dat staat niet netjes. Mag niet van
het reglement.
Mep
(duwt een stuk worst in de mond van de oude)

Eet!
Mug
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Goed kauwen. Twintig maal de tandjes over en weer. Zo.
(Mep steekt een stuk brood in de mond van de oude. Deze verslikt zich, kokhalst.)

Mug

Niet gulzig eten baasje. Heeft onze lieverd zo een honger?
(Het stuk brood valt bijna uit de mond van de oude. Mep duwt het terug. - Mug en Mep duwen nu
beurtelings brokken brood en worst in de mond van de oude, die dreigt te stikken.)

Mug
(neemt de koffiekan)

Doorspoelen.
(Giet de koffie op mond, neus en ogen van de oude.
De oude braakt alles uit over de tafel.)

Mug

Ach gij vuil jongetje. Is me dat een boerke laten?
(De oude kijkt star voor zich uit.
Mug streelt de oude over het hoofd.)

Zwijntje.
(Mep haalt een kaartspel uit zijn vestzak, veegt met een armzwaai de tafel schoon, heel de boel op de
grond en deelt de kaarten.
Mug en Mep maken het zich behaaglijk.)

Mep

Heb jij sigaretten?
Mug

In de keuken aan een rek hangen pijpen. Er staat ook een tabakspot bij.
(Mep af.
Mug kijkt even welke kaarten Mep heeft en legt ze dan voorzichtig terug.)

Oude

Het is vijf voor twaalf.
Mug

Voor drie.
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Oude

Hij is nu heel dicht. De bel heeft gerinkeld?
Mug

Ik heb niets gehoord.
Oude

Mijn dochter heet Mariette.
Ik zette haar alle dagen in bad toen mijn vrouw gestorven was.
Mep
(met pijpen en tabakspot)

Tot zij achttien was.
Oude

Toen zij achttien was ging zij naar de stad. Zij nam haar valies, liep naar het
hek. Ik liep haar achterna en riep, gilde, huilde. Ik trok aan haar lijf: Mariette,
kindje, toch? Zij ging gewoon verder.
En al die jaren had zij mijn kousen gestopt, mijn klederen gewassen en het
eten gekookt. Tot zij achttien was, dan nam zij haar valies en was weg naar
Luik. Zij nam een kaartje voor Luik aan post 3 in Leuven.
(Mug en Mep stoppen een pijp en roken, spelen kaart.)

Mug
(kijkt naar het raam)

Geen mens op de rijksweg. Het wordt al donker. De regen maakt alles donker.
Geen huis met een licht, geen trein met wuivende mensen. Alleen twee scheve
hooioppers. Belogen dienstmeiden met hangende schouders.
Oude

Wacht als hij hier dwars zal doorrijden. Ik ken de Amsterdam-Parijs. Snel als
de bliksem. Geen bochten van post 3 tot hier. Hahahahah, eet mijn worst maar
op en mijn brood en mijn beetje boter.
Ja, ja, rook al mijn tabak op.
(Mep legt zijn kaarten neer.)

Mep

Mug, ken jij die vent Bach?
Mug

Neen, nooit van gehoord.
Mep
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Ik ken hem ook niet. Maar ik heb eens twee jaar gekregen, diefstal met braak.
En er zat er nog ene bij mij, die speelde op het harmonium in de kapel. Hij zat
al lang en als hij niet had mogen spelen was hij doodgegaan. Die tijd kuiste ik
de kapel en zo en die vent altijd op het harmonium. Van Bach: zei hij. Eerst
lette ik niet op die muziek, altijd pampampam, maar soms bleef ik achter een
pilaar luisteren. Die muziek deed mij aan rododendrons denken. Dat zijn
bloemen. Kladden purpre rododendrons. Dicht tegen elkaar, huizenhoog. En
telkens als ik de muziek hoorde zag ik de bloemen.
(Kaarten verder - stilzwijgend.)

Oude

De Amsterdam-Parijs. Die is niet te stoppen. Het is de trots van de maatschappij.
Zo iets moet je tegen mij zeggen. Dertig jaar dienst. Geen straffen. Ik zat niet
altijd in een verloren nest. Neen, neen, zeker niet. Brussel...
Mep

Die Bach, die begint zo met een melodie: pampampam. Hij grijpt dat ergens uit
de lucht. Een paardje dat huppelt voor hem op de weg of kinderen die over
plassen springen. Vrouwtjes die kijken achter gordijnen. Ik kom uit een dorp
ik weet hoe dat gaat. Een straat maar, altijd stil in de namiddag en de huizen
vol bedden en nachtkastjes en sommige hebben radio's. En ieder nachtkastje
een pot en water in de buizen tot in de riolen onder de stad.
Maar die Bach stoort zich daar niet aan. Die komt terug met dat paardje, bij
de teugel en geeft het klopjes op de manen. Het is een heel klein speelgoedpaardje
dat je op de hand kan zetten. Maar hoe fier en trots schudt het zijn kop.
Een moedertje heeft haar breinaalden laten zakken. Je denkt dat ze dut? Mis.
Zij kijkt met vinnige oogjes, naar koekjes kijkt zij. Zo zijn oude moedertjes,
gerimpelde apesmoeltjes, die er alles van weten en Bach kent
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hen goed.
Mug

De trein komt lekker niet door.
Oude

Waarom spelen jullie vals? Er ligt een kaart op je knie.
Mep

Waarom zouden wij niet vals spelen?
Mug

Wij zijn toch veroordeeld door een wettelijke rechtbank. Het is bewezen dat
wij misdadigers zijn. Wij hebben het recht om vals te spelen.
Mep

Die trein is van de berm gereden.
Oude

Misschien wel. Maar waar?
Mug

Zo voor niks spelen zonder geld. Vervelend.
(Schuift de kaarten weg, Mep doet ze bijeen en steekt ze in zijn zak.)

Vertel nog wat over je dochter, ouwe.
Oude

Daar
(doet met het hoofd een teken)

ligt een album.
Mug
(springt recht)

Plaatjes kijken.
(Mug neemt de album, wandelt op en neer, Mep schommelt terug en kijkt naar het raam.)

Mug

Een blond meisje in zwempak.
(leest)

Jetje - acht jaar - Heist-aan-zee.
Oude
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Zij had vreselijke tandpijn, mijn kleine Mariette. Een abses. Heel haar kaak
was gezwollen en die apotheker gaf iets en het deed nog meer pijn. Heel die
zaterdag en de zondag rondlopen met pijn.
Zij was anders niet kleinzerig, Jetje. Neen dat was zij niet.
Een hele vrouw. Zij woont in Luik.
Mep

Dat heb je al verteld. Is ze mooi?
(Oude knikt trots.)

In welke straat woont zij in Luik?
Oude

Ik weet het niet. Ik weet alleen dat zij een kaartje nam voor Luik in Leuven. Ik
zoek haar nu al vijf jaar, tijdens mijn jaarlijks verlof. Luik is niet zo groot. Eerst
ging ik naar de administratie: ik zoek Mariette Segers, blond en lang. Waarom
zoek je haar? Zo maar en lachen dat zij deden achter hun winkeltjes, oude en
jonge ventjes met grijze stoffrakken. Neen die vonden zij niet in hun boeken.
Een fiche, hartelijk gelach, had zij ook niet. Maar wij zullen de politie eens
opbellen. Neen dan ga ik maar. Hoe? Waarom niet? Het is een kleine moeite.
Neen, neen, dank u wel, u is heel vriendelijk. Nu wacht eens, mijnheer. Ik zag
hun ogen vol argwaan en hun bittere monden, kleine wedde, nog geen pensioen
en altijd over die boeken en fiches en mannen aan de toog die naar 18-jarigen
komen vragen. Oude viezerikken misschien. Lang en blond. Kon ik zeggen dat
Mariette Segers mijn dochter was? En de politie er bij halen? Neen ik heb een
ander plan: goede dag heren. Luik is niet groot. Ik zal haar toch eens ontmoeten.
's Nachts, de politieronde was voorbij
(twee uren op, twee uren af)

, schreef ik op de brede lanen met kalk: ‘mariette, kom terug, vader’. De kalk
en de borstel had ik verstopt in een plantsoen.
Mariette, kom terug, vader. 's Morgens stonden die van de gemeente er al
rond en schuurden alles weg. Veel volk kwam kijken ‘Als de kommunisten het
zo moeten halen’.
Maar Mariette was er niet bij hoe ik ook tuurde vanuit het plantsoen, mijn
pet had Ik onder mijn jas gestopt, het valt zo op die van de spoorweg met hun
pet en de lange klep.
Mag ik de foto eens bekijken die van Heist: Jetje met de zere tandjes.
Mug
(bladert in de album)

Straks misschien.
Oude

Straks: dat is de Amsterdam-Parijs.
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Misschien zit zij er wel op, mijn Jetje. Een hele dame, gehuwd met een fransman
bijvoorbeeld. Fransen zijn lief voor hun vrouw zegt men. En zij zijn verzot op
blonde vrouwen.
Zij was acht jaar in Heist. Maar een vrouwtje al. De mannen keken al op die
manier. Oude en jonge. Ik was trots naast haar te kunnen lopen.
Stem buiten

Segers, man, ik ben hier met de melk.
Waarom is je deur gesloten?
(Mug gooit album neer en legt zijn hand op de mond van de oude. Mep gaat tegen de deur staan en
haalt het dolkmes uit zijn laars.)

Stem

Segers?
(Mug fluistert in het oor van de oude.)

Oude

Ik ben mij aan 't kleden.
(Zacht.)

Stem

Wat zeg je? Doe open. Het regent.
Oude

Ik sta geheel naakt.
Stem

Ha, ha, ha, op een maandag.
Oude

Nat en vol zeep.
Stem

Als je niet zo oud was zou ik denken.
Oude

Zet de melk voor de deur.
Stem

Ik heb een andere stem gehoord. Een vrouwenstem. Ja maar Segers, dat is
fantastisch man.
Mug
(lacht met hoge stem - luid)
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Stem

Dan laat ik jullie maar rustig doen. Je zult wel de nodige tijd moeten hebben.
Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk.
Maar ik kan zwijgen hoor Segers. Morgen kom ik terug en dan alles vertellen.
Oude
(vermoeid)

Ja het is goed.
(Stappen die wegsterven.
Dan plots, hard en in paniek:)

Hulp, Hulp.
(Onmiddellijk gesmoord door de hand van Mug. Stilte.)

Mep
(hijgend)

Wij moeten hem afstraffen. Ik zal hem meppen.
(Mug laat de oude los, deze snakt naar adem.)

Mug

Ja hij moet gestraft worden. Hij heeft de regels van het spel overtreden.
(Mep nadert.)

Neen zo niet.
Geen straf zonder vonnis hebben zij ons geleerd.
Trek de gordijn voor het raam, Mep, en barrikadeer de deur.
Dit is een hoogstgeheime rechtzitting, een veemgericht.
(Mep trekt de gordijn voor het raam en trekt uit een andere plaats een legkast voor de deur.
Zij verplaatsen nu samen de gebonden baanwachter naar rechts, beiden nemen plaats op de tafel, de
benen onder het lichaam gekruist, zoals kleermakers doen, zij blijven in het duister en volle licht op
de baanwachter.)

Mug
(grotesk)

Gelet op de zeer bijzondere omstandigheden waarin beschuldigde zich bevindt
zal hij zittend gevonnist worden. Zekere opwerpingen ten spijt is een vonnis
door beschuldigde aanhoord, geldig.
(tot Mep)
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Is alles klaar? Geef mij het boek der boeken.
(Mep van de tafel en haalt de bijbel.
Tot de Oude die het hoofd op de borst heeft laten zakken:)

Ook een rechtsgeleerde kent niet alle artikels van het wetboek van buiten.
Waarom zouden wij dan niet even kijken? Vindt u niet, beklaagde?
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(schreeuwend)

VINDT U NIET?
(De oude beweegt langzaam het hoofd.
Mep op met een klein zwart boekje.
Tot Mep:)

Blijft u naast hem staan a.u.b. Men kan nooit weten als hij begint te gillen
alhoewel de psychiaters hem totaal verantwoordelijk voor zijn daden hebben
verklaard.
Laat ons kijken. Wat zegt het boek?
(Bladert in de bijbel.
Mompelt:)

Sodoma en Gomorra. Dat zeker niet.
De Suez-kwestie. Misschien?
Of dit: IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden,
het is alles ijdelheid.
(De oude heft het hoofd op, hij luistert aandachtig.)

Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon?
Oude

Het ene geslacht komt en het andere gaat, maar de aarde staat in der eeuwigheid.
Mug

Ook rijst de zon op en de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij
oprees,
Oude

zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden, de wind gaat steeds
omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen,
Mug

al de beken gaan in de zee; nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waar
de beken henengaan, derwaarts gaande keren zij weder,
Oude

al deze dingen worden zo moede dat niemand het zou kunnen uitspreken; het
oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen.
Mug

Hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn, en hetgeen dat er gedaan is,
hetzelfde zal gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon.
Oude
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Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen: zie dat, het is nieuw, het is
alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn.
Mug

Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen
die er zijn zullen, van deze zal er ook geen nagedachtenis zijn bij degenen die
namaals wezen zullen.
(Mug slaat het boek toe.
Sterk kontrasterend:)

Wij weten nu dat je naam Segers is. Nu van die dochter die van je weggelopen
is toen ze achttien werd? Je beweert dat je niet weet waarom? Hahahahaha. De
rechtbank neem je zo niet bij de lurven.
Was zij je dochter? Neen, vriend, zij was je geliefde.
Als oud-heilsoldaat had je dat moeten voorzien toen je baanwachter werd.
Onze verspiedingsdienst, harde training, heeft je al lang in de gaten.
Hahahahaha.
Wij kennen ze wel die baanwachtertjes, zeer geslepen, steeds op post, nooit
opzien baren. Sluwe vossen met een dienstpet.
Ter zake: de geliefde, waarschijnlijk een slachtoffer van haar lusten, was aan
je verslaafd, sedert jaren. Eerst je vrouw stilletjes vermoord.
Spreek waar heb je ze begraven?
Ontken niet vriend. Wij hebben de bewijsstukken: het hoofd naast de
waterput, de benen zorgvuldig ingepakt met een groot etiket verzonden als
kerstpakket ‘voor de schamelen’. De rest verbrand in het potkacheltje. Een
baanwachter mag ook zijn pleziertjes hebben.
Oude
(afwezig)

Neem mij op in uw stroom van levend water.
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Mep
(de hand opgeheven)

Mag ik hem nu meppen?
Mug

Nog veel te vroeg, mijn trouwe knokker. Een rechtszitting is een puzzle, een
ontvlezing tot op het bot, netjes afkluiven. Waarom ons haasten? Het regent
nog steeds over Vlaanderen.
Waar is zijn geliefde, de genoemde Mariette? In Luik? Neen, geachte
aanwezigen.
Kilometers verder. Verbazing. Waarom? Een handig baanwachter is gauw
uitgeslapen.
Mariette bevindt zich in Noord-Afrika. Want wat heeft hij met haar gedaan?
Verkocht, zoals u wel zult vermoed hebben. Verkocht aan een bekende
petroleum-sjeik, wiens naam wij niet kunnen noemen. Neen de imam van oman
is het niet. Wij kennen die sjeik maar al te goed. Wat stuurt hij ons alle maanden:
dadels, specerijen, een beetje benzine voor de ontsteker. Nooit geld. De mensen
babbelen zo gauw.
Daar treurt nu het arme kind want zij is blond en de sjeik een zeer potent
man. Maar wie zich met baanwachters afgeeft krijgt de blaren om op te zitten.
Maar...
(Mep duikt naar rechts voren.)

Mep

Daar loopt iets.
(Naar linker hoek in het duister gestommel. - Mug springt van de tafel, Mep achterna.)

Een rat!
(Mep springt naar de muur, Mug slaat een kreet.)

Mug

Hij heeft mij gebeten.
(Mep terug naar voren tegen de deur. Hij houdt de rat op zijn dolkmes en werpt ze op de tafel.)

Mep

Een rattenbeet is gevaarlijk. Ga naar de keuken, was de wond uit.
(Mug af.)

Oude
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Zij kwamen van het stort achter het huis. Ontelbare gaten hebben zij in het huis
gegraven, Iedere nacht graven zij verder, zij knagen alles kapot. Zij moeten
knagen want hun tanden groeien verbazend snel.
Zij doen mij niets, ik laat hen gerust. Zij kennen mij. Die rosse daar op tafel
die je met je mes hebt gedood komt mij alle nachten bezoeken. Zij wandelt over
mijn stoel. Zij zou mij nooit bijten.
Mep
(houdt de rat bij de staart omhoog)

Zij dragen de ziekten in zich. Vroeger als de pest kwam kropen zij uit hun holen
en spuwden hun bloed op de straten. Ik vind het walgelijke dieren. Zij leven in
de riolen in de drek, rotbeesten zijn het de ratten.
Oude

De Amsterdam-Parijs is niet doorgekomen.
Mep

Ik heb er eens een gestoken van een halve meter lang. Als een hond zo groot,
een klein kalf. Ik heb er moeten mee vechten en zijn flikkerende tanden een
hand voor mijn ogen.
Oude

Misschien ligt hij op zijn zij. Zo hulpeloos.
(Mep neemt de rat en gaat rechts naar de keuken toe.
Men hoort het orgelwijsje.
Mug op, verkleed als vrouw, een karikatuur van een vrouw, een rok en jak met dikke boezem, het haar
in een middelstreep.
Licht op Mug.)

Mug
(met hoge stem)

Pappie?
(Blijft achter de Oude.)

Oude
(licht het hoofd, kijkt naar de zoldering)

Jetje? Lieveling waar ben je?
Mug

O zo dicht bij jou, pappie lieve. Ik kom je halen. Wij gaan samen naar Luik.
Oude

Ja naar Luik, meisje. Dat is goed. Maak mij los. Ik ben het slachtoffer van een
overval. Zie je niet dat ik gebonden ben?
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Mug

Neen, ik bemerk er niets van. Ik zag alleen twee heren in de keuken.
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Zij zegden dat je nu lam bent en verzorging behoeft. Het zijn heel flinke kerels.
Nu dan zal ik een karretje voor je laten maken en dan kan ik je rondrijden in
Luik. Een heerlijke stad.
(Komt nu heupwiegend voor de oude. Deze begrijpt en laat het hoofd zakken.)

Ik kom vanwege grootmoeder. U weet wel van roodkapje. Grootmoeder altijd
in bed. Foei luie, vieze dikke grootmoeder. Zeg niet dat grootmoeder dood is,
vele jaren geleden. Dat heeft de boze wolf je wijsgemaakt. Zij ligt lekker te
slapen met haar grote oren en haar muil vol kwijl. Zij wou me oppeuzelen, de
stouterd. Maar ik heb het haar eens flink gezegd van de jager en zo. Ja, jaja,
dat wou zij in de doofpot stoppen.
Ik zei haar: jouw jager lijkt verschrikkelijk op mijn vader. Bij ons in Luik
moeten zij met zulke fratsen niet afkomen. Daarbij ik heb fatsoenlijk werk. Wij
wonen met ons allen in een groot huis. En heel de dag komt er bezoek: brouwers,
duivemelkers, apotekers, dokters. Het staat zo netjes vooral met de advokaten.
Ik krijg ontzettend veel relaties.
Als ik werk rijd ik je wagentje in de tuin. Wij hebben zulke snoezige prieeltjes
in de tuin.
O die advokaten, zo jong en vers van de universiteit, verdienen een schat met
de aanrijdingen.
(Mug gaat op de schoot van de Oude zitten.)

Nu ik weet (legt speels zijn vinger op zijn voorhoofd) dat je zulke charmante
‘brutes’ in dienst hebt kom ik vast elke week naar je toe. Ik breng bonbons mee.
Maar waar is moedertje? Ik mis haar zo.
(Hij legt zijn hoofd op de schouder van de Oude.)

Oude

En ik zag een grote, witte troon en degene die daarop zat, voor wiens aangezicht
de aarde en de hemel wegvlood en geen plaats is voor die gevonden.
En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en de boeken werden
geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is en de doden werden
geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de
zee gaf de doden die in haar waren en de dood en het dodenrijk gaven de doden
die in hen waren en zij werden geoordeeld een iegelijk naar zijn werken.
En de dood en het dodenrijk werden geworpen in de poel des vuurs: dit is de
tweede dood.
En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd
geworpen in de poel des vuurs.
(Orgelwijsje.
Mep insgelijks in vrouw verkleed trippelt op, de armen breed uiteen. Mug springt recht.)

Mug
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O maman, chérie.
Mep

Ma petite fille.
(Omarmen mekaar.)

Mug

O maman wat is het lang geleden? En wat een boze dingen heb ik van hem
gehoord? Je arm hoofd afgehakt, je knoken in een kerstpakket en je ribbetjes.
Hoe zielig. Wat moet jij geleden hebben, doeter.
Mep

Als je alles van hem wist, dochter, dan was je zeker in Luik gebleven. Nooit geen
uurtje vrij om te kletsen. Geen naaikransje, teevisites, twintig kilometer in de
omtrek geen enkel ander huis.
Mug
(vertrouwelijk)

Wie zijn die twee kerels in de keuken?
Mep
(achter de hand)

Misdadigers.
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Mug

Echte?
Mep

Zij hebben een fiche en een matrikule.
Mug

Nee?
Mep

Zeker en vast.
Mug

Hoe griezelig.
Mep

Ik zag gisteren je sjeik. Hij weende. Zijn harempje is zo leeg zonder jou.
Mug

Ik ga terug als mijn kontrakt in Luik verloopt.
Mep

Luik? Mijn jeugd: bruine, knapperige broodjes iedere morgen en wat een
kliëntele, forse sportmannen en behaarde borst en wat een brede ruggen. Meestal
turners.
Mug

Ongelooflijk.
(Mug op Mep toe)

Niet wenen mamaatje. De kruik is overvol. Een bittertraan. Laat ons dansen
zoals vroeger.
(Orgelwijsje. (Zij draaien rond met wijde stappen, parodie.)

Het recht pad sinds lang verlaten.
Mep

Een steil pad met doornen. Hobbelig. Asfalt is veel te duur.
Mug

Steeds hoger.
Mep

Tot aan de gouden poort.
Mug

Nog altijd dezelfde twee engelen er voor.
Mep
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Met hun zelfde bazuintjes.
Mug

Tuut, tuut.
Mep

Tuut, tuut.
Mug

De hemel gaat nooit open.
Mep

De sleutel is verloren.
Mug

Het gaatje verborgen.
Mep

Alleen de ingewijden
Mug

kunnen er binnen.
Mep

Daar zit vader.
(Gaan voor de oude staan.)

Mug

Stomdronken
Mep

zo snurken.
Mug

Dat gebeurt iedere avond.
Mep

Foei.
Mug

Ja, ja vele treinen kwamen in verkeerde stations.
Mep

Maar de moeder waakt. Onverschrokken de sporen over. Daar komt de trein.
Het gevaar is groot. Zal zij het halen? Een ren op leven en dood. Zij struikelt,
het ijzer is glad. Hoera, zij trekt het sinjaal op rood. De trein stopt. De moeder
valt in zwijm.
(Valt als een klown op de grond, Mug buigt zich over hem.)

Mug
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De ramp is vermeden. Trompetten schallen, de pauken beuken, de minister is
daar. De arme baanwachtersvrouw (steeds arm) bevend want de minister is
daar, buik vooruit, 100 recepties op 1 jaar, stel je voor: welke lever kan daar
tegen? Hij drukt de grove hand en speldt de dekoratie op de mouw. Zij keert
zich snikkend om, de ontroering was haar te machtig. Wat geeft het dat de ratten
mijn huis opvreten? Beter een minister in mijn hand dan....
Oude

Was ik nog maar 20. Mij hebben jullie niet gekend in 1917 toen was ik 20. Ik
zou jullie ruggen gebroken hebben zoals die rosse rat.
Verdun? Ik was niet groot, maar niemand kreeg mij van de voeten.
Een charge nooit gezien. De Kommandant viel. En Avant. CHARGEZ.

Gard Sivik. Jaargang 5

17

(Mug en Mep springen recht luidkeels roepend)

EN AVANT. CHARGEZ.
(Nu begint een dol spel terwijl de oude verder praat. Mug en Mep zullen nu hun oorlogje
spelen. Verdoken zitten achter tafel en stoel. Naar mekaar mikken en het knallen van de geweren
nabootsen, zoals kinderen doen die krijgertje spelen.
Nu en dan tasten zij naar hun hart, vallen neder, wippen terug recht.)

De mist viel maar wij rukten verder. De schrapnels vielen om ons heen. Mijn
kameraad rats de benen af. Niet omkijken. En avant.
De morgen was er al zonder dat wij het wisten.
Zij waren teruggedreven zegden de officieren. Wij wisten het niet.
Wij stonden daar vol zweet en slijk en zo leeg van binnen en alles was stil.
Ook de gewonden waren stil. Ergens klokte een hen en iedereen begon te lachen
toen een jongen met een spierwit ei uit een gracht kroop.
De zon kwam niet op die dag. Wij hadden er een gordijn van smoor en brand
voor gehangen.
Die dag maakte ik mijn eerste gevangene. Ik liep door de zo pas heroverde
loopgraaf. Hij zat in een hoekje en had kou. Het was een oude man, een boer.
Hij stak zijn handen niet omhoog. Hij had kou en stak ze in zijn zakken. Een
boer van Eckersdorf. Vanachter de ploeg gehaald en in uniform gestoken, zoals
ik de baanwachter van Leuven, ook in een uniform gestoken. Veel regen is niet
goed voor het land, zei hij. Het ligt al zo laag. Bij ons in Eckerdorf op de plateaus,
nooit regen genoeg, maar hier. En de koebeesten met al die mist, zo gauw stram
in de poten. Het verontrustte hem.
(Mug en Mep sluipen nu naar de oude toe, slaken kreten, grijpen de stoel, tillen hem op.)

Mug

Wij hebben hem de boer van Eckersdorf, de spion, de oorlogsheld, de martelaar.
Allemaal trukjes van die koebeesten en zo. Stram in de poten, ha, ha, ha.
Wat vonden wij in zijn broekzak?
Mep

Het plan, zo lang gezocht, nooit gevonden.
Mug

Hoe kan ik maanzaad kweken?
(terwijl zij met de oude op de stoel zwieren)

Mep

Wat gaan wij met hem doen?
Mug

In kampen steken.
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Mep

Tatoeëren.
Mug

Zijn vel afschillen.
Mep

In boeken binden.
Mug

Tot zeep bereiden.
Mep

Gestampte heldenpuree.
Mug

Hoezee de dappere,
Mep

de onversaagde,
Mug

de laatste boer van Eckersdorf,
Mep

een lindeboom voor de deur,
Mug

een pijpje stoppen,
Mep

een haasje stroppen,
Mug

zo leeft de boer in Eckersdorf.
Mep

Ein Land, ein Volk, ein Kaiser.
(Bij ‘Kaiser’ steken zij de oude in de hoogte, zetten hem daarna op de grond en buigen diep, laten
zich daarna vermoeid op een stoel vallen - stilte. Een zacht rood licht glijdt nu over de scène.)

Oude

De oude boer van Eckersdorf is in krijgsgevangenschap gestorven.
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Het land was veel te nat voor zijn knoken.
(Stilte.)

Mag ik er uw aandacht op vestigen, heren, dat het ginds buiten aan de einder
brandt sedert enkele minuten. De lucht is rood gekleurd.
Er is een ramp gebeurd.
De Amsterdam-Parijs ligt op zijn zij en brandt.
(Mep en Mug springen recht, trekken de gordijnen weg, over heel de kamer hangt een rode gloed,
Mep gaat aan de deur kijken.)

Mep

De oude heeft gelijk.
Mug

Ja er is iets gebeurd.
Oude

De boer van Eckersdorf hebben wij begraven aan de kant van de weg, in de
sompe grond.
Mep

Hou je smoel over die boer van Eckersdorf.
Oude

Hij kan jullie geen kwaad. Hij is 40 jaar dood.
Mug

Zij zullen iemand naar deze post sturen?
Oude

Inderdaad. Zij zullen iemand sturen om de lijnen te verifiëren.
Dat gaat altijd zo als er iets gebeurd is.
Voor enkele maanden was er een gevangene ontsnapt. Hij was van de trein
gesprongen, zoals jullie. Hij had niet zoveel geluk. Hij viel onder de wielen. Zijn
vermorzeld lichaam heeft daar een tijd in de hoek gelegen onder een laken. Alle
verkeer voor een uur gestremd.
Toen zijn zij ook naar hier gekomen, alhoewel dat niet noodzakelijk was,
maar het staat in het reglement. De lijnen moeten in orde zijn.
En steeds is er iemand van de rijkswacht bij.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weet.
(Mep - zenuwachtig - ontdoet zich van de vrouwenkleren. Had zijn broek onder de rok opgestroopt.
Hij is zenuwachtig, loopt over en weer.
Mug staart naar buiten, in de half geopende deur.)

Mug

Het is een eigenaardig rood daar in de lucht Mep. Kom eens kijken?
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Mep

Trek die rommel van je lijf. Wij moeten verder. Ik ken die rotzooi van de
rijkswacht.
Mug

Zo zag de hemel er uit in mijn stad, Mep, toen de Duitsers en de Italianen hun
bommen hadden gegooid op onze stad, op onze burgeroorlog. Zo heerlijk
moerbezierood.
Mep
(schreeuwt)

Stop dat gezwets en maak je klaar.
Mug

Ja. Wind je niet op. Ik keek alleen naar mijn stad. Een kleine jongen mag toch
eens naar zijn stad kijken.
Mep
(tot oude)

Waar loopt die slijkweg heen?
Oude

Naar Leuven. Maar hij is waarschijnlijk versperd. Iedere weg zal afgezet zijn.
De ambulanciewagens moeten vrij verkeer hebben.
Loop door de weiden. Zij zijn doorweekt en moerassig.
Slecht, o zo slecht voor de knoken, mijnheer.
(Mug trekt traag de rok uit en de jak.
Mep, zenuwachtig spelend met het dolkmes, staat aan de deur.)

Mep

Waarop wachten wij?
Mug

Ik hou niet van Leuven.
Mep

Wie zegt nu dat wij naar Leuven gaan?
Mug

De slijkweg loopt naar Leuven.
Mep

Dan gaan wij de andere kant op. Naar Antwerpen?
Mug

Ja, daar komen de schepen. Sint-Niklaas komt daar aan van Spanje.
(Loopt buiten, Mug volgt traag; in de verte zeer vaag, het gefluit van een trein.
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De oude kijkt op.)

Oude

De beestentrein.
(kijkt rond)

Hé-daar, heren, kom terug a.u.b.
(zenuwachtig)

De beestentrein.
Hé-la.
De beestentrein is op komst.
(Mug terug binnen, hij huivert, schudt zich de waterdruppels van het lichaam.)

Mug

Enkele stappen, ik ben doornat. Daar loop ik nooit zo door in mijn trui. Heb jij
niets, man. Een regenjas, een oud kaban.
(De oude man schudt het hoofd - de trein gilt weer in de verte.)

Oude

Ik heb geen kaban, geen regenjas, ik heb niets tegen de regen. Ik heb niets dan
mijn huis, een dak boven je hoofd.
Hoor de beestentrein.
Blijf hier.
Ik vraag het je, blijf hier.
Ik heb gelogen daarstraks. Er bestaat geen sneltrein hier. Dit is een
tweedehandsspoorweg. De Amsterdam-Parijs die loopt verder, ginder boven
Leuven.
Er is geen ramp gebeurd. De gloed die u ziet zijn de hoogovens van Alleberg.
Zij kleuren de hemel rood. Ik heb jullie willen bang maken omdat jullie mij
sarden.
(Inmiddels Mep op, leunt tegen de deur.)

En nu ben ik bang alleen want de beestentrein komt. Hij komt tweemaal per
week en altijd als het avond wordt en de nevel opstijgt.
Ik haat die trein want ik ben bang voor hem. De dieren zijn altijd onrustig
want zij gaan naar het slachthuis. Zij loeien naar mekaar, de ene wagon naar
de andere. Ik kan dat niet verdragen. Ik sluit de deuren en de blinden voor het
raam. Maar het dringt door de spleten. Ik hoor hun gestommel in de wagons,
het schrapen van hun hoeven op de bodem.
Hun dampende adem door de luchtgaatjes en hun snuiten.
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Er zijn runderen bij maar ook treinen met varkens.
Zij zijn het ergste. Zij jammeren als kinderen.
En hoe traag die trein rijdt. Hij is oud en gaat met stoom. Ik hoor hem al
kilometers ver en dan nog lang daarna als zij weg zijn.
Ha, die van de sneltreinen, die van post 8. Die heeft een leven. Daar is de
hoofdbaan. En een autostrade.
En wat heb ik? Een slijkweg en twee beestentreinen.
(Weer de trein.)

(Zenuwachtig)

Ga toch zitten. Maak het u behagelijk. Hoe was het weer?
(zingt)

de boer van Eckersdorf. De laatste boer van de Kaiser.
Jullie moeten mij niet losmaken, maar blijf vannacht hier. Om 3 uur komt
de tweede. De lucht is dan klaar en er is maan en die vannacht vervoert paarden.
Ik ken de paarden. Ik weet wat zij waard zijn. Ik ben met hen soldaat geweest.
Op hun flanken heb ik geslapen.
Iedere week komt er één beestentrein met paarden. Vannacht om drie. Jullie
zijt heel moe. Ik zie het. Het regent, nu kan je niet buiten. Een longontsteking
in je truitje? Dat zul je er mee hebben.
Neem mijn bed maar. Het is een goed bed.
Er zijn zuivere lakens opgedaan.
(Mug draait zich naar Mep)

Mug

Denk jij dat het de hoogovens van Alleberg zijn?
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(Mep haalt de schouders op)

Mep

En als zij het niet zijn. Het regent.
Help mij even met het bed.
Mug

Ja. Een bed.
(Hij lacht. Mep en Mug naar rechts.)

Oude
(seniel-lachend)

Mijn dochtertje heeft er nog in geslapen.
Het was een heel duur bed.
(Mep en Mug maken veel lawaai in de onzichtbare kamer rechts.)

Oude

Maken jullie maar veel gedruis dan hoor ik hen niet.
(Mep en Mug sleuren een ouderwets éénpersoonsbed op de scène. Koperen bollen op de hoeken, het
is gedekt.)

Mug

Met veert.
Oude

Prima-bed.
(Doen nu beiden hun laarzen en pantoffels uit, trekken hun kousen uit; willen er in kruipen, bekijken
mekaar, terug recht, grijpen de oude man met de stoel, plaatsen hem tegen de voorkant van het bed
en binden zijn stoel aan de voorste beddepoten, stevig vast; dan kruipen zij beiden in het bed.)

Mug

Een beetje smal.
Mep

Het is een bed.
Mug

Hmmm.
Oude
(gelaat naar het publiek)
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In Antwerpen vinden wij wel een boot voor spanje.
(Mep antwoordt niet, heeft zich op zijn zijde gewenteld en slaapt, Mug kijkt even op en wentelt zich
dan op de andere zijde; stilte; het orgelwijsje - zacht.)

Oude

En het was omtrent de zesde ure en er kwam duisternis over de gehele aarde,
tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des
tempels scheurde middendoor....
(Bij deze woorden schuift het doek zachtjes dicht.)
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hans pieter verhagen / drie gedichten
gedicht na eeuwen
Op veel te grote voeten loop ik naar het licht
in de urnen, en snel,
en geen ster
die dit sterven begrijpt
of begeleidt.
Ik wil geen rozen dragen in een sneeuwwit lichaam
vol bulten.
Ik wil niets dan voeten en een hoed
en daartussen niets
dan dit: ik.
Maar op veel te grote schoenen ga ik.

Gard Sivik. Jaargang 5

22

het schrikbewind van rozen
Ik loop op rode, romantische sokken, en ver
van huis,
steeds verder van mijn oorspronkelijk lichaam
vandaan.
Ik heb geen voet om in te overnachten,
geen mond ook
om mijn woorden te bewonen:
ik leid het leven
van een koekoeksei, ontvang zelfs mijn
vriendinnen nog in jou.
Een zee waardig bestaan: geen váste voet,
nooit eens opgebaard
in je eigen bruidsbed, of ontwaken in een schoen
van jou alleen.
Nooit dan als een mondvol leugens lyrisch lopen
sterven
in een vreemd, rooskleurig lichaam, ver
van huis.

een gedicht zo lyrisch...
Een gedicht, zo lyrisch als de volle maan
van een barakkenkamp.
De ingewanden als juwelen om de hals:
de dichter. Zijn Stoel
versierd met eierschalen. Schoenen... Maar
geen voetstap te bezeilen in dit lichaam.
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willy roggeman / het gedicht van tido ‘pres’ matta
‘Pres hat die Sensibilität Baudelaires oder James Joyces.’
J.E. Berendt
Soms is het koel. Met de wang op het arduin. Of met de handen in het water van de
gootsteen. Ook het zilverstuk dat ik uit de hand van het bloemenmeisje terugkreeg
had h e t . Ik legde de coin op de tong, en hij gaf zijn koelte slechts langzaam af.
Zeldzaam, een koel muntstuk uit de handen van vrouwen. Zeldzaam, koele vrouwen.
Smaak van zuring of of rabarber hangt in hun kussen, brandgeur in hun haren. Die
vrouwen, zij zeggen: ‘Tido Matta, zoals je huid is, werd geen enkel schoenleder
gelooid. Ik wil je huid.’ Dit koel bruin vel zal dus blijven leven in hun poriën. Aan de punt van de voet
begint voor elke man de vrouw. Zij zijn voor mij een koele coin op de tong, brandgeur,
en zuring in de mond. Wij geven hen namen van onbekende gletsjers, van goede
cognac, moeilijk te vangen kevers of precieus gefokte renpaarden. Zij herkennen in
mij een verre zuster: ‘Je hebt de breekbare gang van het veulen bewaard, Tido.’ Ik
kan het nog geloven in het ongerepte ogenblik van de meimorgen. Hoe laat is het?
Op het dak van dit hotel tussen de schoorstenen en langs de matte dakvensters glijdt
de adem van het nog ongenoemde. Wij wachten niet tot de zon een naam voor alle
dingen vindt. N o w ' s t h e t i m e . Het is er koel. Het korrelig asfaltpapier zal op
de middag de voeten branden, het gelaat schroeien. Clo houdt mijn hand, en gaat mij voor op de trap, omdat ik moeilijk afdaal. ‘Je
hebt de breekbare gang van het veulen bewaard, Tido.’ Dank je, keizerlijke sluipwesp.
Hoevele jaren al? Hoeveel jaren nog? Of was zij het niet, die mijn schoenveters
dichtsnoerde verleden jaar? verleden week? Gisteravond? Op het bed zittend gaat het nog beter. Ik houd van de zijden pyjama en koele,
kraaknette lakens. De Koperen Godin vraag ik in het foetraal naast mijn bed te leggen.
De zon hangt reeds in de straten. Flarden licht als wasgoed op de onmogelijkste
plaatsen. Ik heb het lichtgroen akwarium van deze kamer nodig. Onaangeraakt door
de dag draag ik het gif van de steden puur in mij. Mummie van de farao tot
zonsondergang, gevlekte tor, hang ik toch aan uw vleugels in alle bewegingen. Gij
draagt mij op de wimpers de lanen van de stad langs. ‘Goede nacht,’ zegt zij. En
deze avond: ‘Goede morgen.’ De begoocheling is vlug rijp in iedere mond. Wij
verwarren dag en nacht, voor en na. Alle grenzen vervagen. En President Matta?
‘Het gaat hem slecht,’ zeggen zij. Het gaat hem goed, zeg ik. Hij ligt gestrekt als een
plank in een koel bed. Hij drijft kraaknet in het groen akwarium van de avondlijke
morgen, de morgenlijke avond. De geluiden wandelen langs hem heen. Hij leeft in
het knipperend oog van een koninklijke wijfjestor. Hij kijkt door de gleuven van zijn
ogen naar het glazuur van zijn teennagels, en weet van begin noch einde, van komen
noch gaan. Het is koel in hem. Net de wang op arduin. De dokter mompelt: ‘Hij heeft
een verschroeide lever. Heeft hij nog wel een lever?’ Kom doc, kom-kom. Gestrekt op de tafel. Het nikkel. De instrumenten. De technici. Spots! Zijn wij
gek?
Ding-Dong. En dit is de eerste blues van de verrezene. Of vergis ik mij toch?
Pardon.
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Ding-Dong, zijn dit de Clef-studio's of bewegen wij ons naast de operatietafel in
de kliniek van de Navy? Glijden, verglijden in de schommel van de oude, tere jazz
zoals geen vrouw, zoals geen tor of renpaard, oude Haig's en Sandy. O open you,
Adam, this is Phenil - Isopropil - Amine. Amen. De warmte pluist aan mijn lichaam. Dit is geen bed, geen kamer, geen stad meer
om te slapen. De Pres verlaat zijn lotusblad drijvend op de ogenvijvers van Yang
Gwi Fe, de keizerlijke courtisane. S t r a n g e F r u i t was zij aan de perebomen der
Tangdynastie. S t r a n g e F r u i t zijn wij - lieve Ruth Ellis - aan de naamloze bomen
der democratie. De schoonste vrouwen hangen als gebarsten vruchten in de bomen
van de late herfst.
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Dit is mijn deel: de Pres ziet, maar wordt niet opstandig. Koel bloed in de aders. Kijk
in de spiegel, het gelaat van de Pres: op dit palet werden zwart met geel en geel met
wit vermengd. Tido ‘Pres’ Matta sliep van Nefrotete langs Yang Gwi Fe tot Bessie
Smith de eeuwen door. Hij is zeer moe. Iedereen begrijpt dat. Ding-Dong! Pres
begrijpt ook, dat hij een draaiende spiegel tussen draaiende spiegels is, en niemand
begrijpt wie Pres is en wie de anderen zijn. Ding-Dong, mijn zwartgeschubde kever, ik wou, dat je het water in de kom liet
stromen. Er gaat een kracht vanuit, die het gehoor boven de parasieten van de stad
boeit. Water en vuur houden de wereld gevangen. Ik wens de koelte van het stromend
water. Het vuur van de cognac verschroeit tezeer. Heeft de Pres nog een lever, Clo,
Malou? Ik verwachtte de dokter van de Navy en ontmoette supervisor Collins bij
Clef. De verplegers kittelden mijn voeten. Ik kwam slaapdronken van de operatietafel.
Collins stopte mij de Koperen Godin in de handen; en wij gleden. Sluipwespje, je hebt goede ogen. Ik wou de opname van Pres horen. Dank je. Ik
zie de groeven minder goed, en schend de plaat. Dank je. Het gaat de Pres goed. Tido
Matta was nooit zo gezond. In mijn vest vind je het plat flesje. Geen glas nodig, dank
je. Ik drink alleen aan die fles. Het is net en hygiënisch. Zolang er gerucht op straat
is, mag het water in de kom blijven stromen. Ik wou nog wat cognac om achter de
oorlelletjes te wrijven. Het kikkert op. Souper? Ik kookte in het leger mijn potje zelf.
Rijst. Nog rijst. Altijd rijst. In mijn tas vind je een electrisch komfoortje. Maar ik
heb werkelijk geen trek in iets vandaag. ‘Gisteren ook niet’, zeg je. Och, ik leefde
al langer op reserves. De Koperen Godin moet het beter doen, want dat is Pres niet
die daar draait. Het is Ding-Dong, Pres niet. Zij doen het beter dan Pres, maar nooit
zo goed. Wij mogen onszelf niet tezeer bedriegen. Het wordt zo warm, zo drukkend.
De tenor hangt aan een lederen riem. Mijn hoofd hangt in een lus. De Koperen Godin
trekt mij naar de aarde. Maar Pres is nooit, en van alle tijden. Zo is hij: het dun
lichaam van een nagelscherpe, koele droom. Hij is de lyriek van het metaal. De
vrouwen kennen hem als een verre zuster in de lome uren. Hij blaast met de giftige
adem der steden de hoorn van de eenzaamheid. ‘Ik heb hem gekend’, zeggen zij, ‘hij
loopt moeilijk op zijn zijden sokken. Hij vraagt voortdurend bezwerend om de stilte
te horen, en zegt dan: Ding-Dong of Dzek! Zo springt een deur in het slot. Zo trekt
hij een muur op. Maar voor ons is hij zacht. Wij willen zijn huid om prachtige
schoenen uit te snijden.’ Ik zeg je, dat hij als de spinnen is. Pres verlaat zijn
schuilplaats tussen licht en donker. Tegenariae: zij zijn de sterren aan het firmament
van de hotelkamermuren bij mijn ontwaken. Onweerstaanbaar magnetiseert hun
astrale bouw het ongerepte oog, want Pres - kleine sluipwesp - slaapt de slaap der
onnozelen, der dronkaards. De spinnen bereiden mij voor op het gift der stedelijke
nachten. Zij spiegelen mijn bestaan. Ik dood mijn verwanten niet. De ontmoeting
van het insect betekent voor Pres de glimlach bij het ontwaken, de gelijkmoedigheid
in het portaal van de nacht die hem duldt. Tegenariae, kunstig-wrede bouwers van
webben, waarin de dauw als weemoed glanzend kleeft: wie drukte zichzelf zo
geordend stil en lijfelijk uit? Horror lucis, Collins, mandarijn der supervisors! Ik blaas de hoorn van de
eenzaamheid niet meer in deze tempels. Ik wens, dat je mij een colt bezorgt, een
speelgoedpistool vol vitriool tegen de autogramjagers, de techniciens, de supervisors!
Collins, ik speel de zachtmoedigheid, of ik speel niet. Achter het podium staat een
tafel met marmeren blad klaar, hoop ik. Pres moet zijn handen koelen, het marmeren
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gezicht zoeken, de koele, rode aders tasten. Bestel een tempel, Collins, als een groen
akwarium; plant mos in de ogen der kijkers, zeewier mag het kleed der vrouwen zijn,
ik breng de adem van de stilte, de zachtmoedigheid in het water. Ik wens nieuwe
fibrillen voor de Koperen Godin. Ding-Dong, de sluipwesp, helpt mij in mijn jas. Dank je, Heroine II. Vooral het
dichtknopen van de schoenveters wordt een probleem voor de handen. Dank je. En
de Koperen Godin in het foetraal over de schouder. Perfect. Ik bestel voor je de orde
‘boite à cigares’, de
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hoogste na ‘de noot van Raspoetin’ die, met brekende ogen gegeven, de houder heilig
verklaart in de hemels, die Pres voor alle vrouwen besteld heeft. Amen. Dit is de
taxi? Men zal zich nog maar eens op gladijs wagen, de geometrie van de gezonden
betrekkelijk maken, en bij het doven van de spots, het sluiten der gordijnen, in de
plooien van de piano hangend a capella een wereld van vloeibaar glas blazen, een
hemel van koel arduin bouwen. Agoi Nji, Collins, ter ere van Agoi Nji Mensi, de
nog niet gebrouwen drank in platte flesjes, die koele zilveren coins op de tong doet
ontstollen. O Collins, gij alguazil, wat zijn er zachtbehaarde beulen geweest.

georges van vrekhem / vier gedichten
slaapwel
Hoevelen heb ik opgebaard, wit
zand gestrooid aan hun verminkte voeten?
Dit huis - een stolp vol stuifsneeuw
over de doorwinterende, laag gehurkte dood.
IJsman met de houten bochel,
knaap, verlekkerd op de appels uit mijn hand,
gij, murwe minnaar, gewraakte kever
in de tandenmolen van de draak:
slaapwel. De nachten zijn al kouder.
Gevouwen in de lakens van mijn lichaam
wordt gij nooit ouder. Gij vreet mij aan.
Ik sta in de melaatse straat, en ratel.
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tussen de regels
Wind likt aan de gerokken ogen van de bomen.
Kinderen (gebrek aan beenderkalk) strijken
mismoedig de regen over hun huid.
Het uur nadert. Moeizaam hijst zich
naar mijn mond de gouden kever.
Ik zal sprakeloos worden.
Mijn tong zal, gepeld van haar gonzende oesters,
als een dor vlies aan mijn verhemelte bladeren.
De dagelijkse doodsstrijd van de dichters
bleef mij nooit bespaard.
Eerlijk, zeggen zij. Huis als een slang
onder de leisteen van uw eerlijkheid.
Maar bloedend mijn alle parels rijd ik
de nacht achter mijn hoofd te pletter.
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kort leerdicht
Dit was de herfst: een druppende koker
vol koperen vruchten, hoorn en hert getand.
Een jager floot zijn honden uit de mist.
Zij likten aan zijn handen, bloed en suiker.
Hoorn en hert worden thans zeldzaam.
Schep een nieuw dier, balsturig
voor de hagel van een nieuwe adel.
Verstrikt reeds rukt de mens
met zijn gehoornd gewei de struiken uit.
Zon plast in zijn bloed. Eten en vergeten.
(Tot volgend schot, mijn tere schaamte.)

landschap
Dan begint de wind te vreten
aan hun glimlach zij spannen
hun pezen en wandelen weer schokkend
als automatisch pluimvee
dan de wind valt en schudden zij
hun vocht af hun vel af schudden
afmattend verkruimelen en dan
begint de wind weer te vreten zij ligt gedolven in mijn plooien
wanneer avond avond wordt
en zijn blauwzuur over de velden ademt
nacht wordt nacht: diepgang tot boven
de ruggegraat en aan dezelfde stam
verkankeren tot het voelbaar bloed
in de aderkousen marmert
‘ik vermoord je’ (ik heb je lief)
en mijn handen wurgen haar borst
zoeken een gat tussen haar ronde ribben
naar het hart toe dat zit te luisteren
en als een diepzeevis zijn zelfverdediging spuwt
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onder 1 hoedje

I am a pan-africanist congress man
The Africans of the Pan-Africanist Congress have been called everything from
racialists to confused intellectuals. We are labelled as tsotsis, extremists and accused
of being anti-white. As a Pan-Africanist, I plead, arrogantly, ‘guilty as charged’. We
are accused of being racialists because we reject multiracialism; refuse to co-operate
with the other race groups. Pan-Africanist Congress membership Is open to Africans
only. We are pledged to ‘go it alone’. That we are, in this, racialists, is a fact; no
explanation can add or detract to or from the physical reality of this... just as it is a
fact that no analysis or acceptance of the motivations will make a murderer less guilty
of his crime.
We are shouted down as extremists in that we assert that ‘Africa for Africans’ is
the only realistic slogan for greater Africa; that South Africa must assume a
democratic morality and be ruled by the real democratic majority. Democracy cannot
be chiselled down to a mould more suited and acceptable to the hypocrisy of an age.
Either it is democracy or something that Hitler fashioned for Nazi Germany and Dr.
H.F. Verwoerd is copying for South Africa.
The Pan-Africanists are smeared with antlwhitism as a retort against their
determination to destroy white domination, and smash the myth of white supremacy.
They are credited with rabble-rousing slogans like ‘drive the white man into the sea’.
Not all Africans are Pan-Africanists, but all Africans have very little to love whites
for. Most Africans, principally members of the African National Congress and the
uncommitted intellectuals, are sensitive to this question: ‘Do you hate whites?’ It is
fascinating to watch the morality conflict in an African thus confronted. I submit
that the question is irrelevant and arrogant.
Faced with this confrontation. Robert Mangaliso Sobukwe. President of the
Pan-Africanist Congress, replied: ‘It would be dishonest of me to say I hate the whip
and not the hand that wields it.’
The Pan-Africanists are labelled tsotsis, a derogatory term whose equivalent in
Britain is ‘teddy boy’, and ‘teenage hoodlum’ in America. We lack the respectability
complex of the A.N.C., the Christian depth to plead non-violence in the face of
violence, to turn the other cheek and pray: ‘forgive them, oh God, for they know not
what they do’. Without
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taking anything from the power of prayer, the Pan-Africanists just do not believe
that the whites in South Africa will undergo a Christian change of heart; voluntarily
set aside their domination mentality and destroy the source of their well-being.
We are confused intellectuals because we have broken through the morass of South
African thinking. South Africa is a country of contradictions, the greatest of which
is the contradiction that departs from established contradictions. The accepted pattern
is that to be truly racial one must start from being non-racial. The thesis is that the
different race groups should meet, in a non-racial togetherness, and lay the foundation
for a racial society. In this, it seems that racialism or apartheid is the solution, provided
its terms suit the different race groups. In this, we disagree.
Racialism is unacceptable at every and all levels. We do not believe that democratic
apartheid is the solution. Race exclusiveness must never again be allowed in South
Africa. People must be governed as individuals, not as racial groups. We are neither
miscegenists nor race purists, only humanists. We stand alone against multi-racialism
in the South African context, and because we will not pander to this bigotry, even
for a limited period, we stand condemned as racialists. Because this is what we are
going to give our lives for, we are prepared to go it alone, risk being racialists so we
can impose nonracialism. This is a battle for the mind of South Africa; we will not
bargain with potential racialists so as to stamp out racialism. Because our policy is
open to so much misinterpretation, the misinterpretationists dismiss us as confused
intellectuals and turn their back on us.
Which is just as well. We are not selling anything. We have nothing to explain.
Our policy is clear, we understand it. We are the most bitterly crushed victims of
apartheid, and we are committed to do something about it. Now. Intellectual
gymnastics on the psychological nature of apartheid may be stimulating to the leisurely
uncommitted minds, but it remains a luxury of the idle theoretician. The
Pan-Africanists are single-mindedly dedicated to the liberation of South Africa, with
freedom for the Africans. The African is one and nobody.
The Pan-Africanists have drawn a line beyond which there is no retreat, that they
have reached the time in history when the struggle cannot any longer be entrusted
to left-wing or right-wing or left of right-wing groups of the privileged and powered
minorities who have set up a tradition of arrogantly appropriating to themselves the
right to think and plan for the Africans. We are pledged that from this moment in
history the Africans will assume the responsibility of guiding the struggle for true
democracy in South Africa. We are determined, as of necessity, to go it alone.
For all the noble gestures of the so-called democrats, Liberais (even those with
the small el), intellectual moralists and other sorts, apartheid is still with us. There
has been too much goodwill, conscience salving and Christian charity dosed around,
but there has been no positive action emphatically determined to stamp out apartheid
and the humiliation and degradation it forced on the Africans. The Nationalist
Government has been returned to power twice and each time with an increased
majority. Liberalism in South Africa is both impotent and sterile, primarily because
it rejects the thesis that between these absolutes... freedom and oppression, there can
be no in-between shades. A man is either politically free or politically oppressed, all
other intellectual freedoms flow from this. No shades or degrees of oppression, no
matter what the justification, can be acceptable or morally rationalised. There can
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be no two moralities about this... dictatorship, it does seem, can be accommodated
if directed against the Africans.
These pathetic anachronisms will not understand that Africans do not want to be
oppressed with tact, justice, Christian charity or benevolence... we just do not want
to be oppressed, even for such enviable reasons as protecting us from ourselves. The
liberal cry is that the race laws, particularly the pass laws, are being administered
too harshly, that it is this tactless rigidity which directly is responsible for all the
bitterness.
This double morality standard may suit their peculiar brand of justice; but be it as
it may, for us apartheid is not a game, it is our whole life. We are its most brutally
crushed victims. Apartheid has plucked off our self-respect and blown it into the
dust, tweaked our manhood and hung it up for vultures to peck at. Yet they have the
brazen affrontery to boast that they can understand what it is like to be an African.
I submit that they lack the integrity to accept that an African has, if nothing eise, the
right to be bitter. It is im-
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portant for their sense of well-being that the African should take it all, must be kicked
in his stomach when he is down then plead: kick as hard as you like, baas, I won't
get bitter. I'm a better person than you are. I'm big.
To hell with it, no man has the right to kick me in the stomach. This for the same
reason that no man has the right to set himself up as God and hand down rights to
me. Human rights are a God-given heritage.
These liberal democrats are moral cripples. Their diseased minds work like this.
The ‘Native (Prohibition of Interdicts) Act’ No. 64 of 1956 stipulates that:
Whenever the Governor-General in his unfettered discretion deems it fit
to issue the necessary proclamation, an African who has been required by
an order of Court to leave a certain area must do so, and no Court of law
may grant an interdict preventing such removal, nor may appeal or review
proceedings, stay or suspend such removal.
These champions for the rights of Africans will rant and rave and carry on, as they
did in 1956, not against the law which violates a major democratic principle, but
against the condition which prevents the African from challenging the removal order
in Court. It does seem that, ordinarily, the Act is quite moral, except that before a
man is forcibly removed from his home he should be allowed to argue in Court
against the removal order. After that he may be removed. The so-called democrats
have had their chance in trying to win for us the rights which they think are safe
enough to pass on to us.
It is my contention that any would-be dictator ought to acquaint himself with the
psychology of benevolent oppression. There is a potential for dictatorship in most
men, but very few make successful dictators, primarily because they allow violence
primacy over intelligence. A brilliant dictator will deny a man three square meals a
day, write the denials into the law, educate his charge into an acceptance of a
discriminating society and then be prepared to shoot him down in the maintenance
of law and order. This is guaranteed to condition the denied man to accept the primacy
of the law. Then when the denied man begins to make the best of half of one square
meal a day, the benefactor, in his unfettered generosity, grants the other half; the
denied man will thus be blackmailed into behaving with integrity, in the hope that
only through this will humanism and justice triumph. He will become holier than
holy, more Christian than his priest and accommodate all humiliations.
Then as a reward, the sophisticated oppressor should pass on another half a square
meal, making a grand total of one-and-a-half square meals a day. This must be done
in a sweeping gesture of benevolence and Christian charity. The denied man will
then be occupied with rationalizations like, ‘one-and-a-half square meals are better
than none. And they are really square meals, not just slops.’ At this point the
benefactor need not concern himself with completing the cycle... at least not for a
long, long, long time.
Like the delightful story told by an American Negro: ‘Man, it takes time. Yessir,
sure does. Fifty years ago we wasn't even allowed near that bus... Now we sit at the
back. In another twenty years us will even be a-driving them. It sure takes time.’
These gradualists can afford to skate around apartheid, to them it is academic... it
is an African's whole life.
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South Africa could have saved herself from the stand of the Pan-Africanists. Less
than twenty years ago the leaders of the African National Congress were asking, not
demanding, for improvements within the present set-up. All that these moderate and
respectable leaders wanted were concessions... a whisper of a voice, in an advisory
capacity, in the affairs of the country of their birth. Even the Pan-Africanist Congress
cannot but be moved by the quiet dignity of one of the aims of the ‘old’ A.N.C.
‘... to educate parliament and provincial councils, municipalities, other
bodies and the public generally regarding the requirements and aspirations
of the Native people; and to enlist the sympathy and support of such
European societies, leagues and unions as might be willing to espouse the
cause of right and fair treatment of Coloured races.’
The A.N.C. has, in accordance with its policy of multi-racialism, worked jointly with
the other race groups. The P.A.C. objection to this was realised by Jordan K. Ngubane,
Vice-President of the Liberal Party, who wrote: ‘With the ANC paralysed by the
conflicting loyalties which are the logical by-products of multi-racialism and racial
ganging-up and therefore unable to assert positively the dignity of the African person,
the Pan-Africanists are in the position to assert it freely.’ President Mangaliso
Sobukwe stressed that the African people can be organised only
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under the banner of African nationalism in an all-African organisation where they
will by themselves formulate policies and programmes and decide on the methods
of struggle without interference.
Thus, then, we impose our will on our affairs. We are the most ruthlessly exploited
and subjected to humiliation, degradation and insult. The fight is ours... we perish
or emerge victorious.
These democrats are prepared to go thus far in their courageous gesture to work
for the Africans. They advocate patience, extol the virtues of passive resistance and
consecrate the depth of Christian martyrdom. These are noble virtues, except that
the African faces alone the Saracen trucks, the dum-dum bullets, the jet planes, the
reserve army, the sadistic farmer with the cat-o'-nine-tails, the police truncheons and
all the humiliations of being black. The democrats will read the account of the
nightmare in the newspapers and demand for an official enquiry, that South African
smoke screen, to investigate the causes that lead up to the shooting of Africans who
marched up to a police station. The enquiry must establish, beyond a shadow of a
doubt, whether the Africans brought upon themselves the shooting at Sharpeville or
the police behaved in an arbitrary manner.
If the ruling goes against the Africans those moral rationalizations will fill the air.
Police Commander, Colonel Piernaar, will be vindicated, and his famous boast: ‘I
don't know yet how many we shot. It all started when hordes of Natives surrounded
the police station. My car was struck by a stone. If they do these things they must
learn their lesson the hard way’, will be quoted. The Pan-Africanist Congress will
be blamed for the dead, President Mangaliso Sobukwe will be smeared and branded
an irresponsible tsotsi, tried under a major indictment, possibly hanged or banished
to a desert outpost. Africans will be sympathetically warned against following
irresponsible leaders. Everybody will feel competent to pass an opinion. If the ruling
goes against the police there will be formal criticism of the police, their unwarranted
use of force, polite questions to the Minister of Justice in Parliament and an equally
polite reply from Justice Minister Erasmus, then with some luck a minor police
official will be demoted and transferred to another area. Stretching the point a bit,
there may even be a message of condolence to the relatives of the dead and a promise
for an investigation into their legitimate grievances. Whereupon the opposition party
leader, Sir De Villiers Graaff, will jump up and demand for consultations with
‘responsible’ and ‘moderrate’ African leaders and ask them to tell the white ‘fathers’
just what it is that is troubling them. It is possible the Pan-Africanists lack the civilised
subtlety to appreciate this Kafkalike farce or tragedy or hypocrisy or whatever. In
the end it will be mumbled that the Africans should not have marched to the police
stations. The Pan-Africanists are saying that they have been shot up by the police a
thousand times before the Sharpeville incident, that although Sharpeville may be the
turning point, it is not the last time the Africans will be shot by the police or
trigger-happy black haters. That no amount of goodwill and rejection of violence
will safeguard the Africans against police hooliganism, that even if the Africans
protest marched with Bibles in the hands the police would still shoot. The
Pan-Africanists assert that they are going into this struggle headlong, that methods
which have failed will be written off, that they are dedicated to go the whole way in
this make-or-break effort. We will perish or emerge victorious by 1963. Our convicted
president, Mangaliso Sobukwe, will not serve out his three-year jail sentence. That
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he will exchange places with Dr. H.F. Verwoerd who will face trial for crimes against
the Africans.
The illiterate and semi-illiterate African masses constitute the key and centre and
content of the struggle. They are united by a common ideal. The European and Indian
passivists will not join us until they are allowed full membership into the
Pan-Africanist Congress, so they dub us racialists for not allowing them to work for
us. That we may or may not be racialists is a side issue, we are not a political party
but tools of history to win independence for the African. The political parties will
rise to decide on the type of government for South Africa when it is all over. The
Pan-Africanist Congress demand total commitment to a programme of action. This
programme is urgent. There is no time to wrangle over morality issues. There is no
place for individualists. We want human machines. It is too great a moral
responsibility to place on anybody who is not black and does not feel the urgency to
destroy the pigmentocracy of South Africa. The African is the most brutally crushed
victim of apartheid. He cannot live with it any longer... It is the other race groups
who believe that he can.
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As a practical necessity the Pan-Africanist has decided to ‘go it alone’. This is the
only realism. So arises the contradiction. We have to be racialists to stamp out
racialism. Call it what you like... illogical, total rejection of reason, confused
intellectualism or whatever. There are those who argue that it is wrong to preach
non-racialism and practise racialism. To hell with the morals of this. Morals have
not and will not free the Africans from apartheid, in the same sense that peace treaties
are no protection against wars.
We reject the concepts of multi-racialism, refuse to safeguard the rights of the
minorities with suitable entrenchments in the constitution. For this we are shouted
down as racialists pirating the rights of minority groups to retain their racial identity.
The Pan-Africanists shout, ‘Africa for Africans’. And the separationists and
rejectionists become introspective, discover that race domination has been the
expression and clarification of their lives, that the African has had 300 years to learn
this lesson. If black South Africa should become a segregationist government, then
those torch-bearers of civilization will have done their job well.
We reject multi-racialism on the grounds that it pre-supposes a colour-caste society.
President Sobukwe explained that ‘the history of South Africa has fostered group
prejudices and antagonisms, and if we have to maintain the same group exclusiveness,
parading under the name of multi-racialism, we shall be transporting to the new
Africa these very antagonisms and conflicts’. He made the assertion that
multi-racialism is, in fact, a pandering to European bigotry and arrogance. The
Pan-Africanists take the view that there is only one race to which we all belong, the
human race. In our understanding of that word, as applied to man, it has no plural
form. Race prejudice is part of the psychology of group attitudes; the major basis of
all group conflicts is superiority of culture which boasts the arrogant illusion that it
is unique in time.
Modern man's intellect has reached a development in time when it is necessary
for him to supply justifications for irrational behaviour patterns. First he acts
irrationally, then decides that the act, in itself, lacks the moral justification to make
it rational and intellectually acceptable.
Superior arms and modern warfare techniques effected the conquest of Africa by
the European colonists, and the conquest, in itself, established the inferiority of the
black races. This is a primary base. But because modern man accepts that power
conquest, as a physical act, lacks the timelessness and respectability that appeals to
the moral intellect, he seeks rationalizations to satisfy his objective and scientific
tradition.
Thus the black man is conquered and dominated because technologically he is
proved inferior; but it has to be carried a step further, anthropologists are
commissioned to invalidate the conquered man's culture, to provide scientific data
to evaluate it inferior. So Western-style intelligence tests are carried out with the
subjects presumed equal. The medium of communication and the range of experience
is alien to the black man... even the conditions of the tests are alien. The black subject
comes out with a lower intelligence quotient, and thus is founded the first step in the
establishment of the inferiority. This done the inferiority must be scientifically
propounded; so the skull is studied, measured and contrasted with that of European
man. The structural differences are then entered on record as constituting a fact for
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inferiority, by the very nature of the difference. This is then interpreted and advanced
as scientific data.
After the data have been analysed and weighed to balance on the desired scale, it
is presented to the black as scientific proof of his inherent inferiority... this after the
black man has been educated into an acceptance of the irrefutability of science. Once
the black man accepts the primacy of the objectivity of science, the battle is
three-quarters won.
What then remains is the spiritual level; so appeals are sought in the Bible. The
Old Testament philosophies justifying the rejection of the children of Ham are sifted,
chiselled and presented. God, they emphasise, punished sinful races by imposing
differences on them; the differences are visual signs for the purposes of identification
which singles them out for chastisement.
When the circle is complete, Western man forgets the power of conquest as the
underlying motive and turns to scientific manipulations as constituting the
rationalizations for dominating the races that have been proved inferior.
It is due to this purposeful conditioning of the African into accepting as a fact his
innate inferiority that the African has accommodated domination for 300 years.
Granted that anthropology has now been liberated, that
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these theories are rejected as unfounded in scientific fact, the influence among certain
of the Africans is real and present.
The Pan-Africanists accept the existence of observable physical differences between
various groups of people, that these differences result from various factors, primarily
that of geographical isolation. President Sobukwe's objection to multi-racialism
springs from the ‘irremediable’ fact that it is a method of safeguarding white interests,
implying as it does proportional representation irrespective of population figures.
That it is a complete negation of democracy, with the implication that there are such
insuperable differences between the various national groups that it is best to keep
them permanently distinctive, in a kind of democratic apartheid.
‘We guarantee no minority rights’, he said, ‘because we think in terms of
individuals not groups.’ Politically, the Pan-Africanists aim at a government of the
real majority, a government of the Africans, by the Africans for the Africans, with
everybody who owes his only allegiance to Africa and who is prepared to accept the
democratic rule of the African majority being regarded as an African. The
Pan-Africanists are ready to move forward to provide South Africa with an alternative
government, in which the rights of the individual shall be entrenched.
This myth of race has bedevilled British liberal tradition. Britain's insistence that
the rights of minority groups be guaranteed and protected by safeguards in the
constitution, has carried the weight of an ultimatum to African States considered for
self-determination. Proportional representation, protection of European and Asian
interests are held up as conditions favourable for talks on constitutional reforms. It
is that double morality standard showing its arrogant head again. When these African
territories were administered from Whitehall, the African majority was dominated
by a White minority which appropriated to itself all political, social and economic
power, leaving the Africans unprotected.
The white supremacists assumed exclusive control and with arrogant conceit set
themselves up as the ‘guardians’, the ‘trustees’ of the Africans who are ‘backward
and savage’. It is a sad commentary on these torch-bearers of civilization that the
African is still ‘backward and savage’ after 300 years. They have left a tradition of
a pigmentocracy and benevolent dictatorship to Africa, but today they fear their own
lesson and jockey for privileges and safeguards. This may succeed in other territories,
but in South Africa it is rejected out of hand.
In 1910 a gesture was made that the rights of the indigenous population should be
guaranteed; this was in respect of voting rights. The entrenched clause guaranteed
the voting rights of the Africans and Coloureds, these rights protected by the proviso
that a two-thirds majority of both houses of parliament were necessary for any
tampering.
The Nationalist Government created a two-thirds majority by enlarging the Senate,
and thus by the civilised process of law, the disenfranchisement of the African races
was completed; but because it was constitutional, valid in law, this piracy was
accommodated. By this same process of law the safeguards of minority interests and
privileges, the guaranteeing of minority rights can be whittled away.
This is the pet phobia of liberal whites in South Africa: what guarantee is there
that an African government will not turn round and dominate the Whites? The answer
is simple. There is no guarantee whatsoever. I feel tempted to quote the reply of Tom
Mboya to this question. He said that everything that Africa has learnt has come from
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Europe, that all influences working upon Africa have come from Europe; if you look
at the history of Europe for the last thirty years, it would not be surprising if
independent African States become dictatorships.
The great significance about oppression and the African is that he is preoccupied
with cancelling it and blasting it from the face of Africa, that oppression is not the
expression and clarification of his life. He has lived through centuries of humiliation
under oppression, has seen that civilization means the subjugation of a people placed
at a political disadvantage by inferior technological knowledge. President Sobukwe
said ‘These two blocs [America and Russia] are engaged in terrible competition, use
tough language and tactics, employ brinkmanship stunts which have the world heading
for a nervous breakdown. They each are armed with terrible weapons of destruction...
In spite of all the diplomatic talks of co-existence, these blocs each behave as though
they do not believe that co-existence is possible.’
The white man has proved that he is incapable of ruling himself, too egotistic to
live in peace with his brother. In African society a man's worth is measured only in
relation to
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the people around. No man can live above his environment, he is a piece of the whole,
a part of the main because he is involved in mankind... Every man is his brother's
keeper, and that brother has no name. To the white man of Africa, and to all humanity
we say: Here is a tree rooted in African soil, nourished with waters from the rivers
of Africa. Come and sit under its shade and become, with us, the leaves of the same
branch and the branches of the same tree. We give no conditions, except to be one
of us in a common state, to be governed as individuals and not as distinctive sectional
groups. Don't you turn round and give us conditions.
It is as blunt as that, there is no point in mincing words.
Rude are we, perhaps, in this, that the Pan-Africanists believe that only the African
can guarantee a genuine democracy, because all over the continent of Africa the
white man is incapable of governing himself and the people around him. This is
perhaps the confrontation facing President de Gaulle. ‘Is France ready for
self-government?’
The emergence of the Pan-Africanist Congress marks a primary turning-point in
the history of South African politics. They have come forward to protest against
multi-racialism and to provide more effective opposition to apartheid; sharply
criticising the dilly-dallying and the ganging-up against Africans by the powered
minority groups, the liberal champions working for or with Africans. The
Pan-Africanists are saying there has been too much talk, and that much dilly-dallying
by these reformists, but nothing honest and forthright and positive about halting the
political system of South Africa. They are saying that now we will work at it
ourselves, that they are now ready to work for themselves. This is immediately
interpreted as rejecting white friendship or white help or white leadership or whatever.
The answer is, yes. ‘Do you hate whites?’ This is the question Pan-Africanists have
to answer almost every day. We do not hate whites as a people, rather do we hate a
system, which is white. We are at war with white domination, determined to explode
the myth of white supremacy. White is the symbol of all that we hate.
The white supremacists' boast is that ‘South Africa is the white man's country: it
shall never be ruled by Hottentots, Coolies and Kaffirs.’ The Pan-Africanists declaim
that ‘Africa is for Africans’. Any discussion on this becomes a conversation of the
deaf; neither side will give way. The supremacists have defended this with Saracens
at Sharpeville, Cato Manor and other places.
The late General Smuts, who has managed very adequately the double role of
being a tyrant and a liberal philosopher, said: ‘There are certain things about which
all South Africans are agreed, all parties and all sections, except those who are quite
mad. The first is that it is a fixed policy to maintain white supremacy in South Africa.’
The Pan-Africanists stand between this philosophy and the Saracens, and morally
torn by the confrontation that faced Brutus:
‘We all stand up against the spirit of Caesar;
And in the spirit of men there is no blood:
O! then that we could come by Caesar's spirit,
And not dismember Caesar. But, alas!
Caesar must bleed for it. But, gentle friends,
Let's kill him boldly, but not wrathfully; ........’
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The African prefers to destroy the spirit of oppression and not touch the white man.
He has been patient and humane; he has walked every avenue of civilised protest.
He has sent deputations to Whitehall in London; has asked and got very near to
begging for consultations; presented petitions signed by over a million Africans;
marched in peaceful demonstrations; crawled and cringed and prayed for sanity;
courted arrest, in thousands, to emphasise his determination for redress of grievances.
All along the route the Government has answered by systematically closing all
available peaceful and constitutional means of civilised protest. The Government's
determination to impose its will was dramatically emphasised at Sharpeville by the
use of Saracens. Sharpeville is the turning point; from here on it's demolition.
The Africans are making their final plea. We place the whole issue on the
conscience of the world. It can choose to remain diplomatically polite to the South
African Government and be morally responsible for the greatest waste of human life,
or militarily occupy South Africa and remove from those mad men the weapon of
suicide. This plea is urgent. The Africans have been shot into a cul-de-sac. They are
desperate. They want an out. Even if it is suicide. This explosion, if allowed to ignite,
will tell on black-white relations for generations to come.
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Perhaps, even now, it may be too late. But at least there is a chance. It is inhuman to
ask the African to wait, to be patient, the rat-atat of the Saracen is deafening him,
pushing him deeper into the cul-de-sac. His only defence, his salvation, now depends
on his fighting back. The African is dying all the same; he might as well go down
trying to win something better than being in the gunsight of the Saracen.
The question whether the African hates the white man is arrogant. The real question,
the realism of the situation, becomes, does the African hate himself? Does he hate
life? South Africa is drawn in sharp shades... black and white. The morals of this are
unimportant. Right or wrong, this is the realism of South Africa. The fact that I and
a few other Africans have very close friends among the whites, friends I would give
my right arm for, does not alter the over-all picture. Colour has determined the sides
on which we will all fight. It is a cruel thing to admit, but if my friend advances
against me I will have to shoot him, and because he is my friend I would like him to
die quickly, without pain. To him I say, stop being a part of what I have to destroy.
When it is all over I will shoot myself.
Bloke Modisane
(Bloke Modisane was medewerker van ‘Drum’ en trad op als akteur in het door Athol
Fugard geschreven stuk ‘No-Good Friday’ en in de film ‘Come back, Africa’. Meer
dan een jaar geleden zocht hij toevlucht in Londen, waar hij sindsdien verblijft.)

kongo... protest!
De berichtgeving is een opiniemachtsmiddel. Ze valt ons aan, ze is onbetrouwbaar,
ze geeft enkel feiten, ze is onze enige bron van inlichtingen: Union Minière, Société
Générale, de baard van Loemoemba en de dubbelzinnige belangstelling voor
mishandelde mannen en onteerde vrouwen. Onze onwetendheid, onze verwarring,
het inwikkelen van de situaties.
Zeldzame berichten zijn eensluidend en bieden materiaal waaruit konklusies kunnen
getrokken worden. Dit is een feit: de separatistische gevoelens van kongolezen komen
het sterkst tot uiting in de rijkste provincies (Katanga in de eerste plaats, ook Kasaï),
waar het de belgische en sommige buitenlandse belangengroepen het meest genoegen
kan doen. Is dat een toeval?
Een tweede feit: vóór en tijdens de Ronde Tafelconferentie, had Loemoemba in
België reeds de slechtste pers, zo in de officiële berichtgeving, als in de dagbladen
der regeringspartijen, in tegenstelling met b.v. de katolieke lleo, thans
senaatsvoorzitter, de ‘gematigde’ P.N.P., de Conakat van Mozes Tsjombe, en
eigenaardig genoeg ook Kasavoeboe. Loemoemba was en is, zegt men, een
verraderlijk man, hysterisch, een sluwe en handige agitator, maar een onbekwame
beheerder, en het schijnt dat hij in de tijd toen hij nog boekhouder was een diefstal
pleegde. Maar die zelfde Loemoemba heeft de steun van alle afrikaanse
nationalistische regeringsleiders, waaronder verschillende zoals Bourguiba en de
Negus zeker niet van kommunisme kunnen verdacht worden. Vandaar tot het
vermoeden dat de belgische antipathie niet zozeer het gevolg is van Loemoemba's
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persoonlijkheid, maar wel van zijn konsekwent afrikaans nationalisme, waarvan het
anti-kolonialisme een historische gevolgtrekking is, is maar een stap.
Maar België steunde de oprichting van een kongolese eenheidsstaat, tegen
federalistische strekkingen in. Dit is een derde feit dat op het eerste zicht in
tegenspraak lijkt met wat voorafgaat. Tot men eraan denkt dat het voor de
verkiezingen van juni jl. helemaal niet vaststond dat Loemoemba aan het bewind
zou komen. Men herinnere zich trouwens de moeilijke regeringsvorming en de nipte
meerderheid die Loemoemba uiteindelijk bekwam na zijn bondgenootschap met
Kasavoeboe, die in ruil daarvoor het presidentschap kreeg. En weer eens merkwaardig:
een paar dagen nadat het definitief zeker was dat Loemoemba Kongo regeerde, brak
de muiterij los die het begin van de wanordelijkheden inluidde. Deze werden dus
niet uitgelokt door de bevolking, maar door een welbepaalde groep: het leger, waarop
mogelijk welbepaalde mensen invloed konden uitoefenen. De rol van de toenmalige
opperbevelhebber generaal Janssens werd nog niet opgehelderd. De reaktie van
Loemoemba en Kasavoeboe was bevreemdend: ze begonnen dadelijk heel Kongo
af te reizen, van
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provinciehoofdplaats tot provinciehoofdplaats. De enige plaats waar ze niet konden
landen (het werd hun belet) was, Elisabethstad, hoofdstad van de enige provincie die
zich van Kongo zou afscheiden: Katanga. De muiterij - wie ze ook uitgelokt heeft
of hoe ze ook ontstaan is - speelde dus rechtstreeks in de kaart van de
belangengroepen, die er een laatste kans in vonden om bewindslieden, die hun gunstig
gezind waren, op de plaatsen te hebben, waar het hun interesseerde. Loe-moemba
en Kasavoeboe hadden dit onmiddellijk begrepen, vandaar hun rondreis en de
woedende uitvallen van Loemoemba tegen generaal Janssens. De mishandeling van
belgische mannen en vrouwen speelde in dezelfde kaart. Door haar spectaculair
karakter kon ze de stemming in het moederland, die tot nu toe de zwarten gunstig
gezind was, doen omslaan. Het was ook het enige middel om de interventie van
belgische troepen in kongo aanvaardbaar te maken. Eens zover, was het kinderspel
het verzekeren van de veiligheid van belgische onderdanen te kombineren met zekere
manoeuvres die mogelijk gemaakt werden door de loutere aanwezigheid van belgische
troepen en het uitoefenen van druk hiermee, en waarvan het bekendste resultaat is:
de onafhankelijkheid van Katanga, ondanks de oppositie in eigen provincie, en tegen
de kongolese meerderheid en tegen de wereldopinie in. Maar dank zij ‘België’.
Aan belgische zijde werd het gelag van deze politiek betaald door de belgische
kolonialen, die have, goed en eer verloren, door de ongeveer 50 belgische soldaten,
die omkwamen, door mensen als gewestbeheerder Rijckmans en de adellijke
officieren, die eveneens het leven lieten, en wat de financiële kant van de zaak aangaat
door alle belgische belastingbetalers, dus verhoudingsgewijs het meest door degenen
die geen kans hebben tot belastingontduiking: de kleine lieden. Anderzijds kon deze
politiek in het beste geval enkel ten goede komen van sommige belgen, waaronder
sommige nauw bij de kongolese aktualiteit betrokken ministers. Wat die ministers
betreft: deze beschuldiging stond zwart op wit in de kranten van de oppositie en ze
werd niet openbaar tegengesproken.
In officiële kringen heet zulke politiek: het beroep op de solidariteit van alle Belgen
op een ogenblik dat de natie een moeilijke periode doormaakt. Er zijn voorgaande:
zo hebben alle belgen jarenlang niet rendabele kolenmijnen gesubsidieerd ten voordele
van sommige belgen. Het kenmerkt de belgen dat ze geen verantwoordelijkheidgevoel
hebben tegenover de gemeenschap waartoe ze behoren. Deze tuchteloosheid heet in
de volksmond plantrekkerij; dit incivisme wordt met een medeplichtige glimlach
aanvaard als een folkloristische merkwaardigheid, waarop men een beetje fier is,
zoals b.v. op ons grote bierverbruik (het eufemisme voor dit laatste is ‘breugheliaans’;
zo eert België zijn geniale schilders). Soortgelijke schijnwaarden wil men tot de
grondvesten van onze volksverbondenheid maken... van Leve de Koning! Leve
België! Leve de Ridders in de Leopoldsorde! Voor wie nemen ze ons? voor Baas
Ganzendonck?
1e Protest: Maar ook degenen die voor de kongolezen partij kiezen, denken in
blanke begrippen. Alsof onze kollektiviteit geen gebrek aan verbeelding had, niet te
kort geschoten was. Een blank humanisme is even misplaatst als een blank cynisme.
We zouden van de aktualiteit gebruik kunnen maken om ook in zwarte termen te
leren denken. Niet uit liefdadigheid, uit belang-stelling. Liefdadigheid is
machtsuitoefening en het was verkeerd de onafhankelijkheid te verlenen in
omstandigheden, die de kongolezen het gevoel gaven een aalmoes te hebben
ontvangen. Het ontwakend zelfbewustzijn dat zoals overal een bestemming vond in
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het jonge nationalisme werd hierdoor vernederd en had een vijand nodig waarop het
zijn meerderjarigheid kon veroveren. Dit vormde een gunstige bodem voor de snel
aangroeiende antibelgische gevoelens in Kongo.
2e Protest: De zwarten begrijpen, maar hoe? Het ‘bedrog’ van een medicijnman
ontmaskeren is niet de magie doorzien, het is ze doodzien. Om magie te begrijpen,
moet men er in geloven. Ze kan niet in woorden vertaald worden, ze is ervaring en
belevenis. Ze is primitief, maar ze is in de menselijke werkelijkheid geworteld. Ons
zeer ontwikkeld blank denken integendeel is te zeer de oorsprong van zijn abstrakties
vergeten. Het begoochelt en wordt barbaarse, absurde magie, een prachtig wiel dat
draait in los zand. Magie wel, maar de verkrachting van vrouwen en de mishandeling
van mannen is niet kenmerkend voor de zwarten: het behoort tot de verwarde situatie
die de gelegenheid bood tot het vervullen van boze wensen, die steeds en overal in
de mensen sluimeren en het behoort ook tot de internationale soldateske
geplogenheden.
3e Protest: Een publiek mea culpa der belgen heeft geen zin, noch voor blank,
noch voor
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zwart: het kan alleen maar nieuw misprijzen opwekken. Het is echter dom te denken
dat we ons kunnen onttrekken aan de solidariteit met de zwarten. Het realisme der
belangengroepen en der colons is kortzichtig. Geld en macht kunnen gewelddadig
veroverd worden, maar onze persoonlijkheid wordt mee gevormd - en onze
levenskansen dus beïnvloed - door wat wij zijn in de ogen van de anderen. Deze wat
abstrakte uitspraak kan op eenvoudige wijze proefondervindelijk nagegaan worden
door wie daaraan twijfelt. Het volstaat iemand te observeren in verschillende milieus
en zijn verschillend gedrag op te merken. De andere lokt onze gedragingen uit of
dwingt ze af, meestal zonder dat we er ons bewust van worden. Na jaren legt de niet
te ontlopen invloed der omgeving een bepaalde plooi in de psyche van de enkeling,
als lid van de kollektiviteit. Zo valt de beslissing over onze intimiteit mede door
toedoen en onder druk van de anderen. In een wereld die klein geworden is, vormen
de zwarten ons, en wij vormen de zwarten, door onze loutere aanwezigheid op de
wereld. Hoe erger de zwarte vernederd wordt, hoe onwerkelijker de hoogmoed van
de blanke wordt; omdat de blanke technisch en abstrakt denkt is de zwarte poëtisch
en konkreet; omdat de blanke ja tegen neen denkt, denkt de zwarte ja en neen. De
andere vormt me door wat hij niet is. Door versmaad te worden nam de zwarte wraak
op de blanke. Want deze werd hierdoor in het klooster van zijn blankheid gejaagd
en de rijke jungle van het negerdom bleef ontoegankelijk voor hem. De blanke zal
nooit weten wat Kongo is, hij heeft het nooit in bezit gehad. Maar de feiten blijven
natuurlijk de feiten: Société Générale, Union Minière, Katanga en de fluwelen
handdruk van Dag Hammerskjöld. De wel ingelichte Koning Boudewijn was zo goed
een boodschap tot de bevolking te richten. We bewaarden de indruk dat hij met goed
gevolg een kursus voor gevorderde boyscouts beëindigde. Het was een onverbeterlijke
boodschap, smetteloos blank. Konklusie: koningen zijn goden, maar blanken zijn
ook mensen.
12.8.1960
René Gysen

brief met jazz
en andere bestanddelen: antwoord aan Willy Roggeman
Beste W.R.,
Die suggestie tot het voeren van een briefwisseling over jazz, laat ik het maar
bekennen, moet een van mijn lichtvaardige invallen zijn geweest. Want de eerste
stap was hier de onzekerste: daarom ben ik blij - houd mijn beleefdheid dus voor
niet té oosters - dat jij hem hebt gezet, daarmee niet de eerste blijk gevend van je
bevoegdheid op dit gebied. Mijn beurt dus om een stap te zetten. Ik kan
1. punt voor punt op je betoog ingaan en er zo een diskussie van maken die even
gespesializeerd wordt als ze weinig aarde aan de dijk brengt;
2. je brief als aanloop nemen om het onderwerp, los van bepaalde figuren of
stromingen, verder uit te diepen.

Gard Sivik. Jaargang 5

Wat alternatief 1) betreft: ik ben een te onregelmatig jazz-beluisteraar geworden om
met zoveel kennis van zaken te spreken als jij doet. En hals over kop die leemten
gaan goedmaken...
Het zou trouwens een muggeziften worden over details, want in grote lijnen blijk
ik met je brief akkoord. Geen kans dat de west coast-jazz in mij een vurig verdediger
vindt, want ook m.i. klopt het hart van de moderne jazz in de east coast-group. (Slechts
in één opzicht kan ik je bepaald niet volgen: waar je - zoals niet weinig anderen Miles Davis zo over het paard tilt. Goed, hij heeft klasse, en zijn historiese rol in de
moderne jazz is misschien belangrijk - maar zijn genialiteit wordt toch overdreven:
ik kan in hem niet de man zien die een desennium zou beheerst hebben. Een Clifford
Brown, hoe kort die ook aan het woord is geweest, stelt hem duidelijk in de schaduw.
Buiten deze briefwisseling om heb je gezegd, dat je Davis vooral bent gaan waarderen
na hem ‘in realiteit’ te hebben gehoord - maar dat zou dan, om een volledig en juist
beeld te krijgen, mogelijk moeten zijn met al zijn kollegas, en dan liefst op hun eigen
terrein, want hoe vallen ze soms - en begrijpelijk - niet tegen, op toernee...)
Blijft alternatief 2). Hoe staat jazz tegenover andere moderne muziek, wat
onderscheidt hem ervan? Welke mogelijkheden heeft hij om zich verder te
ontwikkelen, welke handikaps? Deze vragen zijn niet akademies. De potensies van
de jazz als hedendaags artistiek ver-
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schijnsel trachten te peilen is slechts een weerklank van wat in de jazz zelf gebeurt
- want hoezeer hij ook in volle en onstuimige ontwikkeling is, de mentaliteit van zijn
moderne beoefenaars bevat een serebraal element dat bij de oervaders van de stroming
niet te vinden was; als men serebraal mag heten die zelfbewustheid waar ook jij op
wijst, het beseffen van het belang en de draagwijdte van wat men doet: de waarde
van de jazz als ekspressiemiddel van een ras, maar ook als innoverende kunstvorm.
In het slechtste geval leidt zulke instelling tot kunstmatigheid, tot eksperimenten
even vergezocht als onverantwoord, kortom tot het teloorgaan van de spontaneïteit;
in het beste geval is zij een stimulans die het ontstaan van sleur - de verstarring van
het idioom, het klisjeematig worden van de improvizasie - vermijdt, en steeds nieuw
terrein weet te eksploreren. En niets wijst er immers op, dat de ontdekkingstochten
zouden worden opgegeven, al dan niet om de door J.E. Berendt genoemde reden:
dat de zwarte pioniers a.h.w. worden opgejaagd door de steeds weer opnieuw
navolging plegende blanken.
Nieuw terrein wordt echter niet gevonden zonder dat grenzen worden verlegd,
d.w.z. in dit geval dat normen moeten veranderen - met als bekend gevolg b.v. dat
sommige liefhebbers van oudere jazz het moderne idioom gewoon als ‘jazz’ weigeren
te aksepteren. Ik meen dat we moeten trachten, de onvervreemdbare kenmerken te
vinden die door geen enkele voorbije of nog te verwachten ontwikkeling van de jazz
worden tenietgedaan - willen we tenminste met enig recht de term ‘jazz’ blijven
gebruiken. Die kenmerken zijn m.i. swing en improvizasie.
Onder ‘swing’ zou ik in de breedste betekenis willen verstaan datgene wat het
onmogelijk maakt, jazz voort te brengen door trouw van partituur te spelen: het
gevoel nl. voor muziseren met die subtiele ritmiese deformasie die het gespeelde
haast onmerkbaar uit de haak trekt, net genoeg om een verschuiving te veroorzaken
die tot een nieuw en voor jazz kenmerkend muzikaal perspektief leidt - misschien te
vergelijken met het onopvallende verschil tussen twee vlakke fotoos die samen, o
wonder, een stereoskopies beeld opleveren. Wat ‘improvizasie’ betreft: ik geloof dat
we het er kunnen over eens zijn dat jazz ondenkbaar is zonder de individuele solist:
bij hem begint pas de werkelijke jazz-kreasie. Samenvattend: de bijdrage van het
muziserend individu in jazz is onvervangbaar. Jazz bestaat bij de genade van zijn
uitvoerder.
Daardoor is de moderne jazz de tegenpool van die stromingen in de moderne
muziek, die als de uiterste konsekwensie kunnen worden beschouwd van een analities
denkend en dóórdenkend komponist (dat tipies westers verschijnsel!): m.n. de konkrete
en elektroniese muziek, waar de uitvoerder overbodig of gewoon ontoereikend wordt
en totaal wegvalt. Tegenover de rijkdommen aan nieuw klankmateriaal die deze
muziek ongetwijfeld brengt, stelt de jazz zijn rijkdom aan ekspressiviteit: de door
de improvizerende muzikus toegevoegde raffinementen, de imponderabilia die zijn
persoonlijke stijl vormen, vallen absoluut buiten het bereik van de meer technologiese
muzikale eksperimenten. De jazz heeft geen werkelijke behoefte aan de uitvinding
van nieuwe timbres: morgen wordt de gewone alt- of tenorsaks onder de vingers en
lippen van een nieuwe baanbreker weer een gans nieuw, onvermoed instrument (de
eksperimenten met hobo, jachthoorn enz. brachten geen werkelijke omwenteling
teweeg en raakten weer op de achtergrond). Maar een echte baanbreker doet meer
dan dat.
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Hij bezint zich ook op zijn uitdrukkingsmiddel - jazz heeft inderdaad zijn denkers
- en hoe vérstrekkend de gevolgen daarvan kunnen zijn, bewijst de invloed die een
Lester Young, een Parker hebben uitgeoefend. Terecht mag de vraag worden gesteld
of zonder het periodies optreden van zulke figuren het jazz-idioom uiteindelijk niet
zou gestereotipeerd raken.
Want het ziet er naar uit of het werk van de revolusionairen pas begonnen is. Het
totnogtoe verwerkte muzikale materiaal is een erfenis, waarvan de likwidasie maar
amper overwogen wordt (zodat het zelfs door de meeste historisi van de jazz als zijn
conditio sine qua non wordt beschouwd). Bijvoorbeeld: wanneer het ritmies en
ekspressief bestanddeel van de jazz (langs de nodige omwegen) tot afrikaanse
oorsprong is terug te voeren, dan is dat zeker niet het geval met het harmoniese. Want
in dit opzicht is de jazz, van zodra hij zich voor het probleem van gezamenlijk
muziseren geplaatst zag, in je reinste westeuropees spoor gaan lopen: het
oorspronkelijk melopee-karakter van de blues was in minder dan geen tijd verdrongen
door het bekende op tonika, subdominant en dominantseptiem gebouwde schema;
harmonies materiaal van marsjmuziek werd overgenomen, enz. Met de swing-periode
komen schuchtere pogingen tot groter harmonies raffinement,
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terwijl pas de bop in dit opzicht doelbewust te werk gaat en daarmee de
verontwaardiging oogst van o.m. Louis Armstrong (‘all them weird chords which
don't mean nothing’!). Terwijl, met al, jazz nog niet veel weg heeft afgelegd in dit
opzicht. De revolusie van Parker ‘tegen de knellende basisharmonieën’, zoals je
schrijft, ging niet verder dan ‘een frasering die naar de politonaliteit neigt’. Verder
konstateer je, bij Coltrane en Rollins, ‘atonale momenten’, maar ze zijn zeldzaam.
Hoe lang geleden waren de europese komponisten van de avant-garde al politonaal
en atonaal-sistematies?
Jazz rust nog steeds, harmonies gezien, op de grondvesten van de europese perfeksie
van het tonale sisteem: de gelijkzwevende temperatuur. Het is waar dat tot de
individuele vrijheden die de solist zich permitteert ook afwijkingen van de z.g. juiste
toonhoogte behoren: de voor jazz zo tipies genoemde ‘blue notes’ zijn in feite geen
gewone halvetoonintervallen; hun toonhoogte is min of meer onbepaald: kneedbaar
materiaal voor de uitvoerder. Maar - die ‘blue notes’ of andere ‘vals’ aangeblazen
noten zijn nooit strukturele elementen; het zijn uitzonderingen die de regel nooit
ongedaan maken: in de begeleiding lopen tegelijkertijd de akkoorden van alledag
gewoon verder of er niets gebeurt. Zeker, op de diatoniese en chromatiese bazis van
streng vaststaande toonhoogten kunnen nog kompleksere harmonieën gebouwd
worden dan de nu gebruikte. Maar de grens ligt hier onverbiddelijk bij politonaliteit
en atonaliteit - deze laatste een paradoksale poging om aan de beperkingen van een
sisteem te ontkomen zonder van het gebruik van datzelfde sisteem af te (kunnen of
willen) zien. Waarom zou jazz zo naïef zijn, dezelfde baan te gaan beschrijven
waarlangs de evolusie van de westeuropese muziek een halve eeuw vroeger al gevoerd
heeft?
Wanneer het gevaar voor stranden niet onmiddellijk dreigt, dan vraag ik me toch
af of althans gedeeltelijk geen kompensasie voor de harmoniese beperking moet
worden gezien in het nastreven van een steeds krassere virtuoziteit, die zelfs bij
eersterangsfiguren niet zelden tot lege notenmakerij leidt: moest het wiskundig uit
te drukken zijn, dan vonden we zeker iets in deze aard: ‘de moeilijkheid van
geïnspireerd improvizeren stijgt met het kwadraat van de techniese virtuoziteit die
wordt ontplooid’ - niet iedereen kan zich in dit opzicht zoveel permitteren als een
Gillespie en vooral natuurlijk Charlie Parker. Het zal je niet onbekend zijn dat er, in
de oosterse kultuursfeer en bij zg. primitieve volkeren, muzikale sistemen bestaan
met afwijkende intervallen, soms gebazeerd op totaal verschillende toonafstanden,
en/of met een verder dan de halvetoon doorgedreven onderverdeling. Het gevolg is
dat deze muziek voor het onvoorbereide westerse oor volkomen ‘vals’ klinkt - wat
geenszins belet dat zij, bij onbevooroordeeld nader en aandachtig beluisteren, a.h.w.
nieuwe kategorieën van ontroering weet aan te spreken.
Het westeuropees tonaal sisteem blijkt dus geen absolute maatstaf van muzikaliteit,
maar slechts één mogelijkheid uit vele. De komende jaren kunnen dat alleen maar
duidelijker maken: wie de rijkdommen aan artistieke ekspressiviteit hoort die de
‘etniese’ muziek te bieden heeft (gewoonlijk met een minimum aan instrumentale
middelen en zonder gezochtheid op muziektechnies gebied!) zou er zich over verbazen
moest de intuïsie van de jazzbeoefenaar hem mettertijd niet leiden op het terrein van
al die voor hem nog onontgonnen mogelijkheden.
Eksplorasies in deze zin zijn natuurlijk alleen mogelijk in combo's zonder
instrumenten met onbuigzame toonhoogten, zodat van een ensemble als het Modern
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Jazz Quartet bij definisie niets zou mogen worden verwacht. Op dit ogenblik lijkt
alleen iemand als Monk me barbaars genoeg om (ook op dit gebied) de gangbare
opvattingen met de voeten te treden - maar van alle instrumenten bespeelt hij dan
juist piano. Maar goed ook, waarschijnlijk - want dan vond hij wel geen mens meer
waarmee hij nog kon samenspelen!
Nog een kenmerk van vele niet-westerse muziek is haar buitengewone ritmiese
‘feeling’ - en ik bedoel een ritmiek die de ondergrond zelf betreft: de europese
muzikus die iets dergelijks wil noteren moet een gevecht leveren met de meest
ingewikkelde maatindelingen - om tenslotte te erkennen dat hij het niet verder kan
brengen dan een benaderende weergave. De muzikaliteit van de westeuropeeër is
melodies en harmonies; zijn ritmiese intuïsie echter is zo arm dat hij met enkele
simplistiese maatindelingen aan het eind van zijn latijn is. Hiervan heeft de jazz dan
overgenomen het enige wat hij kon gebruiken: de twee- of vierdelige maat. De
ritmiese rijkdom van de jazz moet totnogtoe gezocht worden in de omspelingen van
de onveranderlijke gronddreun, hetzij door de perkussie zelf, hetzij (en voornamelijk)
door de melodiese instrumenten die zich in sin-
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kopen, triolen of meer ingewikkelde figuren, rubatoos enz. van de ondergrond van
de begeleiding losmaken. Er is al een kentering ingetreden (ook voornamelijk sinds
de bop): slagwerk en bas worden totaal anders bespeeld dan 25 jaar geleden, gitaar
als begeleidingsinstrument is zelfs ondenkbaar geworden in de moderne jazz. Vooral
de evolusie van de drumstijl onder de handen van Blakey, Roach en ks. wijst er op
dat de steeds kompleksere ritmen - geen fiorituur meer maar bloedige ernst uiteindelijk de toch al verzwakte 4/4-basis van de jazz zullen gaan aantasten. Het
tegendeel zou me inkonsekwent lijken.
Daar heb je dan, beste Roggeman, mijn prognoze van een jazz die, mits zich los
te maken van de beperkingen opgelegd door een tradisioneel tonaal sisteem en door
een strakke maatindeling, grotere mogelijkheden zou bieden voor de ontplooiing van
de artistieke sensibiliteit van zijn beoefenaars. Roekeloos gespekuleer van
mijnentwege? Ja, voorzichtiger ware misschien, een en ander in de vraagvorm te
stellen... Maar laat me liever eindigen in de bevestigende wijze, ook
volledigheidshalve, omdat nl. sommigen DE evolusie van de jazz in die richting
verwachten: Ik zie helemaal niets in de eksperimenten (en hipotezen) waarbij men
een jazzhoofd op het lijf van een simfonies ensemble tracht te enten. Hoe zoiets, 30
jaar na Paul Whiteman, nog ernstig kan worden overwogen, gaat boven mijn petje.
Gust Gils
(Noot: Gils' antwoord aan Sleutelaar - cf. G.S. 15/16 - moest door plaatsgebrek
naar het volgend nummer worden verschoven.)

wat zie ik daar?
Onderschat Nederland niet, al is je vermoeden juist dat er niet op straat mag worden
gepist. Heb je De Zaak M.P. gezien? Ga er niet heen. Het is het meest obscene
filmwerk dat ooit zijn schaduw over het witte doek heeft geworpen - en dan is het
nog wel uitgedacht door een weldenkend Nederlands schoolmeestersbrein. Gegeven:
een flikkerachtig persoon van veertig jaren minstens (kraaienpootjes) wil het hart
veroveren van een meisje dat wil doorgaan voor ‘sexbom’ (schrijven de kranten).
Mi. belooft haar glimlach niet veel anders voor het bed dan sentimentele praat over
het eventuele nageslacht. Haar pa koejeneert het persoon. Hij - nou ja, het flikkerachtig
persoon - weet om de sexbom tot ontsteking te brengen niets anders te verzinnen dan
het lingambeeld van onze zuiderburen van zijn voetstuk te breken. Hij draagt het
pikstanerige brons aan het hart, hij geeft het een zoentje, hij vervoert het in een
kinderwagen. Toegang alle leeftijden! Hij verstopt het onder de rokken van een
begijntje dat zijn moeder had kunnen zijn. Zei je wat over Freud? Alsof het vrouwelijk
geslacht op deze wijze nog niet genoeg eer betuigd is, gaan de zuiderburen op pad
om Hans Brinker te stelen, ook al een obscene sculptuur, te vinden in Noord-Holland
en voorstellend een jongetje dat zijn vingertje op een gaatje houdt. Den reine is alles
rein! Wij houden van schrobben en boenen.
Het flikkerachtig persoon weet inmiddels niets anders te doen met zijn fallische
fetish dan hem teruggeven aan de burgemeester van Brussel, z.g. als ‘eerlijke vinder’.
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Decoratie, fanfare, verloving! Dit alles gepaard met het door Hollanders uitspreken
van het Vlaams dat door Hollandse journalisten voor Vlaams gehouden wordt.
Regisseur Haanstra stapelt klimax op kleinvondst. Op een gegeven moment zet
hij de twee bronzen kereltjes vis à vis tegenover elkaar. Raad eens waar Hans Brinker
het vingertje (bijna) op houdt? Haanstra, nooit gehoord hebbend van
dieptepsychologie, Freud en Hidden Persuaders, zal wel niet snappen waarom het
publiek dat hiervan in de regel evenmin iets afweet, maar toch een onderbewustzijn
heeft, niet zit te gieren van de lach, zoals klaarblijkelijk is gehoopt, maar enigszins
beteuterd op zijn stoel heen en weer wiebelt.
Willem Frederik Hermans

armando
Een lange, slanke man betrad een gigantisch gebouw in één van de wereldsteden.
Hij had een katachtig en lenig lichaam, een opvallend knap gelaat en een donkere
snor. Zijn koude, loerende ogen gleden even over de menigte, die hem bij de ingang
stil en geimponeerd gadesloeg. Hij werd onmiddellijk gevolgd door zijn 3
wondermooie vrouwen en 4 onguur uitziende, grofgespierde mannen, die, zoals
insiders wisten, onder hun dure kostuums behalve spierenbundels ook wapenen
verborgen. Zij vormden de trouwe en bestbetaalde lijfwacht van de lange slanke man,
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die, zelf een geducht vuist-, straat- en messenvechter, teveel vijanden had.
Het was het fenomeen Armando, dat, met zijn gevolg, binnentrad om voor een
selekt publiek een van zijn eksklusieve shows te houden: nieuwe vormen, nieuwe
woorden, nieuwe moorden.
Binnengekomen, wenkte het fenomeen Armando, dat zich soms ook opvallend
zacht en vriendelijk kon voordoen (maar zij die hem kenden, wisten dat in hem een
afschuwelijke haat woedde). Meteen kwamen de grote lichamen van de 4 bewakers
met een wonderbaarlijke vlugheid in beweging. Zij sleepten een heftig snikkende,
uit vele wonden bloedende man, een zekere Ad den Besten, over de dikke tapijten:
de man had de euvele moed gehad het fenomeen Armando een epigoon te noemen.
Het gelaat van Armando, door wiens aderen voor een deel Italiaans bloed stroomde
(Cesare Borgia?), kleurde even en hij kneep één oog bijna dicht: sadistische woede
betekende dat, een redeloze woede gericht op het snikkende slachtoffer.
Een tweede bevel met zijn dwingende ogen werd onmiddellijk begrepen: 2
kinderen, proppen in de mond, werden binnengebracht, kinderen van de wanhopige
man. De 4 lijfwachters, allen Italianen, grepen een sierlijk touw, bevestigden dit aan
de bloedende man en trokken hem met een elegant gebaar, onder meedogenloze
muziek, uit elkaar. Wat hadden zijn kinderen een verdriet, al keken zij met hun
betraande ogen vol bewondering naar de met de bloederige resten van hun vader
creërende Armando.
Het selekte publiek waagde het machtige, rankuneuze en waarschijnlijk hysterische
fenomeen zacht toe te juichen. Maar er kwam geen lach op zijn gelaat, zijn ogen
bleven loerend en halfdichtgeknepen. O, en wat had de moeder van de uiteengetrokken
man een verdriet.
Maar de enige, die het fenomeen Armando uit de weg kon ruimen, was het
fenomeen Armando zelf. Hij zou het doen! Hij zou het doen!
Armando

tekst
uitgesproken ter opening van de tentoonstelling van de Nederlandse
Informele Groep in het Hessenhuis te Antwerpen
Een uitnodiging heeft u bereikt de opening van een tentoonstelling bij te wonen van
een groep informele schilders. Kan het waar zijn? Kan iets, dat informeel is of zich
informeel noemt, vormeloos, zonder vorm, een groep vormen? Hoe ziet zoiets eruit?
U twijfelt. U weet het niet. Ik weet het niet. De groep weet het niet.
Er zijn andere dingen, die wij weten. Die dingen brachten u hierheen, die dingen
maken u tot een geregeld bezoeker van tentoonstellingsopeningen, van het Hessenhuis.
Die dingen wilt u zien samengevat onder het begrip: nieuwe visies, die twijfels wilt
u daarentegen wél zien uitgesproken, en daarvoor dienen dan de sprekers met hun
papiertjes, waarvan zij voorlezen op de middagen dat het woord een verbond aangaat
met de verf. Woorden van verf. Waarom niet? Tenslotte is verf vlees, rottend vlees
met een concentratiekampkleur, het stilleven werd vermoord - vruchtvlees gulzig en
onverzadigbaar met niet te verteren pitten, graten, zenen en been. In Auschwitz en
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Dachau kreeg de kunst een jongemensenleeftijd geleden een watjekou, de pijn ervan
dreunt nog na. Er werd geëxperimenteerd, een vrij europees liedboek van pijn en
venijn - en waar is de kunst nu? Verhalen worden in Cinemascope verteld. Journalisten
zijn de uitvinders van de chemische oorlogvoering.
Imbecielen schrijven romans.
Gedichten dragen hottentottenschortjes (en vraag uw gynaecoloog, wat dat betekent,
ook voor de poëzie).
De donkere middeleeuwen duren voort.
Miljoenen staan onder eurovisie-hypnose.
De wetenschap dient een proefkonijn.
Mensen sterven ongeboren; en hun kunst - waarover we spreken - ligt in de
stinkende luren van de realiteit.
De idioot neemt een omweg, Yves Klein voert een broodoorlog, en Matthieu danst
op een slagveld.
De schilders, die hier hangen, hebben geen slagveld nodig; zij hébben het Louvre
verbrand. Zie ze staan, de schijnheilige oorlogsmisdadigers, niet van u en mij te
onderscheiden. Rembrandt hebben ze vermoord, ze sneden van Gogh een oor af, ze
plagiëren Leonardo's wapens en ze stelden Antonin Artaud terecht.
Hun handen sidderen van wellust, hun verf staat stijf van frustraties. Het woord
kunst is strengstens verboten, kunst is een ontaard formalisme. Kunst is de valsemunter
en de zwendelaar, kunst is de marteldood van miljoenen en de extase van de enkeling.
Ik wil wel spreken over die kunst van nu,
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die verdwenen is. Opgevreten en gesmolten in de paddestoel van verlangen, die in
augustus 1945 op Hiroshima viel. De kunst is dood, de kunst heeft enkele relikwieën
achtergelaten, de Jugendstil-schemerlampjes van mensenhuid, het nieuwe perkament
op de ruggen van Japanners, de vormeloze doodgeboren babies - hier hangt de dode
kunst aan hanebalken. De kunst heeft geen vorm meer, en toeschouwers zijn er niet
- in de grotten van Lascaux wordt hij, de eerste kunstminnaar, over duizenden jaren
geboren, verminkt en ontzet. Hij zal Armando heten, of Henderikse. Moeizaam spelt
hij zijn eigen naam. Hij zwijgt als het graf, spiegelt zich in de blinde zon. Hij is mooi
in een wereld die lelijk is, hij heeft nieuwe ogen meegekregen, bevroren vergezichten.
Zijn huid is van braille, tussen zijn benen groeit marihuana.
Ik zie hem hier. Ik verwelkom hem. Ik groet een foetus, een micro-orgasme. De
kunst is van nu, ontegenzeggelijk. Ik ga me tegenspreken, mijn woorden onder water
verbranden. De exposanten zijn geboren, de schilderijen zijn ontstaan. De schilder
is een machtig dictator. Zijn enige hobby: fietsen en fotograferen. Hij fietst in de
onderbuik, zijn banden slippen op drassige baarmoederwanden. Hij speelt met bloed
binnenshartkamers, 70 foto's of meer per minuut. Zijn hele leven is één foto, hij mag
op de foto, u mag op de foto, en hij streelt de foto van een liggende vrouw, overbelicht,
bijna mansgroot, maar niet te onderscheiden: zij ligt onder. Die arme fotograaf, die
povere dictator! Boven ligt hij en zweet verf van angst, een druipend negatief van
wellust. Wolken ontsnappen zijn hemelse adem, hij vliegt, hoger en hoger, steeds
dichter bij de aarde, een mijnwerker vol bloeddorst aan de graven.
Heter en heter wordend geeft hij titels, nummers, kleuren, maten, prijzen. Want
kunst is te koop en omkoopbaar, kunst is corruptie en coöperatie. Kunst is dorst naar
rijkdom en macht, glanzende auto's en luxe-verblijven. Kunst is een patser en parvenu,
kunst stinkt naar haat tegen armoede, afschuw van ellende, kunst is mooi met een
pruilmondje, kunst is de pooier van Brigitte, kunst is de lens van een gluurder.
Kunst heeft wapens, kunst bokst onder de gordel, een pijlsnel knipmes, een
langzaamwerkend vergif dat geen sporen nalaat.
Kunst is verslaving, en bloed tussen de nagels. Kunst is misdaad. Kunst is straf.
Kunst is zelfkastijding, de geschiedenis van het martelen door de eeuwen (en ik
zal geen voorbeelden noemen). Kunst is bedrog. Gezichtsbedrog, strafrechtelijk
bedrog, 2-dimensionaal bedrog, bedrog naar vorm en inhoud. En dan, ten andere,
zijn woorden bedrog en ik maar een onbruikbaar wapen, verzot op mijn aanwezigheid
en stof tot spot.
Simon Vinkenoog

waar is de eerste morgen?
Onder hen die in Vlaanderen de moderne poëzie verdedigen, is Jan Walravens degene
die in de breedste kringen een gezaghebbende stem heeft. De verschijning van een
tweede, sterk uitgebreide druk van zijn bekende bloemlezing is dan ook een
gebeurtenis. Iemand die de jonge vlaamse dichters niet op de voet volgt, maar er op
een willekeurig ogenblik toch kennis wil mee maken, zal zich waarschijnlijk middels
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deze bloemlezing oriënteren. Dat legt de bloemlezer een grote verantwoordelijkheid
op. Een verantwoordelijkheid die én zijn keuze, én zijn beschouwingen betreft.
Nog een andere omstandigheid maakt een inleiding die de puntjes op de i zet zeker
niet overbodig. Er bestaat veel verwarring over moderne poëzie, ook onder de
aanhangers. Die toestand wordt weerspiegeld in de probeersels van zwakke of
debuterende dichters, in kant, noch wal rakende kritieken en recensies, en in de
dikwijls onrechtvaardige publieke waardering. Helaas, Jan Walravens neemt een
viertal bladzijden over uit de eerste druk, daterend van 1955, die dan nog
hoofdzakelijk tot een korte historische schets werden herleid, en voegt er een paar
luttele bladzijden aan toe, zo uit de pen van een vlotte journalist gevloeid. Om dit te
herstellen, acht hij het voldoende een vijftal beschouwende en betogende stukken te
bloemlezen, daterend van 1950 tot 1955. Zijn eigen 40 bladzijden lange
Phenomenologie heeft de globale moderne poëzie als onderwerp. Tenzij men het
even vernoemen van Burssens en Achterberg naast vreemde bonzen als voldoende
zou aannemen, is er geen sprake van de nederlandstalige poëzie in haar bijzonderheid,
dus niet van die poëzie, waaruit hij een keuze deed voor zijn bloemlezing. Dit zou
trouwens nauwelijks kunnen, want zijn stuk werd in 1950 geschreven.
Het drietal bladzijden die hij in zijn inleiding aan die van de eerste druk toevoegde,
zou dus een en ander moeten op punt stellen, vooral met betrekking tot de periode
na 1955. Helaas,
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de zaken worden voorgesteld op een simplistische, schematische en veralgemenende
wijze die de waarheid uiteindelijk vervalst. Het is heel simpel, hoor. Voor de
Tijd-en-Mensers geldt: ‘Doordrongen van de paradox dat de experimentele poëzie
op straffe van dood poëzie moest blijven en dat zij toch een algemeen-menselijke
taak te vervullen had in de tijd, hebben de dichters van “Tijd en Mens” en ook Erik
Van Ruysbeek met grote moeite, zeer laborieus, met uiterste aandacht voortgewerkt.’
Gelukkige Erik, die er nog net bij mocht, want verder heet het ‘De jongeren die thans
de tijdschriften “Gard-Sivik”, “Het Kahier” of “Frontaal” uitgeven, wijzen die
menselijke betekenis van het gedicht niet af, maar zij willen ze nog dieper inschrijven
in het vers zelve.’ Gils of Nic Van Bruggen, Snoek of De Roover, Pernath of Ben
Klein, ze gaan allemaal in dezelfde zak: ze hebben allemaal de filosofische betekenis
van de experimentele poëzie ofwel ontkend, ofwel tot een zuiver esthetisch ingrediënt
teruggebracht, dixit Walravens. Dit laatste schijnt heel wat anders te zijn dan een
experimentele poëzie die toch poëzie blijft, maar een algemeenmenselijke taak vervult
in de tijd, want dat hebben de Tijd-en-Mensers gedaan. Een onderscheid waar ik kop
noch staart aan krijg. Waar ik wel een verschil zie, en wel een fundamenteel, is tussen
het idealistisch humanisme van een R.C. Van de Kerckhove, volkomen voorbijstreefd
door de moderne inzichten, het reeds aanvaardbaarder humanisme van Ben Cami,
wiens ontgoochelde nuchterheid echter een nederlaag vooronderstelt, en het
humanisme (in een bredere zin van het woord) van een Hugo Claus, voor wie zich
het probleem niet stelt hoe de mensen kunnen beteren, maar die het avontuur van de
menselijke werkelijkheid tracht te aanvaarden in de existentie, niet in humanistische
opvattingen over de existentie. Een even vluchtige typering van het menselijk aspekt
bij latere dichters geeft voor Gils sociale aanpassingsmoeilijkheden, wantrouwen,
pijnlijke eenzaamheid, Snoek, niet het vluchten van de mensen, maar zichzelf, Pernath,
pijnlijk getekend door het geestelijk avontuur, de zorg voor het masker. Dit al te snel
opsommen enkel om er op te wijzen dat de individuele verschillen, ook onder
menselijk oogpunt, interessanter zijn dan een groepsnoemer.
Een groepsnoemer heeft integendeel een ergerlijk gelijkschakelend effekt. Jan
Walravens wekt de indruk dat alle Tijd en Mensers onbetwistbaar zijn: over hen
spreekt hij beschrijvend, typerend, niet oordelend, niet appreciërend. Maar Snoek
krijgt het nadrukkelijk schouderklopje van ‘onbetwistbare réussites’ (een fijne manier
om er aan te herinneren dat er nog betwisting mogelijk is), Pernath dient
onderscheiden van de ‘meelopers’, en over Gils wordt in alle talen gezwegen, zodat
iemand die niet op de hoogte is, hem gerust onder de meelopers kan rangschikken,
en zo krijgt men in het beste geval de indruk dat deze drie dichters er op een gelukkige
wijze in geslaagd zijn uiteindelijk de hoogte te bereiken van een R.C. Van de
Kerckhove, Ben Cami, Marcel Wauters. Dit zou niet zo erg zijn - het gaat immers
niet om een wedstrijd tussen dichters en aangehaalde drie Tijd-en-Mensers zou ik
even ongaarne onderschat zien, als overschat - maar er dient rekening gehouden met
een belangrijk deel van het publiek, dat helaas dient geholpen en voorgelicht, niet
onbevangen gedichten leest, maar geleid en misleid door reputaties. Vandaar de
behoefte aan een critiek die Caesar geeft wat Caesar toekomt. Het alternatief is een
aristocratische opvatting van het cultureel leven en daar mogen we ons niet definitief
bij neerleggen.
Wie zijn eigenlijk die niet nader genoemde meelopers waar Walravens het op het
laatst even over heeft? Ik veronderstel niet de Gard-Sivikredakteurs, die hij in zijn
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bloemlezing een ruime plaats gaf, niet De Roover van de Tafelronde, niet Kruithof,
ex-redakteur van het Kahier, niet Ben Klein, huidig redakteur van het Kahier (cfr.
een artikel door J.W. in Podium, september 1959), niet Clara Haesaert van de
Meridiaan, niet de poulains van uitgeverij Manteau, niet Frontaal, dat hij in één adem
met Gard Sivik en het Kahier noemt, stilzwijgend die drie jongerentijdschriften op
gelijke voet plaatsend in tegenstelling tot de grote jongens van Tijd en Mens. Neen,
de meeloperij wordt vaag aan de kaak gesteld en de goede bloemlezer, blakend van
humanisme, overlopend van goede wil, heeft er taktvol voor gezorgd dat iedereen
zo niet tevredengesteld, dan toch getroost werd. Nu vind ik het wel erg sympathiek
dat Walravens zo bezorgd is om ieder zijn pleziertje te gunnen. Hij is een te goed
mens, die zijn grote intelligentie aanwendt om zonder ‘vuile handen’ (we kennen
onze Sartre) toch een actie te voeren. Daarom verkiest hij een slag in de lucht boven
een slag die treft, zelfs een legitieme boven de broeksriem.
Jan Walravens is een idealist, een woord dat ten onrechte nog steeds van een
gunstig
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vooroordeel geniet. Walravens weet met goede smaak zijn sentimentaliteit te doseren,
al ontsnappen hem voor een voorkamper van moderne poëzie soms onbegrijpelijk
romantische voorstellingswijzen uit de oude doos (cfr. Podium dat letterlijk
opbrandde van de polemieken, de jongeren die driftig op zoek gaan naar de
‘lichamelijkheid van het gedicht’). Maar het idee-alisme neemt als denkmethode een
aspekt aan dat minder gekend schijnt. Het is letterlijk een denken in pasklare ideeën,
begrippen, abstracties, algemeen toepasselijke opvattingen. Deze kunnen klakkeloos
overgenomen worden of als persoonlijke overtuiging verworven, maar waar het
eigenlijk om gaat is dat ze, eens erkend, als een volstrekt geldig teken voor de
waarheid worden gehanteerd. Het is die onbedwingbare neiging die Walravens
herhaaldelijk parten speelt, hem er toe brengt de werkelijkheid op onduldbare wijze
te simplifiëren, dichters gevangen te zetten in definitieve kompartimenten. Zo wordt
het denken stilaan van zijn wortels afgesneden, zo ontstaat de scheiding tussen
gedachte en werkelijkheid, zo wordt de waarheid een instrument in dienst van het
humanistische ideaal, de poëtische schepping een zoeken van een nieuwe vorm voor
een inhoud of een nieuwe inhoud voor een vorm (alhoewel poëtisch het onderscheid
tussen vorm en inhoud niet bestaat, het zijn enkel achteraf toepasselijke categorieën),
zo komt men er toe van de poëzie heimelijk te verlangen dat ze wortel, stam, nuttig
gebladerte wordt van nieuwe ideeën, nieuwe idealen. Daarom zijn vraag:
Eksperimentelen, wat nu? Ontwikkeling van de stijl in de richting van zijn
waardescheppende humane doelmatigheid, antwoordt Walravens zelf. Is poëzie dan
niet een volwaardige gedachte, die niet hoeft gerechtvaardigd te worden? Of ziet
Walravens het ‘zuiver poëtische’ soms als een sterk verbeterde versie van de
rozengeur- en maneschijnpoëzie? Is het daarom dat hij schrijft: ‘En het is duidelijk
dat het zuiver poëtisch element veel meer overwicht heeft in de gedichten van Paul
Snoek dan in deze van Ben Cami of Remy C. Van de Kerckhove’? En is het die
beperkende, oppervlakkige opvatting over ‘poëzie die enkel poëzie is’, die hem er
toe brengt wat anders van haar te vragen dan zichzelf te zijn? Een filosofische
gedachte, zelfs wiskunde, kan zuivere poëzie zijn, maar enkel vóór ze als resp.
filosofische gedachte en wiskunde gerealiseerd worden; daarna wordt het een weten,
een verworven kennis, niet een aesthetische ervaring.
Het spijt me, maar ik verdenk Walravens ervan in onbewaakte ogenblikken een
verouderde denkwijze te kombineren met moderne denkbeelden. Het spijt me dit te
schrijven, omdat Walravens een sympathiek intelligent mens is, die op de hem eigen
idealistische wijze heel wat doet voor de moderne denkbeelden, en die konsekwent
ook diensten bewijst aan vele jonge mensen. Het is misschien de journalist, de
voordrachtgever, de kontaktman, de televisie-kronikeur, de animator Walravens die
de denker Walravens er toe brengt tijd te willen winnen met pasklare, algemene,
oppervlakkige denkbeelden? Het zal nu wel duidelijk zijn hoe het mogelijk is dat
zijn Phenomenologie een zestal kenmerken uit de internationale moderne poëzie
distilleert: 1 o isolatie der woorden, stilte tussen de woorden, 2o autonomie van het
beeld, 3o gesyncopeerd of Oosters ritme, 4 o allure van de nachtdroom, 5o moderne
verwarring tegenover het tijdsgebeuren, 6o drang naar het absolute en naar zuiverheid,
dat nergens de continuïteit met onze eigen moderne poëzie wordt aangetoond of
beklemtoond, maar dat die zelfde kenmerken in artikels in Podium 58 (Jg. 59/60, nr
1) en in de Kunst-Meridiaan (april 1960) opduiken, gedeeltelijk toegepast op onze
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poëzie. Het zou te gemakkelijk zijn uit de bloemlezing ‘Kleine Eva uit de Kromme
Bijlstraat’ te citeren om J.W. tegen te spreken. Maar ga ik nu b.v. bij Snoek kijken,
dan staan de woorden vrijwel nooit geïsoleerd, dan zijn de beelden zeker niet
uitsluitend autonoom, maar functioneel, is het ritme eerder vloeiend, dan is er juist
geen gevoel van verwarring, wel afwisselend jeugd, overmoed, schalksheid, cynisme,
sarcasme, heimwee, misprijzen etc. te bespeuren, dan is er misschien wel een drang
naar het absolute, maar dan in de zin van het absolute vervullen van al zijn wereldse
verlangens. Men kan hij andere dichters kontroleren: sommige kenmerken kloppen,
andere niet. Maar deze kenmerken kunnen omgekeerd ook gevonden bij
niet-‘experimentele’ dichters: inzonderheid de sfeer van de nachtdroom, de drang
naar het absolute, de hedendaagse verwarring vindt men allicht bij andere dode of
levende dichters. Is Snoek dan geen moderne dichter, is ‘experimentele’ poëzie wel
of niet modern, of is moderne poëzie toch wat anders dan onze ‘experimentele’
poëzie, zo ja, waar ligt het verschil? Of is moderne poëzie niet modern? En als die
40-tal bladzijden bedragende Phenomenologie van de moderne
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poëzie het essayistische zwaartepunt vormen van een bloemlezing over levende
‘experimentele’ poëzie, dan mag toch wel verondersteld dat ze in nauw verband tot
elkaar staan? Welke draagwijdte mogen we dan hechten aan het feit dat de door
Walravens naar voor gebrachte kenmerken eerder toevallig slaan op de elders in de
bloemlezing staande poëzie? Echt naïef vind ik opvattingen als zou de psycho-analyse
op zekere wijze de grond uitmaken van de moderne poëzie en als zou de oorlog
oorzaak zijn van de moderne verwarring die haar stempel zou drukken op de moderne
poëzie. Het dunkt me dat psychoanalyse, moderne oorlog, maar ook onze
maatschappij-in-vredestijd, even goed als de moderne poëzie zelf, symptomen zijn,
specifieke verschijnselen, waarvan een inderdaad gemeenschappelijke grond intuïtief
wordt aangevoeld, mààr dat anderzijds de rechtstreekse invloed van die verschijnselen
een andere kwestie is.
Heeft Walravens al eens bedacht dat hij eerder intellectualistisch, dan existentieel
denkt? Ik bedoel zijn uitlatingen in reeds aangehaald Meridiaan-nummer. Immers,
meer ‘inhoud’, meer mededeling in begripmatige zin in gedichten voorstaan, kan
enkel intellectualistische winst betekenen - en een in poëzie vertaald begrip is geen
existentiële gedachte. De verwijzing naar Herwig Hensen, een zin als ‘Een
experimentele poëzie met geleidelijke opneming van de fascinerende wereld der
moderne gedachten, is er dan ook ene die ik graag zie naderen’ versterken me in
mijn mening. Wat denkt Walravens dan van Lucebert's ‘Builenbal vol meditatie’ (in
de pocket ‘Losse Planken’ weer te vinden)? Als dat geen overtuigend bewijs is, dat
het helemaal niet nodig is de moderne gedachtenwereld, i.c. metaphysiek, in een
gedicht op te nemen, dat nl. moderne poëzie reeds een deel van die gedachtenwereld
is, dan geef ik het op. ‘... het (is) eveneens een West-Europese dwaling het concept
als rechtstreekse uitdrukking van de waarheid te beschouwen.’ Het zijn de woorden
van Walravens (Phenomenologie van de moderne poëzie, blz. 35).
Ik denk voldoende aangetoond te hebben dat Jan Walravens niet steeds een
betrouwbare gids is. Zijn kracht is dat hij dikwijls juiste opvattingen hanteert, zijn
zwakte dat hij ze hoofdzakelijk intellectueel en oppervlakkig beheerst. Die
dubbelzinnigheid maakt begrijpelijk dat globaal beschouwd zijn bloemlezing
hoogtepunten en laagtepunten biedt, wèl kan aanbevolen worden - en ik beveel ze
oprecht aan - omdat het voorlopig de enige is, waar de beste moderne vlaamse dichters
ruim in vertegenwoordigd zijn, naast helaas middelmatige en zelfs would-be, maar
op diegenen onder de lezers, die onvoldoende thuis zijn in de moderne poëzie om
kaf van koren te onderscheiden, ook misleidend kan werken.
René Gysen

wordt vervolgd
Fem Rutke/Blauw Gras/Stols/Den Haag/1960
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Wat het eerste opvalt in de verzen die Fem Rutke bundelde onder de titel Blauw Gras
is de enorme invloed van Lucebert op de structuur van haar poëzie. Paradoxen,
tegenoverstellingen, inversies, het gebruik van tweelettergrepige woorden waarin
beide delen de klemtoon hebben (heemhond-raadschap), herhalingen, allerlei typische
kenmerken van Luceberts poëzie, treft men ook bij Fem Rutke aan. Ook in haar
beeldspraak lijkt ze zich vaak op Lucebert te baseren (‘Ook is hij weerzinnig de
zuivere schifter.’ - ‘springt een spot vlek in het oog / van weerzin en van slaaplust’).
Maar wat bij Lucebert natuurlijk is, doet bij Fem Rutke geforceerd aan. Ze
overschreeuwt zich doorlopend, omdat ze ‘ook mee wil doen’; ze zoekt onverwachte
metafoor-overgangen, maar inplaats dat deze het vers spanning en verrassing geven,
hakken ze het in vervangbare mootjes. Er is bijna geen strofe zonder een storende
regel, een uit de toon vallend woord. Ze tracht vergeefs antagonistische elementen
in haar werk te verzoenen, en het lijkt mij toe dat deze manier van dichten haar niet
ligt, dat ze van nature zelfs vreemd aan haar is, doch dat ze er uit modedwang aan
toegeeft. Wanneer ze ‘gewoon’ blijft, schrijft ze een zuiver gedicht als ‘Vijver’, dat
laat zien dat ze zeker wel het een en ander zou kunnen bereiken, wanneer ze niet
bang was om te weinig te geven. Maar juist haar teveel is haar ernstigste tekort.
C.B.
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C.L. Kruithof/Brigitte/Ontwikkeling/Antwerpen/1960
Zetlitanieën verzameld onder een modieuze naam.
Uitgave ervan lijkt mij alleen voor de auteur persoonlijk van belang, daar noch de
structuur noch de thematiek van deze teksten waardevol zijn. Kruithof maakt het
zich gemakkelijk, een lyrisch verbalist, die het niet tot het gedicht brengt. Kwestie
van opvatting natuurlijk, maar dit is de soort lyrische improvisatie die een dichter
bij uitgave juist zou moeten weren. Goedkope oefeningen met een woordsjibbolet
als anker, variaties op ik-jij-wij, de vreugde, de vrede, de schuld en het verraad, het
geloof in het heimwee, verder een paar dieren als hond en vogel om de beeldvorming
te stofferen en voor de geliefden overvloed aan handen en ogen. De vormgeheimen?
Jamben en trocheeën, parallellismen en een bedeesde poging tot contrapunt.
Toen men Rilke over zijn ‘Stundenbuch’ sprak, antwoordde hij sceptisch, dat hij
op die manier zijn levenlang overvloedig had kunnen doordichten. Ik meen, dat er
voor ‘Brigitte’ ook geen einde is. Zo gewillig. Nergens een spoor van weerbarstig
materiaal. En nog een idee van die Rainer Maria uit de oude doos: het laatste waartoe
men zich zal laten verleiden, is het liefdesgedicht.
W.R.

C. Winkler/Tussen twee oorlogen/Arbeiderspers/Amsterdam/1960
Stemmingslyriek al dan niet met een exotisch of erotisch accent, ‘klein geluk’ à la
Criterium en politieke en sociale bekommernis in de vorm van rijmoefeningen die
poëzie pretenderen te zijn, afgewisseld met vrije verzen. De schrijver - ongetwijfeld
een snel te ontroeren mens vol goede bedoelingen - verwart pseudo-originaliteit met
speelsheid en raffinement en heeft niet door dat de semantische inhoud maar een
klein deel van de totale poëtische lading van een woord uitmaakt. Dit, gevoegd bij
een taalinstelling waarmee ook cryptogrammers vaak behept zijn, heeft tot gevolg:
opzettelijke rijmen en assonanties zonder expressie, die muzikaliteit moeten
suggereren; gebrek aan plastiek; kwasivernuftige neologismen, die voor vondsten
moeten doorgaan; ten slotte afwezigheid van een bezield ritme, in de rijmende strofen
gecamoufleerd door een eentonig metrum, in de vrije verzen gedemonstreerd door
het feit dat de volzin het versverloop beheerst i.p.v. aan een ritmische figuur
ondergeschikt te zijn.
H.S.

Mark Dangin/Door een bij gestoken/Spatbord/Roeselare/1960
Dit blijde jaar werd, zonder dat iemand zich er zorgen over hoeft te maken, een lid
van de Roeselaarse experimentele school door een tweevleugelig insekt en zeer
zwarte tekeningen van Maurice Haccuria gestoken. Maar zo aanstekelijk, als de titel
toch deed vermoeden, is zijn bij of haar steek niet. Mark Dangin werd hoogstens een
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beetje door een bij besnuffeld, want het honinggehalte van zijn
dertienbladzijdenpoëzietellende oranje dichtbundel, waar ik graag het diminutief tje
als onmisbaar Vandevoordianisme aan vastkleef, liet mij zeer onverzadigd, ja,
ontgoocheld achter.
Er wordt nogal gedroomd in deze gedichten, sprookjes om de ganse roeselaarse
bevolking met inbegrip van het omliggende tot aan Pittem, Lichtervelde en Beveren
te verheerlijken. Hij vindt meisjes van de eilanden, die aanspoelen uit de zee etc, ja,
zo erg gaat hij tekeer, dat ik ontdek dat hij niet door een bij, maar door mij werd
gestoken. Konklusie: de titel is te mooi voor de inhoud. Beter ware geweest: door
een kakkerlak gebeten of door een miereneter afgelikt. Een Spatbord-uitgave met
een dikke deuk.
P.S.
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hands off alexander trocchi
For several months the British writer Alexander Trocchi has been kept in prison in
New York
He is the former director of the revue ‘Merlin’, and now he participates in
experimental art research in collaboration with artists from several countries, who
were regrouped on September 28th in London in the Institute of Contemporary Arts
(17, Dover Street). On that occasion they unanimously expressed in public their
solidarity with Alexander Trocchi, and their absolute certainty of the value of his
comportment.
Alexander Trocchi, whose case is due to be tried in October, is, in effect, accused
of having experimented in drugs.
Quite apart from any attitude on the use of drugs and its repression on the scale
of society, we recall that it is notorious that a very great many doctors, psychologists
and also artists have studied the effects of drugs without anyone thinking of
imprisoning them. The poet Henri Michaux has hardly been spoken of in recent years
except on the successive publications of his books announced everywhere as written
under the influence of mescaline.
Indeed we consider that the British intellectuals and artists should be the first to
join with us in denouncing this menacing lack of culture on the part of the American
police, and to demand the liberation and immediate repatriation of Alexander Trocchi.
Since it is generally recognized that the work of a scientist or an artist implies
certain small rights, even in the U.S.A., the main question is to bear witness to the
fact that Alexander Trocchi is effectively an artist of the first order. This could be
basely contested for the sole reason that he is a new type of artist, pioneer of a
new culture and a new comportment (the question of drugs being in his own eyes
minor and negligible.)
All the artists and intellectuals who knew Alexander Trocchi in Paris or London
ought to bear witness without fail to his authentic artistic status, to enable the
authorities in Great Britain to take the necessary steps in the U.S.A. in favour of a
British subject. Those who would refuse to do this now will be judged guilty
themselves when the judgment of the history of ideas will no longer allow one to
question the importance of the artistic innovation of which Trocchi has been to a
great extent responsible.
We ask everyone of good faith whom this appeal reaches, to sign it, and to make
it known as widely as possible.
October 1960
Guy Debord, Jacqueline de Jong, Asger Jorn
Handtekeningen en andere bijval aan:
32, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, Paris-5e
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[Nummer 20]
Hitler or Any Fascist Leader Controlled by God Could Cure All Ills
of World, Buchman Believes
By WILLIAM A.H. BIRNIE,
World-Telegram Staff Writer.
To Dr. Frank Nathan Daniel Buchman, vigorous, outspoken, 58-year-old leader
of the revivalist Oxford Group, the Fascist dictatorships of Europe suggest infinite
possibilities for remaking the world and putting it under ‘God control.’
‘I thank heaven for a man like Adolf Hitler, who built a front line of defense against
the anti-Christ of Communism.’ he said today in nis book-lined office in the annex
to Calvary Church, Fourth Ave. and 21st St.
‘My barber in London told me Hitler saved all Europe from Communism. That's
how he felt. Of course, I don't condone everything the Nazis do. Anti-Semitism?
Bad. naturally. I suppose Hitler sees a Karl Marx in every Jew.
‘But think what it would mean to the world if Hitler surrendered to the control of
God. Or Mussolini. Or any dictator. Through such a man God could control a nation
overnight and solve every last, bewildering problem.’
Dr. Buchman, who is directing an Oxford house party tonight at the Lenox, Mass.,
estate of Mrs. Harriet Pullman Schermerhorn, returned from Europe abroad the Queen
Mary, after attending Oxford meetings in England and the Olympic games in Berlin.
A small, portly man, who doesn't smoke or drink and listens quietly to ‘Gods
plans’ for a half hour or so every day, usually before breakfast, Dr. Buchman talked
easily about world affairs while eight or nine Oxfordites-good-looking young fellows
in tweeds-sat on the floor and listened.
‘The world needs the dictatorship of the living spirit of God,’ he said and smiled,
adjusting his rimless glasses and smoothing the graying hair on the back of his head.
‘I like to put it this way. God is a perpetual broadcasting station and all you need to
do is tune in. What we need is a supernational network of live wires across the world
to every last man, in every last place, in every last situation.
‘The world won't listen to God, but God has a plan for every person, for every nation,
Human ingenuity is not enough. That is why the isms are pitted against each other
and blood falls.
‘Spain has taught us what godless Communism will bring. Who would have
dreamed that nuns would be running naked in the streets? Human problems aren't
economic. They're moral, and they can't be solved by immoral measures. They could
be solved within a God-controlled democracy, or perhaps I should say a theocracy,
and they could be solved through a God-controlled Fascist dictatorship.’
He looked around the room at the eight or nine young men drinking in his words,
and straightened the crimson rose in his button hole.
‘Suppose we here were all God-
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simon vinkenoog / wie ik ben (fragmenten)
[I]
Vóór ik hier ademhaal
een papieren long die ritselt
onder zwart grafiet voor ik de vorm van letters kies,
een ondoordachte vorm
die ik mijn denken geef,
was ik hier niet.
Ik koos niet,
adem had ik niet
en geen deel had ik van leven.
Geen woorden om lippen te bewegen,
geen mond om te beroeren,
de mijne was ik niet.
Hier of elders was ik niet.

[II]
Land in zicht.
grond, bodem, aarde.
synoniemen
van een nooit ervaren ogenblik:
ik in zicht,
uiteengevallen
en teruggevonden.
Ik oorlog.. vrede.. het eeuwig rusten
van wapenen.. die ze heb opgenomen
en nergens of ergens verschil:
pauspius is dood immers
en albert (‘vater unserer schwarzen’) schweitzer
leeft nog ja
als ik. land in zicht
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[III]
Zwart duister donker
in een dichte mist.
ik heb kunnen lezen
want licht was er niet,
ik was een aktuele kunstrubriek
een voorschot op een voorproef
een vlinder in een vuurproef
en ik in het duister, in het donker,
op de tast nog - heb ik liefgehad
Water had ik maar ik dronk niet
Leven was er maar ik zag niet
Dood
maar ik wist
Niet.

[IV]
Ongenode gasten mag ik wegsturen
ongevraagde boeken hoef ik niet te lezen
ik hoef mijn naam niet te zeggen
ik hoef niet te weten wie ik ben,
dachten wij.
Wij dachten zoveel:
dat je met ogen dicht kon lopen
dat je de dood bijv. kon ómkopen
dat liefde nám en niets gaf
dat ik smaakte naar méer
Maar éen was genoeg
en de ogen sloeg men-ik-mij open
en pijnen leed ik bij het leven
en weten doe ik nog niet
(wie ik ben)

[V]
Het is zo vreemd: ik dacht je te kennen,
de kleren die je droeg
je woorden en snelle gebaren
maar nu ik naderkom
en iedere porie gaat leven
en je huid ook zó beweegt
en je huid óok zo beweegt
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[VI]
(een vlug reptiel
een kalm gewas onder zoogdieren)
weet ik ook dit niet meer,
en zo is het goed, after all,
want straks zijn wij
ook aan elkaar gelijk
en jij schuwt mij niet meer
en ik ben niet meer bang voor jou,
simon

[VII]
Luister en kijk naar vrije nieuwsberichten
op radioactieve vleugelen van gezang
ik koos niet, zei ik, koos niet lief
aap mij niet en noot mij niet mies
ik spreek zei ik geen woord te veel
een greep, zei ik, op letters
ik wist dacht ik, van woorden
alles
maar dan ook: niets
nu lig ik zwakker wakker
straks weet ik ook mijn adem zwakker
en het potlood korter
en mijn hand in vingers uiteengevallen

[VIII]
En ook vingers kunnen leven apart
maar niet in mijn hand
en mijn woorden mogen leven
maar ík niet
ik kies niet
zend niet uit
ik blijf éen golflengte achter
een verre mexikaanse hond is de dood
en onbereikbaar (voor wie ik ben)
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georges van vrekhem / de dode heer
Personen:
Anna
Timothee
Jebal
de Heer
Een barak van gegolfd plaatijzer. Eén tafel met één stoel, een paar kisten, veel rommel die,
alhoewel netjes geplaatst, toch rommel blijft. Een kacheltje, dat niet brandt, hoe koud het
buiten ook mag zijn. Een laaghangende, kale elektrische lamp.

Anna, een jonge vrouw, donker, mooi, maar zeer armzalig gekleed, legt de kaarten, misschien
al uren.

Anna
(tot haar kat)

Als je 't maar hoort, Lou. Als je maar niet vergeet wie je bent. Als je maar onze
stand niet vergeet. Als je maar alleen spinrag eet, en niet blaast en krabt naar
de honden van onze Heer.
Heb je honger, Lou? Lust je de honger niet? Honger maar verduldig, want
de Heer zal ons toch voeden! Zijn honden bindt hij vast aan de deurknop,
wanneer hij ons wat brood toegooit.
Hier!
(alsof ze met een zweep knalt)

en vreet! Hier
(zweep)

en lik mijn voeten. Hij heeft mooie voeten, mijn lieve Lou. Vrouwenvoeten,
kindervoetjes bijna heeft onze Heer, met roze, roze teentjes.
(Hard)

En dans
(zweep)

wanneer ik zing. En zing
(zweep)

wanneer ik dans.
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(monotoon neuriënd)

Het donker is een warm, warm beest, dat likt, en ons met slaap geneest.
(Terwijl ze zingt, slaat opeens een hevige regenvlaag tegen de twee raampjes in de fond, over het
plaatijzeren dak. Regen en wind vlagen bij pozen door gans het stuk. Noodweer.)

Regen! Lou, we krijgen water! Eindelijk, na maanden krijgen we weer water.
Uit met de dorst. Ons lichaam wordt weer soepel.
(Zij zet de raampjes open. Waar het dak lek is, plaatst ze iets om het water op te vangen, een kom,
een pan, een blikje.)

(opgewekt)

De regen is een warm, warm beest, dat likt, en onze dorst geneest.
Jebal
(zijn hoofd verschijnt door het rechterraampje)

Humhum!
Timothee
(zijn hoofd verschijnt door het linkerraampje)

Humhum!
Anna
(merkt hen niet)

Lik, Lou. De regen is fris. Vers uit de wolken gemolken.
(Zij slurpt iedere druppel die ze opvangt.)

Timothee

Zeg iets, Jebal.
Jebal

Het is jouw beurt. Ik heb reeds de ganse avond gesproken.
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Timothee

Zeg iets tot de vrouw.
Jebal

Wat wil je dat ik zeg?
Timothee

Weet ik wat?
Jebal

Weet ik wat?
Timothee

Om het even wat. Jij weet toch hoe je een vrouw moet aanspreken.
Jebal

Een vrouw aanspreken! Als het dat maar is.
(Valse stem, patetisch.)

Jouw ogen zijn klaarder dan de nacht. Jouw handen strelen...
Timothee

Zo niet, stomme Jebal.
Jebal

Hoe dan wel?
Timothee

Vraag haar of we binnen mogen. Zeg haar dat we staan te verdrinken in de
regen. Of om het even wat...
Timothee

We staan toch niet te verdrinken.
Timothee

Te verwateren dan. Maar doe iets, spreek tot haar.
Jebal
(reeds wegdromend)

Als je dat verwateren heet... Zeg dagen, zés dagen lagen wij in onze kuilen. De
geweerlopen vol slijk, onze mond vol slijk, álles slijk. En zonder eten. Niemand
schoot. Zes dagen en zes nachten aan een stuk regende het, veel harder dan nu.
Wij lagen maar in de vuiligheid, te loeren naar de haag en naar de grachten,
honderd meter voor ons, met ons nat gezicht rustend tegen onze natte geweerkolf.
En niemand schoot.
Timothee
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(ongeduldig)

Indien jij niet wil, doe ik het, Jebal.
Jebal

Wij wachtten tot het ophield met regenen.
Timothee

Ik zal haar aanspreken, Jebal, hoor je.
Jebal

En de vijand wachtte ook tot het ophield met regenen.
Timothee

Je herinneringen komen ongepast. Wij moeten in het droge, dààr, binnen.
(De regen houdt op.)

Jebal

Wanneer het ophield met regenen, was het een ogenblik stil. Dan zetten de
mortieren in (De regen herneemt.)

Niemand is eraan ontkomen.
Timothee

Maar jij wel. Of niet?
Jebal

Niemand.
(Anna gaat ondertussen van het ene blikje naar het andere, om ze leeg te drinken.)

Timothee
(tot Anna)

Humhum! Humhum!
Anna
(zonder hen aan te zien)

Waarom komen jullie niet binnen? Het regent. Blijf daar niet staan.
Timothee
(tot Anna, verstomd)

Wat zeg je?
Jebal

Gard Sivik. Jaargang 5

De zevende dag zijn ze allemaal gestorven, vermoord, gesneuveld.
Anna

Blijf daar niet in de regen staan.
Timothee

Jebal! Ze vraagt ons binnen te komen. Blijf daar niet in de regen staan, zegt ze.
Jebal

Allemaal... gestorven...
(Timothee trekt hem van het raampje weg. De hoofden verdwijnen.
Zij komen binnen.
Jebal is een man van iets meer dan middelbare leeftijd. Hij heeft een verweerd gezicht, met baard,
en nat van de regen. Oude laarzen, grauwe kapootjas, soldatenmuts, broodzak over de schouder. In
zijn mond bestendig een stompje sigaret, waarop hij kauwt, en waarmee hij met zijn tong speelt.
Timothee minstens tien jaar jonger, gewoon kostuum, ook smerig en zeer vermoeid. Boekentas onder
de arm.
Beiden bekijken Anna aandachtig. Stilte.)

Jebal
(zich verontschuldigend)

Het regent buiten.
Timothee
(idem)

Zo'n verlaten streek hier.
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Jebal

Geen huis.
Timothee

Geen schuur.
Jebal

Helemaal niets.
Timothee

En het regent buiten.
Jebal

Dan dachten we maar Timothee

Misschien kunnen we hier slapen.
Jebal

Ja, misschien.
Timothee

Indien jij het goedvindt, natuurlijk.
Jebal

Het is laat.
Timothee

Een gat in de nacht.
Jebal

En het regent buiten.
Timothee

Indien jij het goedvindt, natuurlijk.
Anna
(hard)

Ik vroeg jullie toch binnen te komen.
Jebal

O, ja.
Timothee

Ja, natuurlijk.
(Stilte.)

Jebal
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Je hebt een mooie kat.
Timothee

En elektriciteit! Het is hier gezellig.
Jebal

Het is hier warm.
(Stilte.)

Jebal

Je bent mooi.
(Stilte.)

Timothee
(zacht tot Jebal)

Een lekkere kat.
Jebal
(zacht tot Timothee)

Te mager.
(Tot Anna.)

Woon je hier alleen?
Anna
(hard)

Nee.
Jebal

Met je man?
Anna

Nee.
Jebal

Je vader? Je oom?
Timothee

Je vriend? Je broer?
Anna

Nee.
(Korte stilte.)
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Met Lou.
Timothee

O ja, juist, Lou.
(Knikje naar Jebal.)

Wie is Lou? Je zuster?
Anna

Lou heet mijn kat.
Timothee en Jebal

Ja, juist. Je kat heet Lou. Natuurlijk.
Anna

Ga zitten.
(Zij zoeken een plaats.)

Best ergens waar het niet doorregent.
(Zij neemt de kat, en zet zich op de enige stoel, aan tafel. De anderen zetten zich op een kist,
voor de tafel, dicht tegen elkaar, om warmte.)

Zijn jullie op de vlucht?
Timothee

Ja. Of liever, nee.
Jebal

We zijn op zoek.
Anna

Zo. Op zoek.
Jebal

Ja, op zoek.
Anna

Op zoek naar wie?
(Stilte.)

Timothee
(Plots opgewonden)

Het is mijn schuld niet!
Jebal
(automatisch)

Natuurlijk niet.
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Timothee

Ik wou een huis bouwen, een groot huis, met minstens vier verdiepingen.
(Hij heeft het reeds dikwijls gezegd.)

Het gelijkvloers voor ons, en de rest zouden we verhuren aan rijke lui. Ieder
zou een badkamer hebben, lopend water, warm en koud, centrale verwarming,
alle komfort. Misschien voorzag ik zelfs een lift.
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Jebal
(verduidelijkend voor Anna)

Om de huurders een hartziekte te besparen, - de trappen.
Anna
(hard)

Ik begrijp wel wat hij zegt.
Timothee

Met het huurgeld, en met hetgeen we spaarden van mijn loon, zouden we een
nieuw, een groter huis kunnen bouwen. En zo voort.
Jebal
(knikkend)

En zo voort.
Timothee

Kijk, hier, het plan van mijn eerste.
(Haalt een beduimeld vel uit zijn boekentas.)

Hoe vind je het?
Jebal

Mooi, mooi.
Timothee

Zeer mooi. Maar zij wou er niet van weten. Nachten lang lagen we te twisten in
bed, en zij schold mij uit voor vrek. Hondermaal wel hield ze mij een
zomerkleedje voor de neus, omdat de motten er een gat in gebeten hadden. Was
ik daarom een vrek? Ik hield van haar. Zij kreeg al wat ze nodig had om het
eten klaar te maken. Driemaal in de week vlees, na de oorlog, en eenmaal gingen
we naar de bioscoop. Ik gaf het roken op. Maar ben ik een vrek? Had zij
daaronder te lijden?
(Stilte. Tot Jebal.)

Zeg toch iets. Verdedig mij.
Anna

Je bent oud genoeg om voor jezelf te zorgen.
(Tot Jebal.)

Is het niet?
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(Jebal knikt.)

Timothee
(tot Jebal)

Dat is niet rechtvaardig. Vanavond kreeg je de helft van mijn brood. Dus ben
ik toch geen vrek!
Jebal

Brood zeg je? Het was een steen, te hard om op te kauwen.
Timothee
(tot Anna)

Nee, het was geen steen, maar echt tarwebrood.
(tot Jebal)

Trouwens, je hebt het nog in je ransel steken.
Jebal
(neemt het stuk brood uit zijn ransel, en geeft het aan Anna)

Proef. Puur graniet.
Anna
(bijt)

Hard als been. Dit kan geen brood zijn.
Timothee
(angstig)

Niet waar! Jullie spannen samen tegen mij. Het is onrechtvaardig, Jebal.
Anna
(streng)

Onrechtvaardig! Je moet zo'n moeilijke woorden niet misbruiken, Timothee.
Vooral jij niet.
Timothee

Anna heeft ze duizend keer misbruikt.
Anna

Anna?
Timothee
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Ja, Anna. Wij zouden trouwen, binnenkort. En dan zou ik voor haar werken,
voor haar sparen. Zij zou een rijke weduwe worden, met veel huizen.
(Hij snikt.)

Jebal
(mompelt)

Huizen, om omver te schieten.
Timothee
(bijna wenend)

Zij heeft mij getergd. Zij kon mij tergen, omdat ik zo verliefd op haar was.
Omdat ik daarom zo kwetsbaar was.
(Hij weent aan Jebals schouder.)

Jebal
(mompelt)

Huizen, om omver te schieten.
Anna

Hoelang kennen jullie elkaar?
Jebal

Hoelang wij elkaar kennen? Wij kennen elkaar niet. Hij heeft zich niet eens aan
mij voorgesteld. Hij doet niets anders dan vertellen over zijn vrouw, en zijn
huizen. Ik ken zelfs zijn naam niet, dat is waar ook.
(Tot Timothee.)

Hé zeg, hoe heet jij?
(Timothee weent maar verder aan zijn schouder.)

Hoe je heet, vraag ik.
(Wanneer hij geen antwoord krijgt, tot Anna.)

De kinderen worden te jong geboren tegenwoordig. Eigenlijk zouden we
medelijden moeten hebben met diegenen, zoals hij, die er nog altijd van dromen
huizen te bouwen. Grote huizen, mooie huizen, met lift en centrale verwarming,
helemaal in witte steen. En daar de zon laten over schijnen, die
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glinstert in de ramen.
(Anna gaat bij Timothee, neemt hem moederlijk in haar armen, en streelt de regen van zijn gezicht.
Jebal aan tafel.)

Anna

Mijn kleine, arme Timothee.
Jebal
(speelt met de kaarten)

Vroeger heb ik daar ook nog van gedroomd, van een huis. En van veel andere
dingen. Kaart spelen, bijvoorbeeld, met de buren. Wanneer ik kon kaart spelen,
de zondag, voelde ik mij gelukkig. Dat was voor het oorlog werd. Voor de
kanonnen troef werden, en de mensen gesneden.
Anna

Niet meer huilen, mijn arme, kleine Timothee.
Jebal

Nu kunnen we ons gelukkig achten, want het regent, eindelijk. De veulens zullen
weer springen, en de bomen waaien.
(Opeens.)

Timothee, zeg je. Hoe weet je dat hij Timothee heet?
Anna

Slaap, mijn kleine, arme Timothee.
Jebal
(anders, gelaten)

Dat is niet mooi van jou, Anna, waar ik bij ben. Hoor je mij? Ik wilde niets meer
ophalen. Ik wilde alles laten rusten, hier binnen komen, en doen alsof we
vreemden waren tegenover hem. Ik zou ons niet verraden hebben. Een soldaat
pleegt nooit verraad, zelfs niet tegenover zijn liefde. Jij kon tenminste gedaan
hebben alsof je hem niet kende. Je hoefde hem toch niet in je armen te nemen,
zo, waar ik sta op te zien. Je kon gewacht hebben tot ik even buiten ging, om
hem stilletjes Timothee te heten.
Anna
(alsof zij Timothee een sprookje verhaalt)

Er was eens een zeer mooi meisje, dat vroeg haar ouders verloor. En de familie
bracht haar onder bij een boze tante.
Jebal
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Nu weet ik wie hij is. Uren heb ik getracht mij zijn gezicht voor te stellen,
wanneer ik van wacht was, in het donker van de vriesnacht. In mijn verbeelding
was zijn gezicht veel lelijker dan dat van hém. Nu ken ik zijn naam, en heb ik
met hem gesproken.
(Verwijtend tot Anna.)

Waarom schreef je mij niet? ledere dag wachtte ik op een brief. Al mijn
kameraden kregen brieven, de sergeanten, en zelfs de luitenanten kregen er.
Waarom schreef je niet dat je hem in mijn plaats genomen had? Luister je?
Hoor je mij, Anna?
(Zij luistert niet.)

Anna

Het mooie meisje moest de vloer schrobben, de schotels wassen en de meubels
afstoffen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, iedere dag, en altijd opnieuw.
Het meisje werd mager, en het hoestte. Het meisje werd ziek, en zou misschien
wel gestorven zijn van miserie. Maar zij werd verliefd op de melkboer, die 's
morgens aan de deur kwam bellen, terwijl zij de tapijten uitklopte in de tuin.
Hij werd verliefd op haar. Hij beloofde dat hij haar zou weghalen uit het huis
van de boze tante, en dat hij haar tot zijn vrouw zou nemen.
Jebal

Het was meer dan een belofte, Anna! Ik zou voort mijn melk gevent hebben. Ik
zou mijn brood met mijn melk verdiend hebben. Wij zouden een gelukkig gezin
gesticht hebben, bemind en geëerd door heel de gemeente.
Anna

En het mooie meisje liep weg uit het huis van de boze tante, zonder een cent,
zonder kleren, alleen maar met haar liefde.
Jebal
(stil)

Kon ik er iets aan doen dat het oorlog werd, Anna? Anna hoor je mij? Kon ik
er iets aan doen?
Anna

Veertien dagen voor we zouden trouwen moest de melkboer weg, om te vechten.
En ik stond op straat, alleen.
Jebal

Ik heb mij moedig gedragen.
(Terwijl hij spreekt zacht oorlogsrumoer.)

Het begon met een lange mars naar de grens. Dan graven, dan wachten. Zij
werden rond de avond gemeld. Eerst zonden zij hun vliegtuigen. De aarde
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beefde en spatte rond ons. Een uur lang werden wij omgewoeld. Het werd
donker. In de verte zagen wij hun lichtsignalen. Want zij kwamen niet heimelijk
nader. Zij wisten dat zij de sterksten waren. Wij zouden onder hun hielen
vertrapt worden, doorspijkerd met hun laarzen. Dan begon het schieten. Dan
liepen zij storm, huilend, als dorstige dieren. Ik heb er drie van gedood! Ik heb
er drie van gedood! Ik heb er drie van gedood!
Timothee
(gewoon)

Uit de stad kwam ik naar jouw dorp voedsel halen, en tabak.
Anna

Ik was alleen gebleven. Ik had niets.
(Tot Timothee.)

Jij hebt mij gevoed. Jij hebt mij getroost. En ik vergat de melkboer, die soldaat
geworden was.
(Hard tot Jebal)

Wel ja, ik vergat jou. En dan? Heeft niemand het recht te vergeten? Moest ik
verhongeren zonder jou?
Jebal
(voor zichzelf)

De mensen vergeten altijd. Dus zal vergeten wel een recht zijn, of een genezing.
Zij vergeten hun angst, hun onrechtvaardigheden.
(Tot Anna.)

Ja, je had gelijk mij te vergeten.
(Voor zichzelf.)

Alleen een soldaat vergeet niet. Hij blijft een soldaat, ook zonder oorlog, en
zonder geweer. En vechtend gaat hij een soms zeer burgerlijke dood in.
Timothee

Eindelijk heb ik jou terug gevonden, Anna. Waarom moest jij je voor mij
verborgen houden, hier, in dit stinkend hok? Waarom liep je van mij weg?
Jebal
(voor het venster)

Een soldaat heeft geen vrienden.
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Anna

Je hebt mij niet teruggevonden, Timothee.
Timothee

Ik lig hier toch, in je armen. Ik voel toch je warmte.
Anna

Ik ben Anna niet.
Timothee

Nee? Wie dan wel?
Anna

Ik ben niemand. Tenzij één van de velen, die eten uit de hand van de Heer. Ik
ben dus niemand.
Timothee

Maar ik neem je mee. Ik heb je herkend. Jij bent mijn Anna, en ik neem je mee.
Anna

Dat kan je niet.
Timothee

Ik zal je een huis bouwen, met mijn eigen handen, en jij zal je niets moeten
ontzeggen.
Anna

Dat kan je niet, mijn arme, kleine Timothee.
Jebal
(voor zichzelf)

Het gevaar is zijn vriend, en de dood zijn huis.
Timothee

Wie is hij dan wel, die Heer van jou?
Anna

Straks zal je hem zien.
Timothee

Ik zal hem dwingen je te laten gaan. Ja, ik zal hem dwingen. Desnoods met
geweld. Jebal zal mij helpen.
(Tot Jebal.)

Nietwaar, Jebal, jij helpt mij Anna te verlossen?
Jebal

Dat vraag je aan mij?
Timothee
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Natuurlijk. Aan wie anders? Jij bent toch de enige die mij kan helpen. En je
bent mijn vriend, aan wie ik een deel van mijn brood gaf.
Jebal

Jij schijnt niet licht te vergeten.
(Geblaf van honden.)

Er loopt iemand rond, buiten.
Anna
(met een zucht)

Zie je wel. Daar komt hij reeds.
Jebal
(door het venster kijkend)

Met twee honden. Hij bespiedt ons.
Anna

Dat doet hij altijd, voor hij binnen komt.
Timothee

Zijn hier dan nog anderen vóór ons geweest?
Anna

Ja. Anderen. Velen.
Timothee
(aarzelend)

Mannen?
Anna
(glimlachend)

Allemaal mannen, ja.
Timothee

Anna! Hoe durf je het zomaar te zeggen?!
Anna

Wat?
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Timothee

Wel... dat je hier regelmatig mannen ontvangt.
Anna

En dan?
Timothee

En dan?! Wat komen die hier doen?
Anna
(zacht)

Wat kom jij hier doen?
Timothee

Maar ik zoek jou. Ik kom je halen, om je gelukkig te maken, ver van hier.
Anna

Ze willen mij allemaal gelukkig maken, ergens ver van hier.
(Tot Jebal.)

Wat kom jij hier doen, Jebal?
Jebal

Dat hoef je mij niet meer te vragen, Anna.
Anna

Nee. Maar zeg het aan Timothee. Luister, Timothee.
Jebal

Weet ik het? Misschien hopen. Zeker rusten.
Anna

Evenals de anderen.
Timothee

Ik begrijp je niet, Anna.
Anna

Dat komt wel, later, wanneer je ouder bent. Nietwaar, Jebal?
Jebal

Ja, met de jaren.
Anna

Zie je wel.
(Het geblaf komt nader.)

Gard Sivik. Jaargang 5

Timothee
(tot Jebal)

Ben jij hier misschien reeds vroeger geweest?
Anna

Jebal is hier reeds dikwijls voorbijgekomen. In het begin maakte hij zich ook
illusies, net als jij, mijn kleine, arme Timothee.
Timothee

Dan ben je een leugenaar, Jebal.
(Tot Anna.)

Of lieg jij mij misschien iets voor?
(Het geblaf is heel dichtbij.)

Jebal zegde dat hij deze streek niet kende. Maar nu ik mij goed herinner hoefde
hij zelfs niet te zoeken om deze barak te vinden. En hij scheen niet verbaasd
toen hij jou zag, en niet gehaast om je aan te spreken. En jij vroeg ons vanzelf
om binnen te komen! Wie houden jullie voor de gek?! Of ben ik gek?!
(De deur slaat open. Een man van middelbare leeftijd komt binnen.
Hij heeft een mooi, verzorgd gezicht. Laarzen. Zweep. Het wordt zeer stil.)

Heer

Je gasten zijn zo luidruchtig vanavond, Anna.
Anna
(zeer onderdanig)

Ja, Heer. Vergeef mij, Heer.
Heer

Zij schijnen zich hier thuis te voelen, Anna.
Anna

Vergeef mij, Heer.
Heer

Zijn het lastverkopers? Hebben zij soms iets met jou voor?
Anna

Nee, Heer, helemaal niet. Vergeef mij, Heer.
(Timothee, eerst perpleks, windt zich op. Jebal blijft gelaten tegen een muur aanleunen.)

Heer

Des te beter voor hen. Meen je ook niet, Anna?
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Anna

Jawel, zeker, Heer.
Heer

Je had mij kunnen roepen om bijstand.
Anna

Dat was niet nodig, Heer. Zij maken nogal lawaai, maar zij zijn niet gevaarlijk.
Heer

En dat zij mijn rust storen, dat hun stemmen de stilte van mijn goed schenden,
vind jij dat normaal?
Anna

Nee, Heer, vergeef mij.
Heer

Voor deze keer kan ik je misschien nog vergeven. Misschien, Anna.
(Hij beziet Jebal en Timothee aandachtig. Tot Jebal.)

Heb ik jou vroeger nog niet eens gezien?
Jebal
(stil, kalm)

Jawel, Heer. Verschillende keren zelfs. Het laatst verleden jaar, in het begin
van de winter.
Heer

Dacht ik wel. Niet dat ik mij speciaal voor Anna's gasten interesseer, maar
indien ik nog voor iemand een beetje respekt kan hebben, dan is het voor een
soldaat.
Jebal

Dank u wel, Heer.
Heer

Jij bent toch nog altijd soldaat? Nog niet afgedankt?
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Jebal

Nog altijd soldaat, Heer.
Heer

En nog geen nieuwe oorlog gevonden?
Jebal

Nee, Heer.
Heer

Je zoekt?
Jebal

Ik zoek, Heer, iedere dag. Ik lees de kranten, en luister naar de radio, iedere
dag.
Heer

Goed. Uitstekend. Doe zo voort.
(Keert zich naar Timothee.)

Dan ben jij die lawaaimaker?
Timothee

.....
Heer

Je bent nog jong. Het bloed is nog niet getemd. Hoe oud ben je?
Heer
(harder)

Hoe oud ben je, vraag ik.
Timothee
(met al zijn wanhopige moed)

Dat gaat u niet aan!
(Anna en Jebal schrikken.)

Heer
(dicht bij Timothee)

En onbeschoft op de koop toe?
Weet je wel wie ik ben?
Timothee
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Kan me niet verdommen.
Heer

Weet je wel dat je hier aan mijn genade overgeleverd bent? Dat ik je buiten
door mijn knechten kan laten vastbinden, tot je aarde wordt in de aarde? Dat
ik mijn honden op jou kan loslaten om je aan stukken te scheuren?
Timothee

Ik ben niet bang.
Anna

Asjeblief, zwijg, Timothee.
Heer

Hou je er buiten, Anna.
(Tot Timothee.)

Dit is mijn land, en al wat er op is, is van mij. Ook Anna.
Timothee

Neel
Heer

Ik dacht wel dat het jou om haar te doen was. Maar zij heeft zich vrijwillig aan
mij verkocht, tot het einde van haar dagen. Vrijwillig verkocht.
Anna
(zacht)

Ja, Heer.
Timothee

Anna is van mij! Ik kom haar halen. Zij gaat met mij terug. Want ik zal haar
een huis bouwen. Zij zal geen honger, en geen kou meer hoeven te lijden, gelijk
in dit krocht van jou hier.
Anna

Zwijg, Timothee!
Heer

Laat hem toch uitrazen.
(Tot Timothee.)

Heb jij reeds het klappen van de zweep gehoord, mensje?
(Klapt met de zweep.)

Heb jij reeds gedanst, gezongen voor mij?
(Wijst naar Jebal.)
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Hij heeft voor mij gezongen, uren lang, soldatenliederen, leder die hier komt,
zingt voor mij. Dat is mijn tijdverdrijf. O ja, het is waar ook.
(Haalt een paar sneden brood uit zijn zak, die hij Anna toewerpt.)

Hier! Ik was het bijna vergeten.
(Anna werpt zich op het brood en begint gulzig te eten.)

Timothee
(verontwaardigd)

Anna! Hoe kan je! Heb je dan geen trots meer!
Heer

Trots? Zij heeft honger. Is dat niet voldoende? En in al mijn goedheid geef ik
haar te eten.
(Jebal wil ook iets van het brood nemen.)

Afblijven jij, smerige soldaat. Vecht voor je brood, als je eten wil.
(Jebal trekt zich gedwee terug.)

Ter zake. Hoe oud ben jij, kleine.
Timothee

Twee jaar ouder dan mijn jongste zuster.
Heer
(Slaat Timothee met zijn zweep)

Durf jij mij tergen, hond!
Timothee
(Springt achteruit, en neemt een mes uit zijn zak. Tergend)

Durf jij mij slaan, Heer?
(Gespannen stilte, en aandacht van Anna en Jebal. Dan blaffen de honden woedend.)

Vooruit, Heer. Sla mij nog eens, Heer. Als een heerlijk moedige Heer.
(Hij gaat met het mes vooruit op de Heer toe).

Heer

Je weet niet wat je doet. Denk erom wie ik ben, en wie jij bent.
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Denk erom waar je bent.
Timothee

Krijg je soms schrik, Heer? Wordt je gegrepen door een heerlijke angst? Bind
hem vast, Jebal.
Anna

Niet doen!
Timothee

Grijp hem, Jebal, vooruit.
(Jebal aarzelt.)

Anna

Raak hem niet aan, Jebal.
Timothee

Anna! Het is voor jou dat ik het doe. Ik neem je mee. Ik zal je gelukkig maken,
ver van hier.
Anna

Maar ik wil niet met jou mee.
(Stilte.)

Timothee

Wat zeg je?
Heer

Hoor je dat, jonge man? Je koene daad is nutteloos, zinloos. Anna wil niet met
je mee.
Timothee
(Anna aankijkend, laat hij het mes zakken)

Meen je dat, Anna?
Anna

Natuurlijk meen ik dat. Ik heb gevraagd om hier te mogen zijn, in dienst van
de Heer, en geheel van hem afhankelijk. Ik heb er hem om gesmeekt. En hij is
zo goed geweest mij aan te nemen, en mij te voeden.
Heer
(Maakt van Timothees verbazing gebruik om hem met de zweep het mes uit de hand te slaan)

Hoor je dat, hond.
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Timothee
(zakt neer)

Het is niet mogelijk.
Heer

Voor jouw zwak begrip, misschien niet.
Timothee
(ellendig)

Ben je soms zijn vrouw, Anna? Ben je met hem getrouwd om zijn geld?
Timothee

Zij is mijn vrouw niet. En geld krijgt ze niet.
Timothee

Wat ben je dan? Zijn dienares? Zijn slavin? Zijn dier?
Anna

Ik ben noch zijn vrouw.
Heer

Noch mijn dienares.
Anna

Noch zijn slavin.
Heer

Noch mijn dier.
Anna

Ik ben Heer

Zij is Anna
(naar de Heer opkijkend)

Zijn kind.
Heer

Mijn kind! Hoor je dat, hond.
(Zweep.)

Timothee

Dat kan toch niet. Je bent de dochter van Just, de kleermaker. Je hebt mij zelf
nog je vaders trouwboekje getoond.
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Anna

Ik ben het aangenomen kind van de Heer.
Heer

En daarom des te meer mijn kind, omdat dit niet gebeurd is door een toeval
van de natuur maar door haar eigen keuze.
Anna

Ik ben hier toegekomen, moe en hongerig.
Heer

En ik heb haar gevoed.
Anna

Nergens vond ik onderdak.
Heer

En ik heb haar deze woonst gegeven. Ik bewaak haar en bescherm haar. Ik heb
haar leven een zin gegeven.
Timothee

Maar ik heb haar nodig. Ik moet haar liefhebben. Ik moet haar een huis bouwen.
Zonder haar ben ik niets. Al wist ik, dat ik haar nooit kon vinden, toch zou ik
haar zoeken.
Jebal
(die zich de hele tijd niet in het gesprek gemengd heeft)

Ik moet voor jou vechten, Anna. Anders is mijn moed zinloos.
Heer

Jij houd je er buiten. Wij hebben reeds vroeger afgerekend, meen ik.
Jebal

Meent u dat, Heer? Denkt u dat u met mij kan afrekenen? Slechts een kogel, of
een granaatscherf kan met mij afrekenen. Met mij afrekenen kan slechts de
dood. Vroeger dacht ik dat het goed kon zijn voor Anna, indien zij hier
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bleef, en ik gehoorzaamde u, om Anna's bestwil. Ik heb reeds meer dan één
Timothee tegen u zien opstaan, en weer aan uw voeten zien neervallen. Maar
één keer wordt het de laatste keer, Heer. Een keer minstens in hun leven, gaan
de ogen van alle mensen open.
Timothee

Juist, Jebal. Help mij.
Jebal

Jou helpen? Ik ken pas je naam sedert een half uur. En sedert een paar minuten
weet ik dat je een lafaard bent. Vraag jij mijn hulp?
Timothee

Dan was jij ook laf, de vorige keren dat je hier kwam.
Heer

Hij is het nog. Hij is het nog.
Jebal

Je hebt gelijk, Timothee. Maar daarom is mijn moed deze keer des te echter,
omdat ik goed weet tegen wie ik mij opricht. Ik ben niet meer laf, Heer.
(Hij raapt het mes op. De Heer slaat hem. Anna probeert tussenbeide te springen, maar Jebal
stoot haar weg.)

Je zweep doet pijn, Heer. Zij brandt op mijn gezicht, en hitst mijn bloed op.
(Gaat naar de Heer toe.)

En geeft mij kracht.
(Steekt hem neer. De honden huilen.)

Timothee
(wil Jebal het mes uit de hand nemen om ook te steken)

Laat mij ook, Jebal. Laat mij mijn aandeel. Ik wil je helpen.
Jebal
(duwt hem af)

Ik draag de verantwoordelijkheid alleen. Een echt soldaat is daar sterk genoeg
voor.
Heer
(stuiptrekkend)

Anna! Zing voor mij.
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Anna
(wenend bij hem)

Ja, Heer. Ja, Heer.
Het donker is een warm, warm beest,
dat likt en ons met slaap geneest.
(De Heer sterft.
Gedurende lange tijd spreekt niemand. De regen klettert, de honden buiten huilen. Anna's gesnik
wordt onhoorbaar. Jebal gaat bij Anna, en legt zijn hand op haar schouder.)

Jebal

Je bent vrij, Anna.
(Zij reageert niet.)

Je bent vrij, Anna, en je kan kiezen wie van de twee je wil. Timothee en ik, wij
willen je allebei hebben. Allebei hebben wij je gezocht. Kies vrij. Je bent mij
niets verplicht.
Timothee

Ja kies, Anna.
Anna
(verwijdert zich van hen, en begint te lachen, met de handen voor haar gezicht, luider en luider. Plots
houdt zij op)

Het is mij toch geoorloofd mijn dank uit te spreken voor jullie zeer moedig en
reddend optreden?
Timothee

Zonder dank, Anna.
Jebal

Zonder dank, Anna.
Anna

Mijn leven lang zal ik mij verplicht voelen tegenover jullie. Jullie zijn mijn
bevrijders, mijn reddende prinsen.
Timothee

Zonder dank, Anna.
Jebal

Zonder dank, Anna.
Anna

Jebal, de soldaat, de held, die zijn leven prijs heeft voor mensen die niet de zijnen
zijn. Die handelt met moed, maar ook met koel overleg. De strijder, altijd op
zoek naar een nieuwe oorlog, om eindelijk zijn dood te vinden, staande rechtop,
de blik voor zich uit, met gewapend geweer.
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Jebal

Zonder dank, Anna.
Anna

Timothee, de huizenbouwer, de inpakker van het geluk. Hij, die zijn vrouw een
haard zal schenken, om warm ouder te worden, een huis om in te verkalken,
geld om zich te verzilveren. Timothee, de grootmoedige. Timothee, de noeste.
Timothee

Zonder dank, Anna.
Anna

Jebal, de melkboer.
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Jebal

Zonder dank, Anna.
Anna

Timothee, de vrek.
Timothee

Zonder dank, Anna.
Anna

Wie moet ik kiezen? Wie zal mijn geluk verzekeren?
Timothee en Jebal

Ik. Ik. Ik.
Anna

Wie zal het genoegen hebben de plooien in mijn vel wijd te zien worden, en mijn
gebeente krakend.
Timothee en Jebal

Ik. Ik. Ik.
Anna
(tot de dode Heer)

Zij begrijpen het niet, Heer. Zij zoeken mij en ze horen mijn stem niet. Ze steken
u neer, en ze weten niet wie ze gedood hebben.
Timothee

Kom, Anna, kies. De nacht is bijna voorbij.
Anna

Maar vertrek dan toch, ga weg. Waarop wachten jullie?
Jebal

Op jouw woord. Laat het lijk liggen, hier komt toch nooit iemand meer.
Anna
(tot de dode Heer)

Hoort u dat, Heer? Ze hebben u vermoord, en ze willen uw lijk laten rotten. U
bent hun niet eens een begrafenis waard.
Timothee

Indien je wenst dat we hem begraven... Zoveel tijd vraagt het niet. Ik ben bereid
hem te begraven.
Jebal

Ik ook, natuurlijk, indien jij het wenst.
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Timothee

Ik kan het wel alleen, Anna. Ik ben nog altijd even sterk.
Jebal

Ik heb de gewoonte, lijken te begraven.
Anna

O! Maak dat je weg komt, allebei.
Timothee
(tot Jebal)

Zij is overspannen. De vrijheid is haar te sterk.
Jebal

Ik heb de gewoonte met overspannen mensen om te gaan.
Anna
(gespannen recht)

Jullie hebben mij vermoord.
Timothee
(tot Jebal)

Ze ijlt.
Jebal

Arme Anna.
Anna

Jij, Jebal, jij hebt mij verlaten, toen ik alles verlaten had voor jou. En jij,
Timothee, wilde mij een voorwerp maken in jouw huis, een sierplant.
Jebal

Zij ijlt.
Timothee

Arme Anna.
Anna

Ik ben jullie ontvlucht, om hem te vinden, de Heer, die mijn bestaan een zin zou
geven. Hier leed ik honger, opdat hij mij met zijn brood in leven zou houden.
Hier leefde ik eenzaam, opdat hij mij zou bezoeken. Ik was zijn slaaf niet, al
was hij mijn meester, mijn sieraad. In de nood heeft hij mij nooit in de steek
gelaten. En jullie vermoordden hem. Ga weg.
(Zij neemt de zweep.)

Weg moordenaars.
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(Zij trekken achteruit naar buiten. Timothee neemt zijn boekentas, Jebal zijn broodransel. Wanneer
zij buiten zijn grendelt Anna de deur af. Zij werpt de zweep in de hoek, en zet zich bij het lijk van de
dode Heer, binnensmonds murmelend, als in gebed.)

Timothee
(zijn hoofd verschijnt door het linkerraampje)

Jebal!
Jebal
(zijn hoofd verschijnt door het rechterraampje)

Ja.
Timothee

Zij bidt voor hem.
Jebal

Ik heb de gewoonte, mensen bij de lijken te zien bidden.
Anna
(zingt)

Het donker is een warm, warm beest, dat likt, en ons met slaap geneest.
Timothee

Zij zingt, Jebal, Heb jij haar ooit horen zingen?
Jebal

Ja.
Timothee

Ik nooit. Wanneer jij?
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Jebal

Toen ik hier vroeger kwam.
Timothee
(knikje naar het lijk)

Voor hem?
Jebal

Ja, voor hem.
Timothee

Misschien hield ze wel van hem.
Jebal

Misschien. Ik weet het niet.
Timothee

Misschien. Herken jij haar nog bij vroeger?
Jebal

Nee. Zij is veel veranderd.
Timothee

Zou zij wel echt Anna zijn?
Jebal

Waarom niet?
Timothee

Ik weet het niet. Haar ogen, haar stem. Zij is erg veranderd.
Jebal

Het is lang geleden dat wij haar kenden.
Timothee

Ja, lang.
(Stilte.)

Ik heb het koud, Jebal.
Jebal

Ik ook.
Timothee

Het regent.
Jebal

Het regent, nog altijd. Misschien voor de rest van de winter.
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Timothee

Gaan we?
Jebal

Waar naartoe?
Timothee

Ik weet het niet. We kunnen elders een schuilplaats zoeken.
Jebal

Ja. Kom.
(Met een laatste blik naar Anna verdwijnen de hoofden. Anna blijft neuriënd bij het lijk. En terwijl
de regen klettert en de honden huilen, valt het doek.)

Copyright by Georges van Vrekhem.
Recht van opvoering of voordracht aan te vragen bij Sabam, Wetstraat 61,
Brussel.
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gust gils / drie gedichten
ballade van de onregelmaat
mijn hand is plots onnatuurlijk groot. wat kan zij niet omvatten?
een stoel, huis, een kamer schijnt onbeduidend -; is dit
begrijpelijk?
maar de zo kleine voorwerpen, verloren, doen schrikachtig aan in de
lege palm.
zoiets is een morgen in februari.
het opstaan, het boven de rand uitklimmen.
het vreemde wassen; de spiegel.
pas op voor het beest. en wat een glinsterende haat
in zijn oog!
ik bedoel een miereneter in de struiken, een bloedhond, om het even,
kijk zelf.
een ogenblik als een ander.
om alle rede plaats te geven:
je ben geen schaduw, maar in een kikkerpoel
groots leven is het niet.
je kwam terug van een droeve taak,
je was iemand gaan schrappen, gaan begraven; het afgezaagde hoofd
haast nog onder de arm, bij wijze van spreken.
loopt men zo zichzelf wegwijs? verloren?
savonds is de stad normaal verlicht.
maar nu een staalkoude morgen.
had je er meer van verwacht? je glipt heen
en weer in je kamer.
een schrikkelijk knaagdier onder het licht.
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en doorheen
een zwarte wereld: uitmonding van veel, van een lange weg
hierheen geleefd, poorten en galgen open
in stukken woud die staan in de eenzame dag.
huizen een vingerknip, stukgeschoten vloeken.
had zij bloemen klaar aan de eindstreep? gelukwensen?
bedroevend helder vroeg ik me dit af. sliep ik sprakeloos.
koude stilte, leeg kleurgebeuren:
hoe te ontkomen, hoe ik me uit zocht, een vuur
van haast verstaanbaarheid.
wie kan dit aan? voorbij?
neem toe, de vertwijfelden. zij slaan aan het zingen.
onder het venster van de galg: had je de gang opwaarts de ladder
met gespannen ogen gevolgd? de val? het verlies? een angst
van bestaan;
wegrennen?
een schaakbord viel om,
honderden verloren gebeurtenissen.
veelgrijze kleumacht, kom over mij
ik ben een slapeloos gedierte.
sterke takken, ik hoor ze waaien, regenen.
waar ben ik? wanneer?
overkom mij met een waanzin. iemand.
een bosgeest. iemand die mij koopt, vervreemdt.
maar hoe hard ik dit,
de glasscherven draadpunten elektrokusies van
de nacht, de nacht
keldert mij roept mij wraak
verliest mij levende woonwereld
ik scheurde je witte bedekking.
stilte stak op. groot orgelrumoer langs beenderen
van duizend kerkhoven massagraven: zwijgend de monden
in sneeuwvlakte naar ons geheten.
als in de lege brandsirkel vielen vlammen.
ik glaasde mijn ogen. giftige wilskrachtige kralen. ik scherpte.
dit vroeg om hardheid, splinterend steen
in een logge holte leegte zoekgeraakt.
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nu komt een vreemde wagenrennen:
de schrik van herinnering. de schuw.
het is een laag uitgestrekt gewelf,
ver kruipen naar de uitgang.
inktdonker.
het moet een vermoeide arm
een vermolmde arm zijn die de wereld streelt.
de mens een water, een kalm filozoof vol helse invallen.
een majoor verzamelend, walgend van zijn vlinders eretekens;
dralend is hij. maar zakkenvol wapens
weet hij te waarderen.
speelt hij soms bij zichzelf voor masjienegeweer? vraag hem niet
hoe hij eindigt. in welke hoek.
welke koude om de lippen.
wanneer in een land jij roerloos
onbedacht, onbeweeglijk bijvoorbeeld,
lood-dood stap je tevoorschijn.
ofwel sterf je van kontrast.
hier of daar mislukt op elkaar toekomen, wetend
weten is de ruïne.

aantekening bij nahistorie
vogels hadden er over gehoord. zij hadden gehoord over grote vierkante onbegrijpelijke huizen, waar het moeilijk overheenspringen is,
in een tijd waar men schijnbaar elkaar niet naar de keel meer
vliegt. vogels wisten ervan, zij hadden het onbetwistbaar vanuit
de hoogte gezien.
deze huizen hadden geen ramen. waren het huizen? zij hadden geen
deuren, niets dan donkere muren. was alles zo in verhouding, verbaasde vogels?
niet meer de grote woningen, groen om zien, die wij kennen. verschrikking in elkaar gevlucht. gelijkmatig en glad in wijde bogen
door de lucht maar hoho!, en over die stompe huizen was niet het
ergst, maar de mensen die het gras herbergde... hoe dood waren zij,
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en hun wit gebeente?
dat was slechts al op eerste zicht wat wij niet te weten kwamen.

tegenaanwijzingen
1
de jagers algauw verdelen hun brood
in spiesglans
in spiegelgevecht
verdelen hun brandende heerschappij.
en morgen de trouwe hond hektor
gaat naar de bergen
hij eens de jonge hond hektor van de jagers
beklaagt nu zijn verzuim: hoe vindt hij zijn meesters,
vindt hij wat aasvogel
en krenggedierte
van hun door rotsen gekloofde lichamen zelfs
beneden hun waardigheid achtten arme hongerige
hektor is dat al wat zij je gunnen?

3
vrouw, glimmend hout is zij, bijt
in mijn schouder.
maar vrouw is een wezen voor één doel. dit doel
spreidt open. openplooiende betekenis
grijs papier.
door het wit van haar trillen haar schrikken
spookt de witte de schichtige kat
en man hij zendt zijn sombere onmacht
zijn vals akkoord.
wie van beiden is de steen
de minnende de beminde? ik zag nog liever
- werd niet koelbloedig aangesnoerd een ordeloze horde en wilde lijven
leeuwen vechten.
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andré kuyten / een verloren avond
Hans wist niet meer waarvoor hij boven was gekomen. Misschien omdat Steven hem
was voorgegaan. Terwijl ze op de trap stonden was er beneden een oploop; studenten
drongen de gang in. Deuren gingen open en mét de anderen werden zij
binnen-gehaald. Herkende hij voor één moment de stank van verf en zweet, en de
rulle smaak van de kurk in de wijn? Voelde hij de planken vloer van Dertien weer
onder zich bewegen - omdat er twintig man tegelijk de Zevensprong dansten? Nee.
Hij was boven-gekomen omdat hij zich verveelde en binnen-gegaan omdat het licht
hem aantrok. En het lachen van een vrouw die nu nóg lachte; met een duidelijke
mond. Alles was trouwens te duidelijk aan haar; je kon haar tekens door haar kleren
zien.
Het was een grote ruimte. Twee aansluitende kamers - het huis van een ontwerper
of een architekt. Zelfs in deze chaos, waarbij alles van zijn plaats was gebracht, zag
hij nog waar de meubels behoorden te staan. Wanneer hij uit het raam keek, op de
Nieuwe Zijds Voorburgwal, zag hij de gebouwen van de krant. Expeditie-auto's
werden volgeladen. Geel licht glom in het glas; in de hoek waar hij zat ving hij meer
licht van buiten dan van de lampen in het vertrek. In de kamer aan de straatkant werd
gepraat, in de kamer die aan de tuin grensde werd gedanst.
Hij zat al een uur in het duister. Er was niemand die hem kwam zeggen weg te
gaan. Steven, die vrijmoedig was in zijn optreden, had zich op de dansvloer gewaagd;
Hans spande zich in te zien wat de jongen uitvoerde. Steven wendde zich tot een
meisje dat bij de tussendeur zat. Hoewel het Hans voorkwam dat hij zelfs niet zijn
mond bewoog, scheen hij haar toch te vragen want zij stond glimlachend op. Daarna
verloor hij hen uit het oog. Hij bleef zitten waar hij zat en verloor zich in gedachten.
Hij was die dag in Amsterdam terug-gekomen, voor het eerst sinds een half jaar
- en hij had geprobeerd verrast te kijken toen bleek dat zijn ouders hem bij het station
opwachtten. Hij had alleen willen wandelen - het station uit, de tramrails over naar
het Damrak, en de Dam over naar het Rokin. Maar zij hadden de tram genomen en
waren binnen een kwartier thuis. Daarna de maaltijd, de plannen voor het week-end.
Hij wist al dat hij met ruzie zou weggaan - weer naar Dusseldorp.
Regen en de uitwaaierende rook; nieuwe wijken en plotseling straten vol puin,
soms een ruïne tussen twee herenhuizen. Espressobars met étalages van meubelzaken,
met binnen Italianen keuvelend met de serveuses. Reclame-zuilen met film-bulletins,
elke week een ander. Op dinsdag haastte hij zich; hij zag elke nieuwe film. Zijn
belangstelling taande. Gewend in een eigen wereld te leven, beschermd tegen de
bemoeizucht van zijn ouders en langzaamaan van vrienden vervreemd, zag hij kans
ook in deze stad aan zijn trekken te komen. Hij deed zijn werk naar behoren, maar
van zijn voornemens kwam niets terecht. Hij leerde niets nieuws dan Duits spreken
- maar hij verveelde zich niet. Wel was hij dikwijls ongelukkig.
Hij dacht aan de nacht in Dusseldorp waarop hij nauwelijks zijn kamer had bereikt.
Hij bedacht ook dat hij hier, in eigen stad ruim vier uur door het centrum had gelopen
zonder één kennis tegen te komen - tot hij Steven ontmoette.
Hij dronk werktuigelijk, zoals hij ginder werktuigelijk at, sliep, ontwierp, naar de
bioscoop ging - eerst bij de hoofdfilm kwam hij tot leven. Zoals hij werktuigelijk
trachtte aan andere dingen te denken. Aan later bijvoorbeeld, over een jaar naar Italië.
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Weg ruïnes, weg trams in de mist, de duizenden Duitse stemmen, verveelde kellners
in de Fischl, paffe vrouwen naar wier billen je keek omdat ze bewogen.
Maar vanavond dacht hij niet aan zijn toekomst - en ook zijn geheugen kon niet
belemmeren dat hij zich prettig voelde. Toen zijn glas leeg was vulde hij het opnieuw,
maar hij had geen trek meer en beroerde de wijn nauwelijks. Er was niemand die
zich om hem bekommerde. Hij prees zich gelukkig - maar er was een vage onrust in
hem. Mocht hij zich wel afzonderen? Hij vreesde dat iets, een kans misschien, hem
zou voorbij-gaan. Na lang aarzelen kwam hij ertoe, op te staan.
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Had het eerste meisje dat hij durfde vragen de dans geweigerd, dan was hij naar het
raam terug-geslopen - maar zij knikte gewillig en hij ging haar voor.
Uit zijn jaren op de Kunstnijverheid-school had hij genoeg herinneringen bewaard
om zijn leven op te teren. De winterse dagen waarop de klas bij de persen werkte het licht al vroeg in de middag opgestoken. Tien leerlingen. De leraar met boeken
in de weer, om aan de hand van reproducties een fluisterend betoog te voeren. Soms
was de stemming landerig; dan verdween de een na de ander. Er was een feest, uit
het niets te voorschijn gesprongen. Bij iemand thuis - of op een avond georganiseerd
boven in het gebouw, in Dertien.
Het stof sprong uit de planken. De oude grammofoon knarste en sloeg stukken
over; de lampen flikkerden en plotseling viel de stroom uit. Er werd gelachen. Hij
vloekte en een meisje drukte haar hand op zijn mond. Hij kuste die hand... In dit huis
was de vloer van plastic. De grammofoon deed het uitstekend. De lamp gaf geduldig
zijn indirekte licht. Het meisje waarmee hij danste zag hem wel, maar merkte hem
niet op. Zij zou hem nooit haar hand bieden.
Terug bij het raam vond hij Steven op zijn plaats. Een jonge vrouw die hem nog
niet was opgevallen, zat op de vensterbank. Hij dacht dat zij waren ontdekt, maar
Steven stelde hem gerust. Dit is mevrouw van Rysinge, zei hij - zij is onze gastvrouw
van-avond. Terwijl hij knipoogde zei hij: mevrouw van Rysinge neemt ons niet
kwalijk dat wij haar huis zijn binnen-gedrongen.
Niet in het minst, antwoordde mevrouw van Rysinge. Zij schommelde met haar
benen en zei: iedereen is van harte welkom. Het licht van de lantaarns viel over haar
gezicht; Hans zag dat zij dronken was. Hij vond het ongepast Steven te vragen wat
er was gebeurd, maar Steven zelf lichtte hem in. Natuurlijk werd ik opgepikt, zei hij
- al bij de eerste dans. En in de keuken trof ik mevrouw - hij knikte haar toe; zij
wuifde met haar hand - die zich over mij ontfermde. Hij boog zich niet voorover,
dempte zelfs niet zijn stem toen hij zei: ze is dronken als een kanon.
Hans bekeek haar aandachtig. Haar gezicht was en face breed; hoewel met
regelmatige trekken was het door de grote mond en de dunne, wijde neusvleugels
niet aantrekkelijk. Maar haar profiel was, door de vorm van haar neus en kin, en de
lijn van haar voorhoofd, bijzonder mooi. Het waren vooral haar bewegingen die hem
boeiden. Hij schatte haar vijf-en-twintig.
Na verloop van tijd bleek dat Steven bij de vrouw in de smaak viel. Hans bekeek
hen terwijl zij met elkaar spraken - hij op luchtige toon, zij beamend en nijgend met
haar hoofd. Steven bewoog zich gemakkelijk. Hij handelde eenvoudig en doeltreffend
en wist zich zo goed aan te passen dat Hans hem wel móést bewonderen. Hij misgunde
Steven de vrouw - maar wanneer hij zichzelf voorstelde in dezelfde situatie, kreeg
hij het benauwd. Hij vreesde dat hij nooit in staat zou zijn zich met een vrouw te
onderhouden.
Weer dwaalden zijn gedachten af. Hij dacht aan het meisje van zijn keuze. Hij
trachtte zich haar voor de geest te halen. Hij zag haar gestalte - het figuur van een
jongen maar dan smaller. Hij stelde zich haar witte huid voor, het korte haar en ineens
- haar gezicht. Maar hij bracht het niet verder dan een vage voorstelling; een rond
smoeltje met een neus, kleine mond, lichte ogen. Lakoniek in haar doen en laten;
haar bewegingen wat links en onwillig. Wanneer hij bedacht hoe hij dan de avond
zou doorbrengen, zag hij zich in een kamer zitten waar ook zijn tekentafel stond - in
een diepe draaistoel met het meisje schrijlings op zijn knieën. Hij voelde de warmte
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van haar dijen in zijn schoot. Hij snoof de frisse geur van haar huid op. Hij hoorde
zichzelf mompelen: je ruikt lekker. Je smaakt naar groene zeep. Heb je je handjes
en je bekkie in de trein gewassen? En zij: het is geen groene zeep. En hij weer: is
het geen zeep? Nee... je ruikt naar bloemen in alle kiertjes.
Hij schrok op toen Steven zich over hem heenboog. Hij legde een hand op Hans'
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schouder en zei: ik ga even weg. Denk er aan, niet naar huis gaan. Hij hield mevrouw
van Rysinge bij de arm. Toen Hans knikte richtte hij zich op en schoof haar voor
zich uit, naar de uitgang. Met wat inspanning kon hij hun voetstappen op de gang
volgen, die buitenom naar boven voerde. Een deur viel dicht. Hij begreep dat zij
boven zijn hoofd moesten zijn, maar hoorde niets meer - geen enkel geluid dat hen
verraadde.
Is Steven bijzonder, vroeg hij zich af. Wie is Steven? Een vrolijke verschijning,
enigszins het hockey-type. Flauw krullend haar en altijd een donkere glans om kin
en wangen. Een vlot prater... maar Hans hield teveel van zijn eigen, onhandige type
dat Steven bij hem genade kon vinden. Zij heeft een slechte smaak, stelde hij vast.
Dat was aan haar gezicht te zien, wanneer men maar niet naar haar profiel keek. Toch
hinderde het hem. Mijnheer van Rysinge was zeker niet thuis. Was hij architekt en
zij architekte? Hij glimlachte. Het werd drie uur. Steven kwam niet terug. Sommige
paren vertrokken; andere waren in de voorkamer gaan zitten. Er werd weinig gepraat.
De verdwijning van mevrouw van Rysinge bleef niet onopgemerkt. Er waren jonge
mensen die afscheid van haar wilden nemen - maar na lang zoeken en roepen gaven
zij de moed op en verlieten het huis. Vanaf zijn plaats kon Hans hen zien gaan. Zij
wierpen grillige schaduwen op de witte tegels.
Er waren ook gasten die in het huis bleven slapen. Drie, vier paren haastten zich
naar de gang, de trap langs naar boven. Hans verwachtte elk moment de stem van
mevrouw van Rysinge te horen, of een schreeuw van Steven. Maar deuren gingen
open en dicht, er liep water door de afvoerbuizen - tenslotte werd het stil. In de kamers
bleven nog enkele studenten, waaronder een meisje, achter. Zij amuseerden zich met
een gokspelletje. Hans stond op en ging bij hen kijken.
Er verliep weer een uur. Hij dacht erover naar huis te gaan; het was niet Steven's
verzoek op hem te wachten, dat hem boven hield. Wanneer hij op dit uur zou
thuiskomen bracht hij het hele huis in rep en roer. Hij had geen sleutel; bellen wilde
hij niet. Na een tijdje speelde hij mee en verloor drie-vijftig. Toen wilden twee van
de jongens naar bed. Zij vertrokken; met de andere twee studenten dronk hij nog
koffie. Op dit uur, in deze omstandigheden vond hij het meisje niet onaantrekkelijk
- maar zij was een en al aandacht voor haar partner. De twee nestelden zich in een
fauteuil; hij begreep dat hij teveel was. Vastbesloten Steven waar dan ook vandaan
te halen, verliet hij de kamer en liep naar boven. Eenmaal boven, bevond hij zich in
een gang met aan weerszijden deuren. Hij aarzelde - maar hij vermande zich en
klopte. Een slaperige vrouwestem antwoordde, maar hij hoorde wel dat het mevrouw
van Rysinge niet was en durfde niets te vragen. Hij liep de gang in. Bij de volgende
deur, durfde hij niet nogmaals te kloppen. Voorzichtig drukte hij de knop omlaag en
duwde tegen het paneel, dat meegaf. Hij deed één voorzichtige stap de kamer in,
maar het was stikdonker; hij kon geen hand voor ogen zien. Hans bleef doodstil
staan. Vanuit de kamer hoorde hij onregelmatig ademen, van twee, misschien drie
mensen - maar door het gereutel waarmee het soms werd afgewisseld begreep hij
dat zij sliepen. Hij trad terug en sloot de deur behoedzaam achter zich. Bij de derde
deur durfde hij niet te kloppen, ook niet binnen te gaan. Hij leunde met zijn hoofd
tegen het paneel en luisterde, maar hoorde niets. Zachtjes riep hij: Steven, Steven...
Niemand gaf antwoord. Hij voelde dat hij snel moe en slaperig werd. Hij besloot
weer naar beneden te gaan; misschien konden de studenten hem helpen. Het viel
hem nu pas op hoe stil het was geworden in huis, en hoe zijn voetstap de rust verbrak;
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tap-tap tap. Met afgunst en wrevel - hij was te verwezen om zich werkelijk kwaad
te maken - stelde hij zich voor hoe Steven achter een van de deuren op bed lag,
onderdrukt lachend aan de boezem van mevrouw van Rysinge. Een verlangen overviel
hem; hij in dat bed, bij haar zacht gepoederd lijf - zijn star hoofd op haar buik, met
open ogen in het duister starend. Hij trok zijn schouders op, bewoog zijn hoofd,
schurkte met zijn nek langs zijn kraag. Beneden, in de voorkamer, zaten de studenten
nog; het meisje op zijn knieën. Haar benen bewogen toen hij binnenkwam. Hans
prevelde wat, maar hij verontschuldigde zich niet.
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Hij durfde ook hen niet storen. Weg-gedoken achter de tussendeuren - waar de
studenten hem niet konden zien, maar hij wel hun stemmen kon horen en de geluiden
die zij maakten - sliep hij in. In zijn slaap hoorde hij een klok vijf uur slaan. De
student liep door de kamer; een kraan liep. Een uur later herhaalde dit alles zich daarna zakte hij dieper weg in de slaap; niets drong nog tot hem door.
Toen hij ontwaakte dacht hij dat hij droomde. Het was dag geworden; door de
ramen viel het licht tot aan de tussendeuren. In de achterkamer schemerde het. Het
schemerde ook nog in zijn hoofd. Bij het buffet stond mevrouw van Rysinge, in
négligé. In de ene hand hield zij een goudbruin cadetje, in de andere hand een mes
waarmee zij boter op het broodje smeerde. Hij zag haar rug; wanneer zij bewoog
verschoof haar gewaad. Tegen het licht in kon hij de lijn van haar heupen volgen.
Maar hij droomde niet; zij stond daar werkelijk. Zij had hem nog niet opgemerkt.
Uit de wanorde op het buffet viste zij een stuk jonge kaas te voorschijn - maar zij
bleef zoeken, steeds weer glazen en flessen verzettend. Zijn horloge wees half negen.
Hij keek langs de tussen-deuren de kamer in; de studenten lagen in diepe rust. Het
meisje lag tegen de schouder van de jongen; het leek wel alsof hij nog iets wilde
beweren. Zijn bril was schuin op zijn neus gevallen.
Toen zag mevrouw van Rysinge hem. Tegelijk zag hij zichzelf - op de grond
zittend, met gespreide benen. Zijn broekspijpen schuurden in zijn knieën; zijn jasje
was tegen de muur omhoog geschoven tot boven zijn hoofd. Mevrouw van Rysinge
keek over haar schouder en glimlachte. Zij vroeg: ben je wakker? Hij knikte. Wil je
óók een broodje? Zij wachtte zijn antwoord niet af, maar reikte hem een broodje toe.
Steven is al naar huis, zei zij - hij zal gedacht hebben dat jij al weg was.
Hij knikte weer, krabde in zijn haar. Hij hapte in zijn cadetje. Zij knikte hem
vriendelijk toe en passeerde hem, liep de voorkamer binnen om het luxaflex voor de
ramen te sluiten. Hij zag het haar doen - even haar armen, haar lichaam scherp in het
licht, dan stond ook zij in het duister. Mevrouw van Rysinge was hem al vergeten.
Ze bleef bij de studenten staan, zette de jongen zijn bril recht op de neus en verliet
de kamer. Weer hoorde hij haar voetstappen op de trap.
Hans trachtte aan het meisje van zijn keuze te denken, maar dat lukte hem niet Hij
bemerkte dat hij zich zelfs haar stem niet te binnen kon brengen. Een beetje uit zijn
humeur, maar nog te verbaasd over zichzelf, at hij beteuterd zijn broodje op.
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armando / zes gedichten
[I]
een loodrechte streep over de aarde (het gezicht)
hees blauw en vervloeking
de hele kleine handjes in één grote mond
ik weet niet hoeveel darmen uit de zon te bleken
het smaakt zoeter dan de beesten
de beentjes in de stevige buizen met muziek
blijde sprongen van het aas
o gevlekter dan de hoge nacht
gehoorzaam is hij. de dienares.
joelend is er het slaande trommel en de hoorns
de schallende honden (de hoge straat)
zo langzamer-hand een mens
een loodrechte streep over het gezicht
hees blauw en vervloeking
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een snel mes
overdag het eiland dood vindt, en woest als hij is
het mes hanteerde, aan onderkant ogen. ‘ik was
schuldiger ooit’. jarenlange ervaring speelt hem parten.
de mist, die in flarden haar buik toont.
dit zijn de striemen, dit de sporen, zwijgt nu.
haar hoofd? bijna: een gloeiende gestalte, brandt.

gedicht
de stenen en de steentjes en een
lief gordijn
een jongen en een vies meisje.

gedicht
, waarop ik, als sterkste, een arm ophef en een
naam uitspreek.
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het scherp geslepen mes
ze doen het mij alsof ik dienaar ben.
het scherp geslepen heft in zijden handen.
de olifanten stampen op het achterhoofd.
veel te lang zeggen de tongen:
het leven hangt mijlenhoog aan wielen.
het scherp geslepen mes is vermoord.

[II]
, op de grens is armando
dominerend, vervloekend, in al zijn schoten grootheid
zijn goden rijkdom en bezitting: 1 knecht.
fier en zelfstandig viert zijn honger bot
alsof het tweemaal 4 te laat is of te ver
of ik weet niet wat: machteloos zegt hij?
voorlopig als antwoord, mes zo lang als nageltjes.
verbleekt: jij weet alles, mijn littekens
, de grens is armando
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onder 1 hoedje

alsof ik in een rose wolk lag
Gesprek met A., 2- jaar
I Sinds wanneer gebruik jij dope?
A Vanaf mijn 16e jaar ongeveer.
I Waarmee ben je begonnen?
A Marihuana.
I Gebruik je het sindsdien regelmatig?
A Niet regelmatig. Soms gaan er maanden voorbij dat ik niets gebruik of niets
koop.
I Hoe is het begonnen?
A Uit nieuwsgierigheid. Ik heb altijd al een hang gehad naar dit soort experimenten.
Ether, toen ik klein was. De eerste keer dat ik marihuana rookte, was een grote
teleurstelling voor me. Ik was bij een oude vriend, van wie ik wel wist dat hij het
had. Een jazz-musicus. Die gaf mij een sigaret en leerde mij roken. Goed in de longen
houden en ja, ik voelde me een beetje vreemd, verder niks, een beetje lacherig, ik
moest een beetje lachen, maar dat was alles. Daarna heb ik zes maanden lang niet
meer gerookt, ik dacht er zelfs niet meer aan. Tot ik op een feestje weer iemand trof
die marihuana rookte. Hij was de enige die regelmatig rookte; de rest wist er eigenlijk
niets van. Hij wist dat ik ook wel eens een stick gerookt had en gaf mij er een. En
toen, toen was het heel anders. Want, want ik herkende de toestand enigszins,
herkende zelfs het zweverige gevoel. Dan gaat het zich toescherpen. Maar welke
drug je ook inneemt, je moet zelf willen, je moet ontspannen ja.
I Is het waar dat marihuana niet verslavend werkt?
A Het is absoluut een praatje dat marihuana helemaal onschadelijk is. Ik geloof
niet in dat non-habitforming. Je staat bijvoorbeeld 's ochtend op met het gevoel, ja
ik moet nu, ik moet nu een stick roken, ik moet nu absoluut een stick roken en dan
doe je ook alles en dan verpats je je boeken om weed te kunnen kopen.
I Helpen de drugs je bij je werk?
A Ach, bij sommige musici valt het goed; ze spelen inderdaad beter, omdat er een
paar nare remmen wegvallen. Ik ken jazzmusici die soms niet helemaal maatvast
zijn. Maar als ze een paar sticks gerookt hebben, zijn ze het wel. Je hebt een scherper
gehoor. Je let meer op elkaar. Maar of het bij schrijftafelwerk helpt, nee, absoluut
niet. Je kan misschien in laat ik het een roes noemen, een idee krijgen, dat je kunt
gebruiken en uitspinnen. Maar om onder invloed te werken, dat valt mij althans
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absoluut onmogelijk. Ik heb het geprobeerd met marihuana, haschisch, opium en
mescaline. Maar geen van vieren werkte. Er kwam wel iets vreemds uit, maar dat
had geen enkele diepgang. Een leuk voorbeeld: ik had opium genomen en was
hypersensitief voor geluiden en kleur. Ik liep op het Museumplein om een uur of
drie 's nachts. Een hele winderige nacht. Langs het KLM-gebouw en het russische
konsulaat. Opeens stond ik stil. Een vreemde kombinatie van geluiden drong tot me
door. Een vlaggemast ergens in de tuin van het konsulaat. En een vlaggetouw dat
daar in een heel vreemd rhytme tegenaan sloeg. Een heel gek geluid. Doorgaans
schenk je er geen aandacht aan, maar met opium hoor je het duivels goed. En ergens
lag ook nog een leeg olievat, dat de hele tijd maar heen en weer ging: toem, toem,
toem. Ik heb een hele tijd stil staan luisteren, tot ik dacht, daar moet ik eens iets van
maken. En dat heb ik ook gedaan, maanden erna. En het is verdomd leuk geworden.
Je krijgt dus wel zekere ideeën. Maar je moet ze wel onmiddellijk neerschrijven,
want het volgende ogenblik zijn ze er al niet meer, omdat het zo snel wisselend is
wat je allemaal denkt en hoort.
I Zijn bepaalde drugs op de duur kinderspul voor je geworden?
A Nee, dat heb ik nooit gehad. Wel dat ik een tijdje iets liet vallen. Marihuana
bijvoorbeeld, als ik opium had, en dacht: marihuana is niets meer. En wat morfine
en cocaïne betreft: het verschil is voor mij eigenlijk niet zo gek groot. Het enige wat
je er mee bereikt is dat je je verschrikkelijk prettig voelt. Het mooiste dat ik ooit
beleefd heb, is met mescaline. Zal ik ook nooit meer vergeten. Was dan ook echt een
belevenis, ja god, die je bij blijft. Ben je als het ware dankbaar om. Het stelt je
onmiddellijk en onvoorwaardelijk in staat om dingen te zien die je altijd wel
vermoedde. Met mescaline wordt de wereld heel vreemd. Een automatische, vreemde
poppekast.
I Blijft dat idee je ook bij als het uitgewerkt is?
A Ja. Nee, toch niet. Ik weet wel, dat ik het toen anders zag; en als ik me inspan,
dan kan ik wel iets ervan terugkrijgen. Maar tenslotte is er weer de wereld waarin je
bent teruggekomen, en waar je toch niet meer hetzelfde kunt zien als toen je mescaline
had. Anders zou je dood gaan, werkelijk. Krankzinnig worden. Als je mescaline
neemt, zie je de ware realiteit. Dat is dus niet zuiver ontvluchten. Dat is gewoon iets
wat onmisbaar is: verder denken. Maar 't is zo verschillend. Want dien je een
boerejongen mescaline toe, dan krijg je iets heel anders. Omdat die jongen ook andere
dingen wil. Die jongen is anders geaard, die wil andere dingen zien. Weet je wat me
heel interessant lijkt: verschillende mensen naast elkaar zetten. Omdat er wezenlijke
verschillen zijn. Bijv.: een arbeider, een schooljongen, een intellektueel, een musikus,
een schilder. Dan pas krijg je volgens mij een enigszins goed beeld. Dan kun je ook
analoge dingen ontdekken. Dan krijg je volgens mij een veel zuiverder beeld dan
wanneer je I We willen geen statistische gegevens. Alleen een of meer case-histories. Een
authentiek relaas.
A Goed, zal ik je verder vertellen over mijn ervaringen met mescaline. Ik had van
te voren veel over mescaline gelezen. Van Huxley Heaven and Heil en The doors
of perception. En dat trok me natuurlijk wel aan. Toen werd ik een keer in staat
gesteld om mescaline te kopen, wat heel zeldzaam is, want 't is heel moeilijk te
krijgen. Ik wist dat Huxley de dosis genomen had op ongeveer ½ gram. 'k Had een
vriend bij me die voor alles zorgde. Voor de injektiespuit, die we later niet gebruikt
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hebben, maar goed - we zouden dus ieder een ½ gram nemen en elkaar in het oog
houden. 't Was een nieuwe drug, je wist nog niet wat er kon gebeuren. Die vriend
nam 't een half uur eerder in dan ik, hij slikte 't gewoon. 't Gaat pas werken na
ongeveer een uur. Een uur heb je een kater, de kater krijg je van te voren. Die jongen
slikte 't dus en na een half uur kreeg hij een katterig gevoel, hoofdpijn en zo. Toen
slikte ik het pas. Spuiten is heel onaangenaam. Je krijgt een zeker opgezwollen gevoel
in je arm. Slikken heeft weer het nadeel, dat je kan overgeven, dus dan heb je er niets
meer aan. 't Gekke bij mij was dat ik het veel eerder kreeg dan die jongen. Na een
kwartier bemerkte ik al een verschrikkelijk onwelzijn in mijn hele lichaam. Ik begon
te transpireren. Ik was koud en warm. Vreemde spiertrekkingen ook. Heel vreemd.
Bovendien had ik een dag of vijf ervoor een gat in mijn hoofd gekregen. En het leek
net of al de pijn in mijn lichaam zich rond dat gaatje koncentreerde. Dat gaatje zat
midden op mijn hoofd, en opeens had ik er een verschrikkelijke pijn. Jezus, dat was
niet zo'n plezierig gevoel. Maar opeens begon alles anders te worden. Die pijn, dat
was iets los van mezelf. Opeens, opeens. Er was een moment dat de pijn mijlen ver
weg was. Je
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voelt 'm nog wel, ergens, maar je bent er zelf niet meer aan verbonden. Toen dacht
ik, nou, ik begin 't nu te merken. Ik had 's middags alles ingeslagen. Ik had De Tuin
der Lusten van Hiëronymus Bosch; had ik boven mijn bed geprikt. Ik dacht, als je
ergens naar wilt kijken, is dat wel het mooiste. Ik had een paar bloemen omdat ik bij
Huxley gelezen had dat een bloem opeens verschrikkelijke kleuren uitspatte. Maar
ik merkte van dat alles nog niets. Nou, dan ga ik nog maar even naar beneden, op
het balkon staan, dacht ik. Schuin tegenover - 't was op een derde verdieping - was
op een blinde muur een grote reclame voor vermouth aangebracht, je kent 't wel, dat
ronde ding in sigarebandjesvorm, rood. En opeens sloeg dat rood werkelijk als een
hamer op mijn ogen; ik kon niets anders zien dan dat rood. Toen keek ik rond; en
alles, die straten waren plotseling zo vreemd. Ik had trouwens toch veel geluk; want
net op dat moment kwam er uit een andere straat een grote rode Caltexwagen, een
grote pompwagen. Zo rood dat ik dacht, ja nu val ik, ik voelde me helemaal niet
meer staan. Die kleur snijdt zo op je, nou ja, dat is ongelofelijk. Trouwens alle kleuren,
affiches, kleuren die je nooit eerder hebt opgemerkt; het gewone groen van een wagen
was opeens van een dusdanige schoonheid; je kunt op dat moment niets anders zien
dan dat groen; heel vreemd. Toen dacht ik, nou, dat zit wel goed, maar 't is wel erg
vroeg, want meestal krijg je de resultaten pas na anderhalf uur.
Ik ging naar binnen en ik meende dat ik eigenlijk ook in een vreemde kamer stond,
niet meer de kamer die ik eerst was doorgelopen; de kamer was eigenlijk of je er
nooit eerder was geweest; en ergens toch ook wel dat je er eerder was geweest, maar
dat 't nu jaren later was. Volkomen als een bezoeker sta je er tegenover. Die vriend
was heel rustig, keek om zich heen, vond alles mooi, zag ook de kleuren zoals ik.
Maar ik voelde een verschrikkelijke onrust over me komen: alles was zo
verschrikkelijk veranderd. Die straat, die drukke straat, de... straat, 't stond allemaal
buiten mezelf, als een plaatjes-boek. En de mensen die ik tegenkwam in de straat,
die hadden allemaal iets vreemds; ze werden allemaal bewogen door de een of andere
kracht; gewoon een science fiction world; of je op de planeet Mars stond. Vreemde
mensen met iets reuzevreemds in hun blikken. En toen kwamen we op het Leidseplein
en toen begon het heel erg met me te worden. Op een bepaald moment keek ik mijn
vriend aan; en die had zo iets verschrikkelijk duivels in zich, wat ik nog nooit in hem
had gezien. Hij was een vreemde voor me geworden. En inderdaad, later heb ik ook
bij Michaux gelezen dat niets meer geldt; vrienden, dat is niets meer. Je staat
volkomen naakt alleen. Je hebt nergens meer enig verband mee. En dat is natuurlijk
een belevenis die een klein beetje huiveringwekkend is. Als je voor het eerst het
naakte alleenstaan ervaart; en dat heb ik toen heel goed ervaren. Je loopt door een
stad met vreemde grachten, vreemde mensen. En zelf ben je iemand anders. Geen
woorden kunnen dat uitdrukken: volkomen afgescheiden zijn van alles. Kennissen
die je op straat tegenkomt, zijn je kennissen niet meer. 't Griezelige van de
mescalinestaat is dat je je niet meer kan herinneren dat er een normale staat is geweest.
Je kan niet meer terugdenken wat je vroeger geweest bent. Je kan niet meer denken
van o god, ik was toen in die kamer, met die bloemen, en ik heb toen ½ gram
mescaline ingenomen en nu ben ik in die mescalineroes. Ik wás toen gewoon. Niet
onder invloed van mescaline. Ik was. Toen volgde er een verschrikkelijke marteling.
Je hebt echt wel dagen nodig om er over heen te komen. Om te vergeten dat je acht
uur volkomen alleen bent geweest. Dus begrijp me goed: het is niet meer mogelijk
om kommunikatie te zoeken met wat dan ook, met andere mensen. Je staat volkomen
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naakt alleen. Ik ben de hele Leidsestraat doorgelopen, schrikachtig van verkeer en
mensen die ik tegenkwam. In veel mensen zag ik een koud, metaalachtig iets, daarom
zei ik ook science fiction world. Ik was eigenlijk de enige levende; de anderen waren
allemaal poppen. Ik was tot geen enkel gevoel meer in staat. Ik kon helemaal niet
met mezelf redeneren van, nu ben ik ongelukkig of gelukkig; dat kon ik helemaal
niet zeggen. Ik was. En de andere mensen, die waren er niet. Ik was alleen. En de
andere mensen werden geregeerd. Ik was de enige die leefde. Ik kon alles in één blik
overkijken. Elk kontakt was onmogelijk. Zo vlug ik kon heb ik mijn vriend verlaten.
Hoewel hij toch precies dezelfde dosis als ik had gehad, voelde ik geen enkele reden
meer om met hem verder te lopen. Ik was alleen. Als ik mijn moeder of vader was
tegengekomen, was ik doorgelopen. Ik had niets meer met ze te maken. Ik was
volkomen alleen. Toen ben ik op een terras gaan zitten. Een groot terras, bij de
universiteit, hoe heet 't ook weer I Merkte de omgeving je andere gesteldheid?
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A Nou, dat denk ik wel. Ja, inderdaad, veel mensen hebben ons aangekeken, misschien
dachten ze dat ik dronken was of een beetje gek, ik weet 't niet. De dienster kwam
naar me toe. In het gezicht van die vrouw zag ik zulke demonische dingen: 't was
geen gewone dienster meer. Er was ook zo'n hele vreemde belichting. Voor het eerst
werd ik toen eigenlijk ontzettend bang. Ik dacht, god, ik hou het geen uren uit zo. Ik
wist dus niet te denken, ik wou dat ik maar weer 's normaal was; nee, ik dacht, ik
hou het niet meer uit. Dat heeft een hele tijd geduurd, een paar uur. Alles kreeg een
vreemde Bosch-achtige uitdrukking. Er liepen een paar toeristen, ik meen Duitsers,
een heel vreemde kombinatie: een heel lange, uitgerekte vrouw met een heel klein
mannetje dat nauwelijks tot haar middel reikte, met een grote ruitpet op. En daarnaast
een heel vreemde jongen met flaporen. Die liepen vrijwel in dezelfde pas en dat was
zoiets ridikuuls, zo vervormd, zo Jeroen Bosch. En toen kwam er een hondje aan,
en toen werd ik ook onmiddellijk aan Jeroen Bosch herinnerd.
Ik ben teruggelopen naar de stad. Naar Reynders. Ik moet mezelf in de spiegel
zien, dacht ik, dat is absoluut noodzakelijk; kijken of ik nog kontakt met mezelf heb.
Ik ging voor de spiegel staan en keek achter me, want ik dacht dat er iemand anders
in de spiegel stond. Ik was mezelf niet meer. Die ik in de spiegel zag, had geen enkele
relatie met mij, een heel vreemd gezicht. Ik vond wel dat-ie op me leek, maar 't was
een vreemde; ogen veel te groot, veel te wijd uit elkaar. Toen ben ik snel weggegaan.
Toen ben ik naar de Lucky Star gegaan. Toen kwam ik werkelijk in een soort hel
terecht. Op een zondagavond. Jongens met enorme schouders en boksersneuzen. Er
werd flink gedanst. Het was verschrikkelijk druk. Al die gezichten hadden een
menacing quality, een verschrikkelijke dreiging allemaal. Je voelde de
verschrikkelijke spanning in het dansen, in die gezichten. Het gezicht van de
uitsmijter! Op het laatst werd ik verschrikkelijk bang. Alles was eigenlijk, eigenlijk
uit op mij. Je komt in een wereld terecht, waar alles even dreigend is, alles even
tough. Ik ben vrienden aan gaan spreken om te zien of er nog kommunikatie mogelijk
was. Nee.
I Waar doe je 't eigenlijk voor? Voor de avonturen? De kicks?
A Kicks kan je het niet noemen. Op een gegeven ogenblik heb je een plane bereikt.
waardoor je de dingen zo in hun waarheid ziet, ja ik bedoel in een waarheid waar je
later geen enkel kontakt meer mee hebt, god, ik noem dat geestelijke avonturen.
Daarvoor doe ik het ook. Soms wel gewoon voor de kick, om gek te zijn, weet je
wel. Maar niet alleen om mezelf in verdoving te brengen. Een soort geestelijk
avontuur, ik weet geen ander woord. Kick haalt het niet. Een soort avonturen die,
nou ja, onmisbaar zijn. Ik zie geen enkele waarde in 't gewoon doorleven met de
kleine elevaties van geluk, die je bijvoorbeeld in de liefde kan bereiken. Volgens mij
is dat het leven gewoon verknoeien. Nog niet half de kansen gebruiken die het heeft.
En die kansen, die geven dit soort dingen. Mescaline en opium. Sommige mensen
kunnen het zonder. De konklusie is dus eigenlijk deze, ik bedoel, 't is helemaal geen
apologie, maar als je dit zou missen, dan zou je leven, voor mij althans, inkompleet
zijn, want dan heb je maar zoveel van de mogelijkheden gebruikt die voor je
openliggen.

Gesprek met B., 2- jaar
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I Sinds welke leeftijd rook jij? Doe je iets?
B Sinds m'n 19de.
I Wat heb je sindsdien allemaal aan verdovende middelen gebruikt?
B Marihuana, haschisch, opium, morfine, heroïne, cocaïne, benzedrine, alle
amfetamine-preparaten en LSD. Op m'n 19de ben ik onder vrij toevallige
omstandigheden met marihuana begonnen. Een amerikaanse kennis die ik in Parijs
ontmoet had, kwam me in Amsterdam opzoeken. Hij had een vriend bij zich die
marihuana rookte. Dat was de eerste keer. Een paar weken later kwam ik met een
vriendinnetje op de... Laat ik 's naar marihuana vragen, dacht ik. En ik kreeg het. Ik
vond het een bizonder plezierige toestand, waar ik toen ik kwam. Ik ben incidenteel
doorgegaan met roken, ongeveer een half jaar lang. Dat was aan het eind van m'n
19de jaar. In het begin van m'n 20ste had ik zoveel kontakten met marihuanamensen
dat ik op een bepaald moment een kilo marihuana in huis had, van de allerbeste die
hier ooit in Amsterdam geweest is. Heel sterk. De meest fantastische marihuana die
ik gehad heb. Vier maanden hebben we dat praktisch met z'n drieën opgebruikt. W.
en T. hebben het ook gebruikt. En toen kwam ik met S. in kontakt. Op een keer
gingen we naar Rotterdam. Onderweg in de auto van W. hebben we gerookt en
grapjes gemaakt, zo van: als we nou niks meer te roken hebben,
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gaan we de bekleding uit de auto snijden; die is dan nog zo dik van de rook, dat we
er nog lang van kunnen roken. In Rotterdam heb ik wat cocaïne gekocht. Nog geen
morfine. Een mooi verhaal over morfine op die route Amsterdam - Rotterdam. ‘Zullen
we even stoppen?’ zegt S. op een bepaald moment. Ik stoppen. S. haalt een lepeltje
tevoorschijn. Morfine er op. Water er op. Lucifers er onder. Koken. Watje er in.
Opzuigen in een pipet, een oogdruppelaar. Aan het eind een sigarettenvloeitje er
omheen, waar precies een naald kan opschuiven. Arm afbinden en in the vein. Ik
had vroeger een geweldige hekel aan injekteren. Ik vond het helemaal niet leuk. Een
eng gezicht ook als anderen het deden. Er kwam een dun kringeltje bloed in de pipet,
wat ik een afschuwelijk gezicht vond. De pipetspuit is me dan ook voor het leven
tegen gaan staan. Een kringeltje bloed omhoog en dan langzaam beetje voor beetje
er in spuiten. En op het laatst bloed uit de aderen omhoog halen om de spuit schoon
te spoelen. Ik had er toen echt genoeg van. Spuiten is 't toch echt niet, dacht ik. Maar
W. een week later: ‘Moet jij nou ook 's geen shot?’ Waarop ik zei: ‘Nou ja, vooruit
dan maar’. Maar ik vond het verschrikkelijk eng en ik wendde mijn hoofd af toen ik
me door W. een shot liet geven. Daarna heb ik twee maanden lang incidenteel morfine
gebruikt. Ik ben zelf gaan injekteren, veel morfine gaan gebruiken. Ik ving aan met
drie shots per dag. Na zes maanden waren het tien shots.
I Waarom doe je 't?
B Heel gewoon. Om op een bepaalde manier geluk te zoeken. Ik heb 't nooit
gevonden. Tot op zekere hoogte wel met marihuana. Maar dat houdt op een bepaald
moment op. Als je een bepaalde tijd grote doseringen gebruikt hebt, houdt het op.
Wat volgens mij een volkomen gelukssensatie geeft, is morfine.
I Wat versta je onder gelukssensatie?
B Een volkomen welbehagen en overeenstemming met je omgeving. Dat je dus
net genoeg afstand hebt van je omgeving en alles bizonder duidelijk ziet, je daar ook
warm mee verbonden voelt, zonder er iets mee te maken te hebben. Dus niet direkt
wat men onder geluk verstaat. Maar 't was voor mij op dat moment de ideale toestand;
dus: je in de kou bevinden zonder 't koud te hebben.
I Heb je dat met alcohol niet?
B Nee. 't Grappige van morfine is dat je 't gebruikt en denkt, ja gunst, kijk, daar
loopt nou iemand die alcohol drinkt, gunst wat is dat een stakkerd van een man. Die
drinkt alcohol, die vindt dat sensationeel, maar ik gebruik morfine en ik weet het
echte geluk; dit is fantastisch. Bij morfine gebruikte ik regelmatig cocaïne. Werkt
volstrekt niet verslavend, zoals wel verondersteld wordt. Opium wel. Opium en alle
opiumderivaten werken verslavend. En inderdaad, als je daarmee ophoudt, word je
ziek. 't Ligt er ook aan, hoe je 't gebruikt. Ik heb vaak opium gegeten. Dat ik dus
twee dagen in bed lag en alsmaar opium at. Alsof ik in een rose wolk lag. Ik voelde
me heerlijk, voortreffelijk lekker, wakker ook, in een halfslaap; alsof ik midden in
mezelf rondliep. Ik had nergens behoefte aan. Morfine en elk opiumderivaat sluit
alleenzijn volkomen uit. Je hebt alles.
A Met mescaline is dat gevoel nog sterker.
B Dat is gewoon sensationeler. LSD ook. En marihuana en haschisch. Ik heb met
het gebruik van LSD marihuana-effekten herkend. De tweede keer niet meer. Ik had
LSD genomen en tot op een bepaald moment had ik het idee alsof ik een feuilleton
herlas, een boek herlas. En toen kwam ik aan een heel nieuw hoofdstuk, en daarna
begon ik aan een hele nieuwe toestand. Was ik een spelletje aan het spelen; er hangen
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bij mij klimopplanten aan de wand - en daar keek ik naar en dan maakte ik blaadjes,
grote en kleine en grote en kleine. En op een bepaald moment had ik 't niet meer in
de hand. Toen werden de bladen steeds groter. Een soort klauwen waar ik tegenaan
zat te kijken. Ik denk, jongen, o wat is dat nou?!
A Wat je daar zegt over die planten, dat je als het ware voelt dat die dingen leven,
datzelfde had ik na mescaline in het Vondelpark. Precies zoals je zegt: dreigende,
overweldigende bladeren werden het.
B Het meest frapperende met LSD vond ik dat je een volkomen nieuwe
rangschikking kreeg, van alles. Dat de oude rangschikking niet meer deugde. Een
waanzinnig verhaal van een hele gezonde jongen die alsmaar aan sport doet en ook
een keer LSD genomen heeft. Ik zei tegen hem: ‘Die granieten vloer, met al die
stukjes er in, die begon bij mij helemaal te kleuren; daar kwamen allemaal kleurtjes
in; helemaal niet meer zwart en grijs; allemaal kleurtjes’. ‘Ja, maar dat was toch zo’
zei hij. Hij was er van overtuigd dat daar een gekleurde vloer lag. En toen zag ik...
daar zitten. Hij leek plotseling ontstellend vermoeid, alsof hij er al dagen zat. En toen
dacht ik, o J, die man zit me al dagen lang te martelen en ik kom er niet uit, ik kom
er maar niet uit. Ja, ik heb het voor een groot
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deel als een soort marteling gevoeld. 't Was op een rare manier beklemmend he. Je
kreeg dus plaatjes vertoond van die Rohrschachtest, en die begonnen allemaal te
bewegen. ‘Zeg er nou's iets van?’ En ik begon er een verhaaltje over te vertellen.
Van een grote vlinder, een grote spin. Maar in mijn achterhoofd had ik alsmaar: 't is
een kut, 't is een kut, 't is een kut. Maar dat kwam er helemaal niet uit! Maar om op
de morfine terug te komen - omdat morfine van alle narcotica die ik gebruikt heb, 't
allerlekkerste is -: de eerste drie, vier keer had ik er geen effekt van, of nauwelijks.
Ik verwachtte een soort marihuanaeffekt, waarbij je dus enorm geëxalteerd wordt en
allerlei dingen meemaakt. Maar dat is gewoon niet het geval. Morfine is namelijk
een soort geliefde, die je op de een of andere manier nooit in de steek laat, je op geen
enkele manier fopt. Het sluit alles uit. Het sluit je wensen uit om iets te worden en
je erotische verlangens, het sluit echt alles uit. Je hebt het idee: ik ben een volkomen
gaaf, afgerond persoon. Je bent volkomen nieuw. Je bent zo oud als de mensen zijn.
Je hebt alles meegemaakt en alles gaat nog komen. 't Is gewoon het allerbeste wat
er is. 't Is niet sensationeel. 't Is fantastisch. Niet in de zin van: nu ga je allerlei dingen
meemaken, nu ga je door een hel. Nee, als je morfine gebruikt hebt, als je 't een tijdje
gebruikt hebt, dan ben je volkomen normaal, 't normaalste van alle mensen. Je loopt
over straat en je denkt, ja gunst, iedereen is op de een of andere manier krankzinnig,
psychopaat. Alleen ik loop hier en ken morfine en ik ben de enige die weet hoe men
normaal is.
I Stel je voor dat je iemand tegen was gekomen die ook morfine had gebruikt. Zou
je 'm herkend hebben?
B Onmiddellijk. Je let konstant op allerlei mensen, of je nu in de tram zit, of in de
trein, of waar dan ook. Je kijkt iedereen aan: zou 't een morfinist zijn? Zou 't geen
morfinist zijn? Een zelfde scheiding dus die op een bepaald moment homosexuelen
maken. (tegen A) Jij bijvoorbeeld. Ik heb altijd het idee gehad, vanaf het eerste
moment dat ik je zag, dat je enorm veel wekamines gebruikte.
A Ja, bij tijden.
B Dat is namelijk gewoon op de grootte van iemands pupillen letten. Bij de morfine
gebruikte ik cocaïne. Op een bepaald moment hield de goedkope morfine op in
Amsterdam. Alles wat ik nog had, was 3 gram cocaïne. Ik gebruikte het in 3 dagen,
een gram per dag. Heel raar: ik was van de morfine af, waar je heel kleine pupillen
van krijgt, als een speldeknop zo klein. En van cocaïne kreeg ik toen plotseling heel
grote pupillen en alles begon te glimmen. Ik liep over straat: zwarte keien werden
wit, blinkend wit. Ik stond op het punt om naar Rotterdam te gaan voor morfine.
Maar ik had geen geld meer. Dan kan ik beter een kuur gaan nemen, dacht ik. Dat
was heel grappig. Ik ging naar de dokter met 't plan om te zeggen: ‘Gunst dokter, ik
heb van vrienden af en toe wel eens morfine gekregen, want dat helpt me zo goed
tegen mijn zenuwen’. Maar dat vond ik toch wel een beetje een lulverhaal en daarom
zei ik gewoon: ‘Dokter, ik voel me zo rot’. ‘Nou’, zei-ie, ‘dan ga je maar naar de...
kliniek. Dan zullen we je opnemen’. Maar ik had net met W. een afspraak gemaakt.
Hij zou 's avonds langs komen, want hij had nog een klein beetje morfine. Dus zei
ik: ‘Alles goed en wel, dokter, maar dat kan vanavond helemaal niet, want ik moet
nog allerlei zaken regelen’. Met heel veel moeite heb ik het dus nog een avond
uitgesteld, zo dat W. 's avonds lekker bij me langs kon komen.
I Hoeveel morfinisten ben je in je leven tegengekomen?
B Een stuk of elf.
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I En heb je ervaringen uitgewisseld? Of was dat niet eens nodig?
B Je verstaat elkaar volkomen.
I Heb je de neiging dat door jou ervaren geluksgevoel uit te dragen op anderen?
Medestanders te kweken? Proselieten?
B Tot op bepaalde hoogte. Ja. Je draagt het op anderen over. Je zoekt er ook echt
de ongelukkigen voor uit, degenen die zich slecht kunnen handhaven. Daar vertel je
't tegen. Je wenst gewoon mee te delen: dit is de manier waarop je in overeenstemming
met alle normen kunt leven. Met marihuana krijg je een soort geëxalteerde toestand,
waarin je alleen dingen beleeft die voor je zelf van belang zijn. Eventueel kun je er
moeizaam iets mee naar buiten doen. Van morfine word je volkomen gaaf. Van
erotiek is geen sprake.
Vlak voor ik echt aan de morfine was, nam ik ook af en toe al een shot, niet
regelmatig. Op een keer was ik bij een meisje thuis. Zal ik nou met haar naar bed
gaan of zal ik een shot nemen, dacht ik. Ik had kiespijn, ik dacht, weet je wat, ik
neem een shot. Toen ben ik een half jaar aan de morfine geweest. Na mijn kuur kwam
ik de... kliniek uit met het idee, jongens, ik ga op zoek naar een shot. En wie kom ik
tegen? Dat meisje. Toen heb ik geen shot genomen. Toen ben ik met dat
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meisje naar bed gegaan.
I Is het niet zo dat een ontwenningskuur je doet walgen, zoals de refusal bij tabak?
B Helemaal niet.
A Op de 100 morfinisten worden er maar 2 volkomen genezen. 2 of 3.
I Zijn jullie morfinisten?
AB Nee.
I Zou je 't willen worden?
AB Ja.
B Luister, ik heb 't dus altijd nog heel diep in me. 't Is dus langzamerhand heel
diep geworden, omdat ik de erotiek gewoon hoger aansla. Maar als ik een meisje
heb dat ik erg aardig vind, dan zit ik zo bij mezelf wel 's te denken, weet je wat, als
't nou uit is, ga ik lekker aan de morfine.
A Wat jij ‘geluk’ noemt, B., ‘staat van welzijn’, is voor mij meer een avontuur,
zoals ik al zei, elke keer weer. Een avontuur waar ik het welzijn helemaal niet bij
inkalkuleer. Want al zou ik me beroerd voelen - dat hoort erbij; ik neem de
konsekwenties; die horen bij het avontuur.
B Eerst zocht ik ook gewoon het avontuur. Maar op een gegeven moment trapte
ik toevallig in de morfine en werd er, nadat ik er eerst niets aan gevonden had, een
fantastisch gaaf, afgerond persoon door, zo mooi als ik nog nooit geweest was; niet
menselijk mooi; als ik in de spiegel keek - ik vond het trouwens helemaal niet meer
noodzakelijk om in de spiegel te kijken; net zo min als ik 't noodzakelijk vond om
me te wassen - je wordt een gaaf persoon en je denkt, hier ben ik, ik ben lekker en
ik voel me goed en iedereen kan zich zo goed voelen, maar er zijn er maar zo weinig
die het weten.
A Ja, 't gekke is dat dat gevoel tot jou alleen beperkt blijft. Misschien heb jij dat
ook gehad: dat je ergens binnen komt, een café, en dat er mensen naar je kijken,
omdat je een soort vitaliteit uitstraalt, omdat je je iemand voelt; je bent gewoon
herboren; je ziet er ook anders uit, schijnbaar. Er kijken mensen naar je, vooral
vrouwen. Je bent volkomen nieuw, weg van je oude zorgen.
B De enige zorg die je nog hebt is, gunst, zou ik morgen nog wel morfine hebben?
Voor de rest kun je net zo goed 15000 of 50000 jaar oud zijn. Je gaat in een stoel
zitten en denkt, hier zit ik nou. Of dat denk je niet eens. Je zít daar. Je hebt gewoon
geen andere wens. Eventueel weet je, in de toekomst moet je er een keer uitkomen,
een keer allerlei dingen gaan doen.
I Geen angstgevoelens bij de gedachte dat 't eens op zal houden?
B Ik heb één ellendige ervaring meegemaakt. Op een avond, ik weet niet hoe, had
ik de naald botgemaakt. Er zat een braampje op en ik had hem het raam uitgelazerd.
Morgen een nieuwe naald kopen, dacht ik. Heel onvoorzichtig. Helemaal vergeten
dat ik, zodra ik opstond, altijd een shot nam. Ik werd dus 's morgens wakker en ik
dacht, nou ga ik een shot nemen. Maar nee, dat is waar ook, die naald is weg, die
naald is op. Nu kocht ik nog al een eind van huis - en om de een of andere reden
hield ik daar ook aan vast - nieuwe naalden. Dus ik eerst naar de... straat,
plichtsgetrouw, niet ontbijtend. Gauw op de tram, naar de... straat naalden kopen, en
naar de... toe, daar een kopje koffie bestellen, die koud laten worden, terwijl je een
lekkere grote shot neemt en terwijl je lekker warm wordt, die kop koffie nemen. Je
wordt er namelijk warm van, van morfine. Je krijgt een soort branderig gevoel, eerst
in je benen. En dan word je helemaal warm. Het gevoel of er iets zwaar op je nek
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leunt. Na een kwartier of zo een beetje zware armen. En ik lekker in de stoel zitten
en denken, nu gaat het meest fantastische gebeuren. Dat was dus de eerste keer dat
ik morfine nam. En toen, na een half uur, toen werd ik helder en fris. Ik denk,
godverdomme, wat is dat nou? Ik voelde me helemaal verneukt, zeg! Ik voelde me
zó genomen! Er gebeurde niets. Ik werd alleen helder. Verder niets, echt niets. Een
beetje warm gevoel van te voren, een beetje jeukerig gevoel, lekker, een behaaglijk
soort jeuk en daarna niets; 't hield op. De tweede en de derde keer net zo. Maar later
kwam ik tot de ontdekking: je bent volslagen normaal, maar je komt precies een
niveau hoger dan normaal te leven. Je hebt geen last meer van zorgen; die houden
op. Je denkt niet meer, morgen moet ik allemaal dat doen. Je hebt geen
schuldgevoelens meer tegenover allerlei dingen.
A Je denken gaat ook verrassend vlug. Je bent in staat om gedachtensprongen te
maken die je anders niet vlug kunt maken. Je bent volkomen vrij in je denken.
B Ja, volkomen helder en vrij. Nergens meer last van. Niet van angsten, niet van
zorgen.
I Heeft dat een physieke oorzaak?
A Ja ja, een chemische oorzaak. Ik weet niet precies hoe het zit.
B Ze hebben geprobeerd 't te bewijzen met enzymen. En dat zou dan ook op
mescaline en marihuana slaan. Een enzymenstroom voedt
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onze hersenen. Houdt ze dus kritisch in stand. Houdt het onderbewuste weg. Maar
met het innemen van sommige dingen wordt die enzymenstroom opgedroogd. En
het onderbewuste komt vrij. Dat is één theorie. Maar er zijn er meer.
I Ook de Ropp houdt in ‘Drugs and the Mind’* alle mogelijkheden open.
A Het ligt ook aan de omstandigheden. Een voorbeeld: ik heb meegemaakt dat ik
vijf dagen achter elkaar zwaar had gedronken. En als ik zeg zwaar drinken, dan
betekent dat ook dat je naar bed gaat om vijf uur, om elf uur wakker wordt en meteen
gaat drinken tot 's nachts; grote hoeveelheden dus, zodat je lichaam eigenlijk tot niets
meer in staat is. En toen heb ik opium genomen. Maar wat een groot verschil was
dat niet met die andere keren dat ik gewoon nuchter opium at. Temperatuur is zelfs
van invloed. In een warme kamer werkt het geheel anders dan wanneer je buiten
loopt.
B Ik heb een kort tijdje, een paar weken gehad, dat ik 's morgens wat opium at en
daar benzedrine bij gebruikte. Van opium relax je en van benzedrine word je enorm
fit. Ik weet niet hoe het kwam, maar op de een of andere manier begon ik daarvan
te kotsen.
A Ik heb het nu. Ik heb het nu. Ik heb vanavond een grote dosis benzedrine
ingenomen. Ook veel pils. En telkens heb ik dat overvolle gevoel. Je maag is
overspannen. Je kunt ook niet eten.
B Ik weet niet hoe het kwam. Ik rookte de avond ervoor veel marihuana. En 's
morgens moest ik telkens kotsen. Niet met het idee, dit is nou een ellendige bezigheid,
nee, 't was gewoon een onderdeel van het dagelijkse leven.
A Als je mescaline spuit, krijg je een heel naar gevoel; of je armen elephantiasis
krijgen. En als je 't eet, heb je het gevoel dat je gaat overgeven. Ben je alles kwijt.
Met opium idem. Maar dat ligt niet aan de opium. Het ligt aan de benzedrine. Want
waarom wordt benzedrine, en dexedrine, voorgeschreven aan mensen die te dik zijn,
die te veel eten? Er wordt een soort vreemde klep op de maag gezet.
B Ik vergat nog te zeggen dat ik er ook een flesje bier bij dronk. 't Was een rare
tijd. Ik was een beetje alcoholistisch. Ik rookte een beetje. En ik werkte eigenlijk op
de benzedrine. Ik werd 's morgens wakker, dronk een flesje yoghurt leeg, ging dan
naar de slager en kocht een half pond biefstuk. Bij die half pond biefstuk dronk ik
een flesje bier. Ik maakte wat Nescafé aan in een kopje en at daarbij wat opium. Ik
had toen een heel grote dosering benzedrine, tot 70 mg aan toe. Een hele rare
kombinatie dus. Maar die verdroeg ik gewoon. Ik ging op bed liggen, en had helemaal
niet het gevoel dat ik iets bizonders deed.
Interviewers:
Cornelis Bastiaan Vaandrager
Simon Vinkenoog

‘dreamed about a reefer five feet long’
1. ‘Das Leben will sich erhalten, aber das Leben will auch untergehen’
(G. Benn, ‘Urgesicht’)
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Het individu wil leven. Het tracht zich te ontplooien. Maar het verlangt ook ten onder
te gaan. Het wil zich verwoesten. De burgersmoraal, die deze stelling loochent en
met afgrijzen verdoemt, voert nogmaals een struisvogelpolitiek, huldigt het zelfbedrog.
Wie de ambivalentie niet heeft ondergaan, bevindt zich werkelijk op dat geëffend
vlak, dat waarde- en waardenloos plateau, waarheen het Westers individu een
eeuwlang reeds wordt gestuwd: de complete nivellering, de onmenselijke neutraliteit
van het economisch
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productief nummer. Het is omwille van het inzicht in de ambivalentie van het
fenotype, dat een burger als Goethe bij voorbeeld altijd sympathiek blijft.
Harmonie is dosering van krachten. Het streven ernaar is richting geven aan
misschien tegenstrijdige mogelijkheden, aan die eigenaardige blinde potentie, die de
natuur is. Harmonie is niet alleen ja of neen zeggen, maar eveneens ja en neen. Laat
ons niet overdrijven, maar de mens beschikt over apparaten, die hem als regulator
van deze blinde krachten dienstbaar kunnen zijn; ik bedoel het besef dat hij van het
muskulair en nerveus systeem heeft, ik bedoel zijn kennis en appreciatie van de
natuur voor zover hij die zelf is. Het zijn die kennis van het gegeven materiaal en
zijn aanvaarden van de gegeven situatie, die hem de horizon van tragiek en geluk
kunnen openen. Het is duidelijk, dat ‘kennis’ hier ook zijn Oosterse lading heeft en
niet beperkt wordt tot de resultaten van de cortex, een menselijk segment dat in het
Westen maniakaal hypertrofisch werd ontwikkeld.
Het inzicht in en het richting geven aan de mogelijkheden van de natuur impliceren
ook de hybris van de mens, die het moment wil vereeuwigen door de herhaling, de
reeks, de kwantiteit. Op deze hybris wreekt zich de natuur: anangkêi. Men begrijpt,
dat ik middenin het probleem van de transcendentie, de extase, de roesverwekkende
middelen, stimulantia, giften en drugs zit. Nog meer voor de hand liggend is de
erotiek, de coïtus, het orgasme, het grenzen vernietigend moment, het ontploffen van
de individuele remmingen, de vervloeiing, als het ware het gebied waar leven en
dood naast elkaar lopen, elkaar raken, schroeven.
Ik verwijs naar de eerste zin van deze beschouwingen. Het labo Freud heeft de
centrale rol van de erotiek voldoende belicht. Laat mij hieraan alleen toevoegen, dat
er onder de dieren geen erotomanen zijn. Ik bedoel, dat de mens door het besef van
zijn vrijheid gevaar loopt de reddeloze gevangene te worden. Sommige verten zijn
voor de blik onverdraaglijk. Begrenzing is een van onze sterkste wapens. Spanning
én ontspanning, akkoord; maar onmatige ontspanning is opnieuw spanning. Laat ons
dus de dosering van de giften bepleiten, evenals het feit, dat men medicamenten moet
kunnen afwijzen, opdat zij medicamenten zouden blijven. De wereld omdraaien,
omdat het daar ook de wereld is. Goed. Wij zijn in de eindsituatie beland, waar
paradoxen geen spel van de geest meer zijn, maar een existentiële voeding. Deze
manier hoort bij het laat-kwartair fenotype, maar op een te lang, te opzettelijk, te
monotoon omgekeerde wereld krijgt de verstarring ook haar fysionomie, vlugger
dan verwacht. Tot daar de interpretatieruimte aan de ‘Umwertung aller Werte’
gegeven.

2. Zuipers en delinkwenten, pardon: genieën!
De kunst is geen spel. Zij schenkt resultaten van blijvende aard, terwijl bij het spel
de resultaten met het eindigen van het spel verdwijnen, vervallen, onbestaand worden.
Het kunstding is evenmin de uitdrukking van een droom, het is de uitdrukking van
de mogelijkheden die in het materiaal aanwezig. Dit zijn bekende Alainse ideeën.
Zij sturen aan op de blijvende waarde van het kunstding, dat nutteloos, omwille van
de schoonheid alleen de tijden overleeft. Kunstproduct betekent antinatuur,
supra-natuur. Het ligt voor de hand, dat de kunstenaar in zijn streven de normale
gang van zaken stoort, zelfs verloochent en de artistieke levensvisie in botsing komt
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met de economische, de burgerlijke. Het bionegativisme van de kunstenaar gaat twee
richtingen uit: deze van de mens waarmee hij samenleeft, deze van het door hem
gerealiseerd ding dat hem in stilte, in kracht en in vorm, kortom in zijnswaarde
overtreft, en als een wapen op hem wordt gericht om zijn betrekkelijkheid te onthullen.
Het fenotype wil zich glanzend uitdrukken, het laat de fragmenten schitteren, het
kiest partij tegen het anti-artistieke. Maar de gerealiseerde vorm verwekt bevreemding,
laat de maker niet toe tot het geheim, en voor het toch natuurgebonden fenotype is
de eeuwige opaciteit de bron van vertwijfeling. De artiest beweegt zich tussen de
sociale mens en het eenzaam ding, tussen het betrekkelijke en het absolute, hij is
uitgestotene en afgewezene. Het is deze situatie, die het verlangen naar de euforie
uitlokt. Euforiezucht naar het paradijs van de uitgestotene of de afgewezene. Hier
eindigt het duidbare. Vrijheid, totaliteit, verbreken der banden. Scheppen van
perspectieven, azuren vergezichten, sferen.
Lange-Eichbaum in ‘Genie, Irrsinn, Ruhm’ en Benn in ‘Genie und Gesundheit’
citeren de talrijke ‘erkende’ genieën doorheen duizenden jaren kultuur, reuzen van
de moraal, de plastische kunsten, de muziek en de letteren, die zopen, aan opium,
absint, ether, hasjisj, alcohol verslaafd waren, dipsomanen, kwartaalzuipers
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die crepeerden in roes of delirium tremens en zich schuldig maakten aan de ergste
excessen. Dit alles kan niet alleen op de bedroevende, uiterlijke omstandigheden
geschoven worden (het uitgestoten zijn), het vindt eveneens grond in de innerlijke
structuur van het type zelf (het afgewezen worden). Langs de andere kant houdt
Kretschmer vol, dat een zekere graad van spitsburgerlijkheid, normale plichtvervulling
en huiselijkheid het genie eveneens kan bevorderen, terwijl Benn in een essay ‘Altern
als Problem für Künstler’ de hoge leeftijd van vele ‘erkende’ genieën vaststelde. De
vraag, of zij de erkenning van hun genialiteit aan het bereiken van die leeftijden
danken, dan wel of zij dank zij de scheppende activiteit en de expressie het innerlijk
evenwicht behielden, waardoor een weldoende invloed op het lichaam en zijn functies
werd uitgeoefend, is hier van secundair belang. Het dient wel opgemerkt, dat de reeks
namen der hoogbejaarden grondig verschilt met deze van de toxicomanen.

3. Demoon Graupner in ‘Dämon Rausch’
Ik heb de werking van de roesgiften in de officiële kunstdomeinen nagegaan om de
stelling te ontzenuwen, dat de jazz het typisch gebied van de toxicomanen is. Het
nihilisme van deze muzikale expressie is voor vele kultuurdragers een afgedane zaak.
Laten wij deze kliek in haar geloof, en stellen wij voor haar alleen vast, dat het
bionegatieve en het nihilisme vanop het burgerlijke-mercantilistisch standpunt in
alle artistieke fenotypen broeit. Gelukkig maar! Erger, indien de woordvoerders van
deze kliek in geschriften uitmunten in handige verdraaiingen en door funeste
formuleringen de opinie van anderen naar hun wens kneden. Van dat slag is de heer
Heinz Graupner in zijn werkje ‘Dämon Rausch’. Pagina 37 bij de behandeling van
marihuana gelukt hem de volgende formule: ‘Ich bin überzeugt, daß die Eigenart
dieser Musik (jazz nl./WR), die musikalische Raserei und Ekstatik, ihre
Hemmunglosigkeit und Erregtheit, sich wesentlich unter dem Einfluß des Haschisch
entwickelt hat. Um es vergröbert auszudrücken: was “Tausendundeine Nacht” für
das Morgenland ist, das bedeutet der Jazz für das zwanzigste Jahrhundert im
amerikanisch-europäischen Raum. Haschisch spielt auf dem Instrument Mensen, das
auch im Giftrausch seinen charakteristischen Klang behält’. Graupner maakte geen
restricties, het gehele fenomeen jazz valt binnen zijn formule. Laten wij de
gedachtengang onderzoeken.
1. Jazz wordt erkend als muziek. 2. Musikalische Raserei is onzin. Razernij is
nooit muzikaal. Ofwel razernij, ofwel muziek en ten gevolge van 1 is 2 zinloos. 3.
Ekstatik is geen Eigenart van de jazz als muziek. Een musicus in extase speelt niet
meer, hij schuimbekt of ligt op de planken. Waar het verschijnsel zich niet getrukeerd
voordoet, is het alleen psychologisch waardevol. 4. Hemmunglosigkeit is weeral in
contradictie met het begrip muziek. 5. Tegen Erregtheit, opgewektheid heb ik niets.
6 Deze opgewektheid - enig woord tot de Eigenart van deze muziek rekenbaar - was
reeds in het oud idioom aanwezig voor de marihuana-epidemie begon. De grenzeloze
sensatiezucht van Graupner blijkt vooral uit de laatste zin van het citaat. Antwoord:
de sterkste trompetspeler van de jazz, de musicus die een kwarteeuw richtinggevend
is geweest, Louis Armstrong, ‘rookte’ niet. De trompetspeler, die de evolutie van
hem overnam, John Birks Gillespie, verzorgt zich lichamelijk uitstekend. De jongste
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generatie werd geleid door een gezond, robuust trompetspeler, die door het fatum
op andere wegen werd getroffen: Clifford Brown. Drie sleutelposities, drie
Wendepunkte, drie scharnieren die perfect draaien zonder de olie van de drugs. De
ideeënontwikkeling bij deze drie musici is niet van die aard, dat men zou kunnen
vooropstellen, dat zij elk meesterschap over zichzelf verloren en tijdens hun
interpretaties als automaten, als kluwen van zenuwen en spieren, ten prooi zouden
zijn gevallen aan de marihuana. Graupners geschiedenisje is zeer goedkoop, te
goedkoop om als waardevol drogeermiddel erkend te worden en om zich erdoor te
laten beroesen. Ach!
De opvattingen van St. Longstreet en A.M. Dauer in ‘Knaurs Jazzlexikon’ onder
de rubriek ‘Rauschgift’ benaderen veel meer de realiteit. De auteurs geven toe, dat
het gebruik van drogeermiddelen slechts sedert de jaren twintig in jazzkringen
doordrong, omdat blanke musici en geëmancipeerde negermusici de natuurlijke
neiging tot de hot-inspiratie en de offbeat misten. Innerlijke remmingen werden door
het nemen van roesgiften gemakkelijker overwonnen. ‘Rauschgift hat demzufolge
nichts mit Jazz als Musikform zu tun, sondern ist lediglich Anregungsmittel für
Einzelpersonen, also eine außermusikalische Erscheinung’. Deze conclusie is
uitstekend. Zij brengt de marihuana terug op het haar eigen domein.
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Individuele gevallen van toxigene musici zijn voldoende bekend. De droevige reeks
moet ergens in Chicago een aanvang hebben genomen. De blanke klarinetspeler
Joseph, Leon Rappollo was wellicht een van de eerste slachtoffers. Nu de marihuana
een massale verbreiding in de metropolen van de States kent, is het periodiek ‘roken’
van vele musici onloochenbaar. De eigenaardige vlugge opgang en het snel verval
van talrijke bopartiesten der eerste lichting (20 jaar in 1940) houdt met het fenomeen
enigszins verband. Bepaalde musici verdwijnen een tijdlang in
desintoxicatiehospitalen of gevangenissen, zij worden gewoon onbestaand, nergens
wordt hun dood gemeld, en plotseling verschijnen zij opnieuw in een of andere
bezetting. Van die aard de carrière van Howard McGhee. Andere musici komen om
in eigenaardige, door niet-ingewijden niet de duiden omstandigheden: Twardzik te
Parijs en Ernie Henry in New York. Vervolgens zijn er de regelmatige flashes, die
ons inlichten over de logisch onverklaarbare gedragingen van een Bud Powell, een
Thelonious Monk en anderen. Ten slotte blijven ons die werkelijk
sociaal-onmogelijken bij, de radikalen, de provocators die met het compromis
weigerden te leven: een Charlie Parker, een Lester Young, een Billie Holiday. Maar
hoe ver men deze lijst ook mag doorvoeren, het blijven individuele gevallen, waarmee
men het artistiek verschijnsel niet zal vereenzelvigen; en nog duidelijker: de
hoogtepunten in de carrière van deze kunstenaars zal men moeilijk op rekening van
de marihuana kunnen plaatsen. Het onregelmatig oeuvre van Bud Powell, het
stelselmatig verval van Lester Young, dat om welke redenen ook door zijn fans wordt
geloochend, de tragische en allesbehalve musische tonelen met Parker in ‘Birdland’
een week voor zijn dood, bewijzen dit. En anderzijds, het oeuvre van Armstrong,
Bechet, Gillispie, Clifford Brown, the Modern Jazz Quartet toont aan dat het niet
nodig is zich te drogeren om solide jazz te spelen. Het fenotype en de paratypische
omstandigheden zijn hier beslissend. Ongelukkig voor een muziekvorm, die de
improvisatie als voornaam kenmerk draagt en bijgevolg door de momentele conditie
van het fenotype en het subjectief ondergaan van deze conditie wordt bepaald,
bevordert de marihuana de waanidee van een zuiverder, een rijker muzikale expressie,
omdat zij de scherpte van het gehoor intensiveert. Veel meer dan het streven naar de
extase en de massahysterie - eindsituaties van de zogeheten Erregtheit - dwingt het
beter zichzelf en de anderen horen tot het ‘roken’.

4. The righteous bush, hipsters!
Milton Mezzrow, die in zijn memoires ‘Really the Blues’, vertaald als ‘La Rage de
Vivre’, een beeld ophangt van het grootstadleven in Chicago, Detroit en New York
tussen beide wereldoorlogen, is er niet voor teruggeschrikt als twee polen van zijn
bestaan Louis Armstrong en de drogeermiddelen te nemen. Het genoemd werk geeft
voortdurend de spanning tussen beide polen: Armstrong, de positieve; de marihuana
en vooral de opium, de negatieve. Deze memoires werden een sukses, het leven van
Mezzrow werd als het type-bestaan van de jazzman beschouwd, hetgeen een
moedwillige vervalsing en onrechtvaardigbare veralgemening is, zodat de correlatie
jazz en muta voor een deel aan een verkeerde interpretatie van dit werk is te wijten.
Mezzrow immers heeft aangetoond, dat het ook zonder opium en zonder marihuana
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ging, of omgekeerd, dat het met opium in het geheel niet ging. Zijn reacties op
marihuana en opium zijn zeer verschillend, zelfs tegengesteld aan elkaar.
Viper werd hij in 1924 tijdens een contract in ‘Martinique Inn’ (Chicago), en men
initieerde hem dadelijk goed. Muggles roken met de sigaret juist aan de lippen, terwijl
de lucht rondom mede-ingeademd wordt. Goed Mezzrow werd viper, vooral omdat
de waangedachte van het beter spelen hem obsedeerde. Alles harmonie, paradijs,
lachen om alles en niets, buiten de tijd zweven en vooral perfect meesterschap over
het instrument, het zich homme-orchestre voelen, scherp horen, uitstekende vibrato,
de muziek geamplifieerd en het bewustzijn melodie en begeleiding tegelijk te zijn.
Maar niettegenstaande dit alles: weinig vlottende carrière. In New York geen muzikale
uitwegen meer, dus handelaar in marihuana. In 1930 is Mezzrow ‘blanke burgemeester
van Harlem’, ‘de man die de wereld verbaasde’, ‘l'Homme-au-Buisson-Vertueux’,
‘Le Roi des Reefers’. Zijn ‘mezzroll’, ‘meserole’, ‘the righteous bush’ geniet faam.
‘Mezz’ wordt in het ‘Hipster's Dictionary’ verklaard als ‘al hetgeen kwaliteit heeft,
authentiek is’. In het ‘Original Handbook of Harlem Jive’ van Dan Burley wordt
hetzelfde woord bepaald als ‘le gratin, la fleur, tout ce qui est vrai’. Deze
marihuanahandelaar kan er prat op gaan de Harlemtaal te hebben verrijkt.
Pseudo-filosoof met allure wil hij meer, nl.

Gard Sivik. Jaargang 5

39
een nieuwe bestaansvorm, een nieuwe kultuur, de kultuur der vipers. Tussen haakjes:
de Harrisonwet liet de handel in deze thee nog toe. Tien jaar later zou zij Mezzrow
in de nor brengen. Maar stichtelijke coda: Mezz initieerde nooit minderjarigen. De
toxicomanen hebben hun reglementen, hun reserves, hun principes. De volwaardige
opiumschuiver weigert een bleu de eerste pijp in de hand te stoppen. Mezzrow werd
toch opiumschuiver, en dat heeft hem berouwd. Zijn excuses: de stokkende muzikale
carrière en het idool, die prachtkerel van een Louis Armstrong die voortdurend op
reis was en de arme Mezz ongelukkig achterliet. Gevolg: Mezzrow kon weldra de
klarinet niet eens meer in de handen houden, Mezz viel achter de piano in slaap.
Maar de pseudo-filosoof dacht verder aan de nieuwe kultuur, aan de hiërarchie in
deze kultuur. Want dit is merkwaardig: de marihuanavipers verachten de alcoholisten,
de opiumschuivers verachten de fanatici van de heroïne, morfine, cocaïne. In beide
gevallen om hygiënische redenen: de opiumschuivers zijn ten minste nette mensen,
zij blijven het water liefhebben, zij wassen zich. En wat de vipers betreft, ook dit
nog: zij zijn de zachtheid zelf. Wat een evangelie! Maar streep door alles: Mezzrow
liet zich desintoxiceren. Hij leerde opnieuw ademen, gaan, spelen met de kinderen,
praten en op een klarinet blazen. Boven deze genezing zweeft het moreel voorbeeld
van één man: Armstrong; en algemener, het streven naar een muzikale, artistieke
expressie van de vrijheid. Op het keerpunt staat de zin: ‘Le jazz m'avait explosé au
visage’. Daar heeft de heer Graupner overheen gelezen, als hij gelezen heeft.
Willy Roggeman
Nota's:
1. De titel is het eerste vers van Stuff Smiths chanson ‘If you're a viper’.
2. Wat Goethes inzicht in de ambivalentie betreft, in ‘Dichtung und Wahrheit’:
‘... und die Absichten der Gottheit dadurch zu erfüllen, daß wir, indem wir von
einer Seite uns zu verselbsten genötigt sind, von der andern in regelmäßigen
Pulsen uns zu entselbstigen nicht versäumen.’
3. Heinz Graupner: ‘Dämon Rausch’, List Bücher, 1953.
4. Stephen Longstreet - Alfons M. Dauer: ‘Knaurs Jazzlexikon’, Droemersche
Verlagsanstalt Th. Knaur, Nachf. München, Zürich 1957.
5. M. Mezzrow-Bemard Wolfe: ‘La Rage de vivre’, Ed. Corrêa, Paris.

morele herbewapening
Motto: ‘De derde wereldoorlog is reeds begonnen. Het is een oorlog die
niet alleen met bommen gevoerd wordt, het is een strijd tussen ideologieën.’
M.H. literatuurpamflet

De leer van Buchman
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In de laatste tijd is de beweging der morele herbewapening in een nieuwe
verschijningsvorm opgetreden, zonder haar wezen te veranderen. Een kort onderzoek(1)
naar de beweging der morele herbewapening maakt ons dit duidelijk. Zij is geworden
tot een aktief instrument in de koude oorlog. Wie dit instrument hanteren is niet
eksakt te zeggen. Sommige toppersonen die zich simpatiek over de M.H. uitlaten en
er warme voorstanders en voorvechters van zijn, laten zich vrij eenvoudig plaatsen.
De Adenauers, Schumans, Kisjis(2) geven geen moeilijkheden. De funktie van de
M.H. is daarom niet moeilijk te achterhalen.
De M.H. was oorspronkelijk een religieussociale opwekkingsbeweging. Vanaf de
oprichting in 1938 bemoeide ze zich dus met politiek. Voor 1938 was ze er ook al;
toen heette ze Oxford groep. Ook de Oxford groep deed aan politiek, in dezelfde zin.
De M.H. is zoals gezegd in oorsprong een religieus-sociale opwekkingsbeweging.
Daarmee wordt bedoeld dat ze religieuze ideeën heeft en zich bezig houdt met sociale
problemen, door die religieuze ideeën hierop toe te passen.
Wat zijn haar religieuze ideeën?
‘De groep is gegrondvest op de eenvoudige stelling dat er een goddelijk plan is
voor de wereld en dat menselijke wezens met geloof en vroomheid door God gegeven
leiding kunnen ontvangen in een ‘rustige tijd van kommunie’, zegt Frank Nathan
Daniel Buchman, de oprichter en leider der beweging (iii).
Men ziet, dit is een ondogmatisch, simpel religieus gevoel dat voor alle richtingen
akseptabel is.
Een ‘rustige tijd van kommunie’ volstaat om de ‘door God gegeven leiding’ te
ontvangen. Dit is duidelijk. Buchman gaat verder: ‘De meeste aanhangers van de
Oxford groep schrijven hun ontvangen leiding op en kontroleren haar met de vier
absoluten - absolute eerlijkheid, absolute zuiverheid, absolute onzelfzuchtigheid,
absolute liefde.’ (iii)
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‘De(ze) vier morele maatstaven... maken het mogelijk besluiten te nemen op basis
van wat juist is en niet wie er gelijk heeft.’ (i) ‘Morele herbewapening geeft mensen
een morele ideologie, een nieuwe drijfveer voor industrie en handel en een nieuwe
grondslag voor gezamenlijke aktie.’ (i) Daardoor is het niet nodig de maatschappij
te veranderen, slechts de mens moet veranderen.
We zijn zo al ongemerkt gekomen op het terrein van toepassing, het sociale leven,
zeer in het bizonder de industrie waar de sociale konflikten vaak de scherpste vormen
aannemen. Hierop richt zich Buchmans boodschap.
‘Alleen een nieuwe geest in mensen kan een nieuwe geest in het bedrijfsleven
brengen. Het bedrijfsleven kan de baanbreker van een nieuwe wereld worden, waarin
dienst aan de gemeenschap de plaats inneemt van zelfzucht en waarin de industriële
planning gebaseerd wordt op de leiding van God.’ (i) Die nieuwe geest ‘is voor de
industrie het alternatief voor de klassenstrijd...’ (i) ‘Het nieuwe tipe mens dat door
de morele herbewapening voortgebracht wordt, ziet dat het grondprobleem van de
industrie niet van ekonomische maar van morele aard is.’ (i) ‘Wanneer werknemers,
werkgevers en kapitaal gaan samenwerken onder Gods leiding, zal de industrie haar
ware plaats in het nationale leven innemen.’ (i)
‘Dan zouden in een door God beheerste staat kapitaal en arbeid hun problemen
vreedzaam bespreken en tot door God bestuurde oplossingen komen. Ja, de
ondernemingen zouden in het bezit van individuen zijn en niet in staatsbezit, maar
de eigenaars zouden in de macht van God zijn.’ (iii)
Het teoretische model is hiermee voldoende geschetst. Voor de oplossing van de
grote sociale konflikten moet de mens veranderen. Dit kan ook, mits hij maar bereid
is. Al het andere komt dan vanzelf. Het tautologische karakter van dit recept is niet
te miskennen.

De rekruterings- en propagandametode van Buchman
Het behandelen van de werfmetode is zinvol omdat ze ons een indikatie geeft van
het geestelijke klimaat van de M.H.
De rekruterings- en propagandametode van Buchman is die van het imponeren.
‘Buchman bouwt zijn beweging niet van beneden op door rekrutering uit de massa.’
(iv) Hij legt beslag op mensen die verondersteld worden een aanhang te hebben. Die
aanhang volgt dan vanzelf wel, is de redenering van Buchman. Zolang Buchman
zijn aktiviteiten voornamelijk beperkte tot universitaire jeugd, koos hij zijn mensen
uit die studenten die uitblonken in sport.
Later koos hij zijn sleutelmensen uit politici, industriëlen, vakbondsleiders en
ex-kommunisten.
Hij tracht altijd invloed te krijgen op een groep door gebruik te maken van haar
speciale kenmerken. Hij maakt daarbij handig gebruik van kudde-instinkten. De
propaganda metode is ook die van het imponeren. Bizonder treffen het herhaald
gebruik van bepaalde of-of slagzinnen, en het gebruik van grote getallen. Uitspraken
in de trant van: ‘Het plaatst de moderne wereld onomwonden voor de keuze morele
herbewapening of kommunisme’, treden ons in groten getale tegemoet. Deze
uit-spraken zijn te vergelijken met ‘Liever dood dan slaaf’ en ‘Mussert of Moskou’.
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Enkele voorbeelden die de ‘wet der grote getallen’ bevestigen wil ik u niet
onthouden: ‘Toen hij stierf, kwamen 300.000 Zwitsers...’ ‘De leider van 38.000
studenten nam de proef...’
‘Een bestuurder van de Seinendan, een politieke jongerenorganisatie met 4.300.000
leden...’
‘Dr Azikiwe, de man aan wie 35.000.000 Nigerianen volgens henzelf...’
‘Leiders van de 40.000.000 frans sprekende Afrikanen...’
‘Morele herbewapening geeft aan honderden (sic) miljoenen Japanners...’ (ii)
Ze hebben net als de slagzinnen het effekt van psichische isolatie van degenen tot
wie de M.H. zich richt, zoals de rekruteringsmetoden fisieke isolatie tot effekt hebben.
De aanspraken op sukses die de M.H. maakt imponeren eveneens. Overal waar in
sociale konflikten of staatkundige troebelen een voor ‘het Westen’ gunstig resultaat
behaald wordt, springt de M.H. op en pretendeert de verandering in genoemde zin
te hebben geïnspireerd.
Een feil aan deze metode is wellicht dat de M.H. zwijgt over nog aan de gang
zijnde konflikten of (nog) niet ten gunste van ‘het Westen’ besliste konflikten.
Zo zweeg en zwijgt de M.H. over:
de anti-Amerikaanse aktie in Japan die uitliep op het aftreden van Kisji
en het afgelasten van Eisenhowers bezoek aan Japan; de koloniale oorlog
in Algerije; de tegen de kliek van Syngman Rhee
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gerichte opstand in Zuid-Korea; de anti-Menderes beweging in Turkije;
de Kongolese strijd.
Een verantwoorde beslissing over het eventuele tekortschieten van dit pralen op
sukses valt niet te nemen. Het is wezenlijk aan alle ‘hervormings’ bewegingen, dat
ze irrationeel zijn. Daarom valt met logische argumentatie weinig te presteren op dit
punt.

De morele herbewapening en de koude oorlog
Wij zagen dat de beweging der morele herbewaping door het tautologische van haar
heilboodschap - namelijk ‘dat wanneer angst, haat en hebzucht in mensen veranderd
worden, de oplossing snel gevonden wordt’ (i) - er geen behoefte aan heeft de sociale
struktuur te veranderen. (Niet de sociale struktuur moet veranderen, doch de mens.)
Zij aksepteert in feite ook de sociale struktuur die gebaseerd is op het partikuliere
bezit van produktiemiddelen. Het is dan nog slechts een stap tot hartgrondige
verdediging er van. Door haar stelling dat slechts de mens veranderd moet worden
en niet de sociale struktuur, opent zij de mogelijkheid te worden tot een werktuig
van de bezittende klasse. Dit is in feite ook gebeurd.
Een tweede konklusie is dat de M.H. bereid is elke staatsstruktuur te aanvaarden,
mits ze maar niet in strijd komt met zoëven genoemde struktuur van het partikuliere
bezit van produktiemiddelen. Deze gevolgtrekking is nog te verscherpen. De morele
herbewapening heeft een natuurlijke affiniteit voor autoritaire staatsstrukturen.(3)
Een diktatuur komt voor verwezenlijking van haar gedachten het meest van pas.
Slechts één man behoeft dan nog te worden ‘veranderd’ - dit woord gebruikt men
om de ‘volledige overgave aan Gods macht’ aan te duiden -; de rest volgt dan
automatisch. ‘Maar stel u voor wat het voor de wereld zou betekenen als Hitler zich
overgaf in de macht van God. Of Mussolini. Of elke andere diktator. Door zulk een
man zou God een volk van vandaag op morgen beheersen en elk laatste, verbijsterende
vraagstuk, oplossen’, deelt Buchman openhartig mede. Deze en andere uitspraken
die Buchman in 1936 deed in een vraaggesprek met een verslaggever van de New
York World Telegram, betreffende Hitler zijn zo gezien geen toevallige uitspraken,
doch passen precies bij de geestelijke struktuur van de morele herbewapening. Zij
blameren niet slechts Buchman, doch doen ook scherper de gedachtenwereld van de
M.H. uitkomen.
Haar religieus-sociale ideeën tot verbetering van de wereld leiden haar tot enerzijds
in eerste instantie het aksepteren van de sociaal-ekonomische struktuur van de
westerse maatschappij en in tweede instantie het volledig verdedigen ervan, en
anderzijds het toejuichen van totalitaire sistemen die deze sociaal-ekonomische
struktuur onaangetast laten.
Daarom is er de grote haat tegen de kommunistische landen en de socialistische
ideologie. Beide hebben ze dit gemeen dat ze het stelsel der privaat ekonomie
ontkennen. De kommunistische landen hebben een genationaliseerde ekonomie; ze
hebben het privaatbezit van produktiemiddelen afgeschaft. De socialistische ideologie
verkeert ook in een strijdpositie tegen het kapitalisme.
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In het interview van 1936 zegt Buchman: ‘Ik dank de hemel voor een man als
Adolf Hitler, die een verdedigingslinie bouwde tegen de antichrist van het
kommunisme’ en ‘Spanje leerde ons wat het goddeloze kommunisme ons zal brengen.
Wie had er gedroomd dat nonnen naakt door de straten zouden rennen?’ Wij hebben
zo stap voor stap de denkbeelden van de M.H. en hun konsekwenties gevolgd. Is het
een groot probleem dat de beweging der morele herbewapening geworden is tot een
aktief instrument in de koude oorlog? Het klopt op verbazingwekkende wijze!
‘Generaal Béthouart, senator en vice-president van de parlementaire konferentie
van de NAVO, zei in dit verband te Caux (augustus 1959): ‘Kort geleden zijn een
aantal persoonlijkheden uit vijftien landen onder auspiciën van de parlementaire
konferentie van de NAVO op een kongres bijeengekomen. Het doel van het kongres
was de verdediging van de waarden van de vrije wereld. Met algemene stemmen
werd de wens uitgesproken dat zo snel mogelijk een ideologie gevonden diende te
worden, om die te stellen tegenover de kommunistische ideologie die het grootste
gevaar vormt waar wij op het ogenblik aan bloot staan. Deze ideologie vinden wij
hier. Het is de ideologie van de morele herbewapening.’ (i)
Laten we ons moreel wapenen tegen deze ‘morele herbewapening’.
Heinz Neudecker
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Ideologie en Coëxistentie, een M.H. brosjure.
M.H. advertentie in de grote dagbladen op 4 juni 1960.
Interview met Buchman, New York World Telegram, 26 augustus 1936.
Information Bulletin van het internationaal verbond van vrije vakverenigingen
(ivvv), volume iv, no 18 (84), supplement 15 september 1953.
v Keesings historisch archief.

antwoord aan een stem genaamd sleutelaar
Zeker ben jij niet de laatste, H., die ik moet ‘danken voor de verwarring’. Waar je
nl., om te beginnen, geen onderscheid maakt tussen tachisme en informele
schilderkunst: voor jou allemaal informeel-één-deeg. Door hetgeen ik zegde op iets
anders te gaan toepassen dan wat ik bedoelde, kom je gemakkelijk aan een schijn
van gelijk, dat er nogal wankel bij staat op zijn valse bazis.
Om over te gaan tot de dagorde:
Dat ‘van 0 vertrekken’ in de letterlijke zin onmogelijk is weet ik ook wel. Zoiets
zou alleen een blindgeborene kunnen die plots het zicht krijgt en dadelijk aan slag
gaat met doek en verf - wat niet bestaat natuurlijk. Maar wélke individuele instelling
van de schilder ik probeerde duidelijk te maken, bleek toch uit het geheel van mijn
betoog: daarvoor hoef ik me niet aan deze éne gewraakte uitdrukking vast te klampen.
Dat Pollock en de tachisten zich ‘afzetten tegen de verstarde geometriese abstraksie’
mag waar zijn maar - alweer je foutief uitgangspunt - dat gaat zeker niet op voor de
informelen: bestrijden noch verdedigen van doktrienes interesseert hun. Ik schreef,
dat hun kunst uitgaat van het niets; ik bedoel: ze ontstaat uit een schok met het niets.
Wat wel degelijk een belangrijk onderscheid betekent met de voorafgaande moderne
kunst. Enigszins verwant hiermee is wellicht de Zen-tekenkunst, maar deze analogie
te ver doortrekken zou zeker gevaarlijk zijn, want de informelen zijn verre van
Zen-adepten.
De konfrontasie met ‘reeds gekristallizeerde stijlen en modelvormen’ is meer een
kunst-historiese dan een pikturale realiteit, en zeker geen uitgangspunt voor de
informelen, zoals jij beweert.
Waar ik ook absoluut niet kan mee akkoord gaan: dat je de gelijkenissen met
schors, steen of wat ook in de ‘matière’ van een informeel schilderij zonder meer als
figurasies bestempelt. Van gezichtsbedrog gesproken! Van wat zijn dan bijvoorbeeld
de sporen van borstel of paletmes in een vroeger schilderij wel de figurasies? Wat
bij de informelen gebeurt is dat ze vaak meer in matière kreëren dan in een
georganizeerde vorm: wat ik noemde de ontdekking van ‘de mikrokosmos van een
schilderijoppervlak’.
De fraze waarin je zegt niet te geloven dat ‘de mate waarin een schilderij onze
vizie op de werkelijkheid kan wijzigen omgekeerd evenredig is met de afstand tussen
dat schilderij en zijn omwereld’, zou ik aan een vergrijsd muzeumkonservator
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toeschrijven - maar jouw naam staat er onder. Wat brengt je er trouwens toe, zulke
opinie in mijn schoenen te schuiven? Ik heb zoiets noch woordelijk, noch implisiet
beweerd. De omwereld van het informeel schilderij is m.i. de wereld van vandaag,
met daarin de toeschouwers die wij zijn, en ik zie niet in dat de afstand tussen die
twee groot zou (hoeven te) zijn. In hoever een schilderij onze vizie op de werkelijkheid
kan wijzigen lijkt me een kwestie om minder lichtvaardig over te spreken dan jij
doet. Ik vrees dat je daar bezig bent ‘verwarring te stichten door de romantiek
waarmee je woord geladen is’!
Maar om nog enkele van je verwarringen te ontwarren:
- Je ‘onderschrijft niet de volstrekte toe-
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valligheid voor een schilderij’. Waar en wanneer heb ik iets dergelijks beweerd? Ik
schreef, en onderlijnde zelfs: de schilder neemt zijn toeval in handen. Ik zie ook
niet in waarom het begrip toeval tot het techniese zou beperkt blijven. Dat een
kunstenaar op een bepaald ogenblik aan een bepaalde konstellasie van
gedachteninhouden vorm geeft en aan geen andere, is immers ook een vorm van
toeval, zeker wanneer het een improvizerend kunstenaar betreft: improvizasie sluit
de mogelijkheid tot voorspelling van de eigen verrichtingen uit. Toeval is een vaag
begrip, maar een vrij goed idee van waar het in dit verband op neerkomt levert de
letterlijke vertaling van het begrip improvizasie: het onvoorziene.
- Met ‘onderwerp’ bedoelde ik niet het literaire begrip, maar het vormgegeven;
‘datgene wat eerst wordt bedacht’, schreef ik; jij noemt het: ‘dat iedere schilder zijn
schilderij vóór het ontstond al ontmoet heeft’. Het is presies dit soort van
vooropgezetheid, meen ik, dat ontbreekt bij de informele schilder. Waar mijn
uiteenzetting op neerkomt is, dat met de informele schilderkunst de schilder als
improvizator voorgoed aan bod lijkt te komen. Je kunt niet volhouden dat in de
vroegere moderne strekkingen, waaraan jij de informelen absoluut wil verbinden
met de melankolieke draadjes van een vergezochte tradisie, het improvizatoriese een
werkelijk belangrijke, laat staan een hoofdrol heeft gespeeld. Wanneer je angst hebt
voor een breuk tussen de vroegere modernen en de informelen, moet je maar even
bedenken welke afstand presies ditzelfde element schept, in de muziek, tussen jazz
enerzijds en de overige moderne muziek anderzijds (ondanks sporadiese en m.i.
onzinnige overbruggingspogingen, de laatste tijd). De vergelijking met een
improvizerend jazzmuzikus gebruikte ik reeds in mijn openingsrede.
Kortom, informele schilderkunst bestaat wel degelijk - alleen leidt jouw repliek tot
grotere verwarring i.p.v. tot begrip: Henk Peeters krijgt toch gelijk.
Ik beweer n.b. niet dat er geen grondigere, meer verhelderende dingen over de
informelen kunnen worden geschreven dan mijn gelegenheidstekst. Maar dat zie ik
dan toch niet in de richting van een angstvallig rasionalizeren, allergies voor al wat
naar het intuïtieve zweemt - zoals jij tot mijn verbazing doet. Je bent wel een stem
uit het publiek, H., maar dan een uit het lezers-, niet het toe-schouwerspubliek. Want
je bent blijkbaar meer begaan met het vinden van zwakke plekken in mijn kommentaar
op een verschijnsel, dan met het benaderen van dat verschijnsel zelf; geen wonder
dat je betoog komt te staan op de losse schroeven van louter teorie en erudisie - en
dan heb je er nog van de verkeerde maat gekozen.
Gust Gils

wordt vervolgd
Willem Van Toorn/Terug in het dorp/Arbeiderspers/Amsterdam/1960
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‘Verstilde atmosfeer’. ‘Melancholie die deze bundel een overtuigend poëtisch karakter
verleent’. Dixit de flaptekst. Atmosfeer en gevoel worden dus nog steeds als
waarborgen voor het tot stand komen van poëzie beschouwd, ook door de schrijver
van deze bundel. Hij mist het begrip voor de mogelijkheden van, de eisen gesteld
door het medium poëzie. Zijn versifikasie is stuntelig. Zij gebrek aan ritmegevoel
stoort op elke bladzij. Talloos zijn de ongelukkig afgebroken versregels; mislukt, de
pogingen om het tekort te kamoefleren achter enjambementen tot in het tureluurse.
Het veelgedefinieerde, nooit absoluut te vatten ‘poëtiese’ wil ik voor een keer
vergelijken met een magneet, die de min of meer verstrooide substansie van onze
waarneming opeens, als ijzervijlsel op een blad papier, tot figuren van krachtlijnen
weet te ordenen. Zulk een magnetiese werking ontbreekt in de grijze notisies van
V.T.: toonaard mineur, ‘niet onaardige’ detailvondsten, af en toe een schuchter
‘modern’ beeld. Lauwe lektuur, het minst ongenietbaar nog wanneer men de versregels
(sic) doorlopend leest als proza. Het woord is weer aan de flap: het is ‘eerder een
niet-handelen,... wat deze gedichten samenbindt’, volgens hem. Akkoord dat er, in
zulke voorwaarden, poëties gezien iets kan gebeuren. Maar in V.T.'s bundel wordt
zulke gebeurtenis niet gesinjaleerd.
G.G.

Willem M. Roggeman/De revolte der
standbeelden/Ontwikkeling/Antwerpen/1960
Une drôle de révolte, cette poésie. Ondanks de verzorgde uitgave, de knappe
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reprodukties van Maurice Wyckaert's schilderijen, ontvet deze derde bundel van
W.M. Roggeman de Vlaamse poëziegaarkeuken waarin, naar Men vertelt, zovele
dichters en lieve dichteressen voorbestemd doch miskend pruttelen.
Indien Vlaanderen nog steeds zijn zonen uitzendt, betwijfel ik sterk of W.M.R.
ooit voorbij grenspaal 50 zal geraken. Ergens dient hij aangehouden, afgetast te
worden.
de dichter is een beschilderd schaap een zonnebrilslang een brandende
limousine en zijn instrument is een gillende stoomfluit
Naar aloude gewoonte is ook W.M.R. geen licht in eigen gedicht, kopieert hij anderen
zonder enige vorm van geweten.
Nogmaals is een gedicht ontstaan. Te Brussel tijdens de maand november 1959.
Vermoedelijk 's avonds, tussen negen en kwart nadat.
H.C.P.

Paul De Vree/Grondbeeldlg/Ontwikkeling/Antwerpen/1960
Meestal ondersteunt De Vree zijn beeldvorming met een typisch gebruik van
schakelwoorden die in een kombinatie ‘onderlinge samenhang en vrije positie’ een
toch grondige persoonlijkheid bewijzen. Echter verwijdert hij zijn poëzie van ieder
mogelijk enthoesiasme en beklemtoont hij duidelijk een steeds aanwezige indruk
van de karakteristieke luiheid waarmede de modernistische bezetenheid haar vaag
aangeduide waarden verdedigt.
H.C.P.

Eindnoten:
* Drugs and the mind van Robert S. de Ropp, Evergreenbook, Grove Press. Andere literatuur:
The doors of perception en Heaven and Hell van Aldous Huxley, Penguinbooks. Les paradis
artificiels van P.C. Baudelaire. Opium: journal d'une désintoxication van Jean Cocteau,
Stock. Bekentenissen van een engelse opiumeter van Thomas de Quincey, vertaling Aart van
Vierland, Wereldbibliotheek. The naked lunch van William Burroughs, Olympia Press, 1960.
Junky van ‘William Lee’ (is William Burroughs), ACE Books, 1953. Report from the asylum
van Carl Solomon, The beatgeneration and the angry young men, Dell-book. Peyote van Jack
Green, The Beats, Gold Medal Book. Poëzie en narcose van Simon Vinkenoog, De Vlaamse
Gids, 10-1960. La Drogue, Numéro Spécial de la Revue de la Tour St Jacques, 1959. Caïns
Book van Alexander Trocchi, Grove Press, 1960. De wereld in je zak; Ontgrensd door LSD,
Lichtgevende schaduwdans, Het brood ademt, ervaringen met LSD door A.E. Bayer, Simon
Vinkenoog Frits Müller, Twen nr 2, febr. 1961.
(1) Ik ben J.H. Scheps bizondere dank verschuldigd voor de dokumentatie die hij mij verschafte.
(2) ‘Kisji was van 1936-1939 reorganisator van de mandsjoerijse industrie, van 1941-1944 lid van
het oorlogskabinet van Tojo. Hij werd in 1945 als oorlogsmisdadiger gearresteerd.’ (v, 1960,
15431) Over de M.H. zegt hij: ‘Morele herbewapening is de morele ruggegraat van de wereld.
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De wereld zal zich scharen rond dit werk, dat een vrede bouwt die gebaseerd is op waarachtige
vrijheid en morele maatstaven.’ (ii)
(3) Zo maakt Buchman de sprong van Gods diktatuur naar Hitlers diktatuur: ‘De wereld heeft
behoefte aan de diktatuur van de levende geest Gods... De menselijke problemen zijn niet van
ekonomische aard... Zij zouden kunnen worden opgelost binnen een door God beheerste
demokratie, of misschien zou ik moeten zeggen een teokratie, en ze zouden kunnen worden
opgelost door middel van een door God beheerste fascistische diktatuur.’ (iii)
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rené gysen / de slecht befaamde markies de sade
Het is een universeel ritueel verschijnsel dat op het altaar een offer de prooi der goden
wordt. Psychologisch is dit te verklaren als volgt: de gemeenschap voelt zich niet
opgewassen tegen de machten die haar begrip en veiligheid te boven gaan en die
sedert het kristendom namen dragen als God, Duivel en Dood. Ze zoekt het gevaar
te bezweren, en haar nieuwsgierigheid te bevredigen, door een primitieve, magische
handeling. Het offer is een slachtoffer, maar wordt zoenoffer genoemd; deze
vreesachtige onderwerping is een elementaire vorm van godsdienst: het dienen van
de Heer om hem gunstig te stemmen zit stevig verankerd in de mens. Het is daarom
niet alleen een religieus, maar ook een sociaal verschijnsel: het dubbele hoofd van
Outer en Heerd. Anderzijds is de magie een wijze van kennen.
De mens kan zich niet neerleggen bij zijn onmacht. Hij is niet alleen bang en
nieuwsgierig, maar ook heimelijk agressief. Hij kan niet berusten in de Dood, als
een werkelijk einde, en wil in de onsterfelijkheid geloven. De Duivel als teken voor
de kwade machten wenst hij rancuneus vele nederlagen toe. God is de Almachtige,
omdat hij teken is voor de hem gunstig gezinde machten. Maar dit geloof is aan
twijfel onderhevig en daarom wantrouwt hij ook de grote macht van God, waarin hij
een bedreiging en een mogelijk kwaad ziet. Dit komt er op neer dat hij twijfelt of de
zo genoemde God wel de eigenlijke God is. Die twijfel knaagt zowel aan Zijn
Almacht, als aan Zijn Goedheid. Op het plan van de menselijke betrekkingen
overgebracht, betekent dit dat de met gezag beklede mens, die zich geestelijk heeft
weten te handhaven over de grenzen van het vertrouwde, maatschappelijk afhankelijk
is van een erkenning door de gemeenschap als vertegenwoordiger van de werkelijk
goddelijke machten. In deze orde is de nog niet erkende God even goed een Duivel;
en de Duivel is een nog niet erkende God.
Zo wordt het begrijpelijk dat het gerecht van de mensen Sade ongenadig heeft
vervolgd, zoals het Kristus gekruisigd heeft, dus vóór het vaststaat of hij een eigenlijke
duivel is. In werkelijkheid werd hij veroordeeld omdat hij, die zich het aangezicht
van de Duivel had opgezet, zoals Kristus dit van een nieuwe God, zo'n uiterst
geschikte zondebok was, op wie de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor
het Erge kon afgewenteld worden. En daarom overschrijdt het menselijk gerecht
steeds weer de eigen juridische redenen, geraakt in innerlijke tegenspraak en stelde
2 mei 1960 nog Caryl Chessman terecht.
In dit licht dient men te zien hoe de reputatie van Sade veel schade heeft
ondervonden van de afleidingen van zijn naam die pathologische begrippen dekken.
De afstand tussen Sade en de sadisten is echter even groot als die tussen Kristus en
de naar hem genoemde kristenen. Sade was evenmin een sexueel abnormale, als
Kristus hysterisch was. Juister zou het zijn te zeggen dat hij een buitensporige sexuele
genialiteit bezat. Het mag vreemd schijnen, en schokkend, maar er zijn duidelijke
punten van overeenstemming tussen Sade en Jezus. Ze hebben beiden een op de spits
gedreven ethische stelling ingenomen en de schuld van een heel tijdperk op hun
schouders geladen; beiden werden martelaren van de falende menselijke gerechtigheid.
Ze waren niet eigenlijk schuldig aan resp. kristendom en sadisme, maar ze verschrikten
de gemeenschap die het gevreesde lot op hen afwentelde.
De gemeenschap wenst in sommige door hun uitzonderlijkheid en voorlopige
onbegrijpelijkheid daarvoor geschikte zondebokken een Duivel of een valse God te
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zien, die ze de wel erkende Godheid als zoenoffer aanbiedt. Aangezien in deze ritus
de mogelijkheid besloten ligt om op het aangezicht van de geslachtofferde Andere
het noodlot emotioneel en elementair-intellektueel te begrijpen, simuleren de
vertegenwoordigers van de wrekende gemeenschap in de terechtstelling tevens een
weten, waarvan hun rol echter alleen maar een geveinsde afbeelding is. Hun weten
in dienst van de erkende Godheid dringen zij op als een magisch teken voor het
Andere. Eerst wanneer men zich bewust is van het aandeel der kollektieve primitiviteit
in de openbare veroordeling van Sade, wordt een persoonlijke houding mogelijk die
gegrond is op de werkelijkheid. Het heeft daarbij helemaal geen zin een moreel over
de persoon van Sade uit te spreken, hij is nu bijna 150 jaar dood. Het gaat om ons
zelf naar aanleiding van zijn leven en zijn werk.
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Het is anderzijds redelijk dat men een voorbehoud maakt om Sade in handen van
eender wie te geven, zoals men een knaap ook niet het stuur van een auto toevertrouwt.
Dat spreekt niet in het nadeel van de auto, noch in dat van het werk van Sade, maar
wel tegen de waarschijnlijke onbevoegdheid van de knaap. De stilzwijgende
samenzwering tegen Sade is zelfs verdacht omdat ze zo goed het eigenbelang en de
zelfheerlijke opvattingen dient van publieke hoogwaardigheidsbekleders, in de niet
uit de lucht gegrepen veronderstelling dat hun hoge waardigheid voornamelijk op
de onnozelheid van de massa berust, of op zeer wereldse machtsmiddelen, zoals geld,
opiniemachten, relaties, zakelijke onderlegdheid, voordelen der geboorte, zweep,
lakeien, politie i.p.v. op een eigenlijk gezag dat zou voortvloeien uit persoonlijke
meerderwaardigheid.
Leopold Flam schrijft, met betrekking tot Sade: ‘De maatschappij heeft zich steeds
tegen de vier aangehaalde elementen, die voor haar ontbindend zijn, verzet: de natuur,
het verstand, de vernieuwing en de enkeling. Zij heeft daarom vier soorten van
Duivels onderscheiden als vertegenwoordigers van het Kwaad. De Duivel als de
zinnelijke verleider, de Duivel die hemel en aarde wil doorvorsen, de Duivel die een
ketter of een ongelovige is en in opstand komt tegen de gevestigde moraal en eindelijk
de Duivel die zichzelf bevestigt.’ De respectieve incarnatie heeft plaats in vier
romantische figuren: Don Juan, Faust, Prometheus, Lucifer.
Sade was ze alle vier. Paul Claudel laat zich dan ook ontvallen tijdens een
interview:
‘C'est bien fait au moins qu'on ait mis Sade à l'ombre la moitié de sa vie!’ Want
Claudel leefde in het zonnetje en voelde legaal: ambassadeur van zijn land, rooms
katholiek gelovige, dichter van ‘L'Annonce faite à Marie’ en ‘Le soulier de Satan’.
Hem zou het niet overkomen een gevangenis anders dan aan de buitenkant te leren
kennen.
Het proces van de uitgever van de volledige werken van Sade, Jean-Jacques
Pauvert, had plaats op 15 december 1956, het vonnis werd geveld en de uitgever
veroordeeld op 10 januari d.a.v., niettegenstaande de getuigenissen van Jean Cocteau,
André Breton, Georges Bataille en Jean Paulhan. De Commissie van het Boek, die
de rechtbank (XVIIe Chambre correctionnelle de Paris) moest adviseren, besloot in
overeenstemming met de heersende begrippen, dat er aanleiding tot vervolging was
om vier volgende werken: La Philosophie dans le Boudoir (1 d.), la Nouvelle Justine
(4 d.), Juliette (6 d.), Les 120 Journées de Sodome (3 d.), aangezien deze deeltjes
‘mêlaient à des propos sur la société du temps, des descriptions de scènes d'orgies,
des cruautés les plus répugnantes, et des perversions les plus variées, et contenaient
intrinsèquement un ferment détestable et condamnable pour les bonnes moeurs.’ Dat
was het zichtbare rationele aspekt van een irrationele veroordeling a priori.
De uitspraak van een minister in de opvatting van Sade, St-Fond (uit ‘Juliette’)
luidt omgekeerd: ‘..., j'autorise tous les ouvrages libertins ou immoraux... je les crois
très essentiels au bonheur de l'homme, utiles aux progrès de la philosophie,
indispensables à l'extinction des préjugés, et faits sous tous les rapports, pour
augmenter la somme des connaissances humaines. J'étayerai les auteurs assez
courageux pour ne pas craindre de dire la vérité; je payerai, je couronnerai toujours
leurs idées; ce sont des hommes rares, essentiels à l'Etat, et dont on ne saurait trop
encourager les travaux.’
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Er dient hier aangestipt dat Sade (of St-Fond) zich beroept op algemeen aanvaarde
doeleinden: le bonheur de l'homme, les progrès de la philosophie. Alleen de middelen
zijn ongewoon: libertinisme, immoraliteit. Het verschil ligt in andere opvattingen
over de zeden die de mensen ten goede komen. Als iemand de goede zeden verdedigt,
bewijst dit niets in zijn voordeel, of nadeel. De werkelijke vraag is: welke zijn de
goede zeden?
De veroordeling, over de uitgever van Sade uitgesproken, kan dus enkel aantonen
dat andere opvattingen dan die van Sade de gemeenschap beheersen en daarom de
macht hebben hem de straf op te leggen van een ongure reputatie. Het oeuvre van
Sade werd niet beoordeeld, enkel gevonnist. Zulke rechtspraak is volstrekt ongeldig,
vermits de heersende
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opvattingen als onaantastbaar vooropgezet worden, en niet op hun waarde beproefd
versus deze van Sade. Waar de gemeenschap, in de persoon van haar
vertegenwoordigers, gefaald heeft, is het de plicht van de enkelingen de verwaarloosde
taak op zich te nemen en de verschillende elementen te verzamelen en te beoordelen,
elk voor zichzelf.
Dit kompleteert het bilan: de schrijver brengt de helft van zijn leven in
gevangenissen en krankzinnigengestichten door, drie vierden van zijn manuscripten
werden vernietigd, onder opeenvolgende politieke regimes waren zelfs de reeds
gedrukte werken het voorwerp van doelmatige vervolgingen, een legende werd rond
zijn naam en zijn werk verspreid, waarvan misschien het mooiste snufje dat hij zo
vervelend is om te lezen, nog heden blijft hij een grote onbekende, één van de minst
gelezen schrijvers, waarover men het meeste praat. Bijna zoals het eens de Bijbel
verging. Dat heeft de gemeenschap dus bereikt: ze heeft een zondebok, ze is haar
eigen verantwoordelijkheid ontlopen.
Volgende tegenwerping dringt zich echter op: aangenomen dat nieuwe visies steeds
op wantrouwen en weerbarstigheid stuiten, dan valt in het geval van Sade op het
eerste zicht reeds een nadruk op de zelfbevestiging van de enkeling en een misprijzend
voorbijgaan aan de solidariteit van de bedreigde gemeenschap op. De personages
van Sade nemen wanneer ze tot een konklusie komen of tot een actie overgaan nooit
de Andere in overweging, noch als gemeenschap, noch als God, noch als Duivel.
Hun atheïsme, resp. adiabolisme is een wijze om het bestaan van de Andere te
ontkennen. Hun egoïsme is integraal. Ze kondigen reeds stilzwijgend de boodschap
van Sartre aan: L'enfer, c'est les autres.
Wanneer Sade zich tot een intelligent publiek richt om dit integraal egoïsme te
verkondigen is hij niet konsekwent met zichzelf, aangezien dit een erkenning van de
Andere als publiek inhoudt, maar het is ook waar dat zijn personages konsessies
doen aan een kleine elite van handlangers. Dit bondgenootschap is overigens voorlopig
en herroepbaar: het eindigt steeds op pogingen van de enen om de anderen uit te
schakelen. Dit zijn bijkomstige beschouwingen. Belangrijker is dat de houding van
Sade, die de enkeling in het centrum van het heelal plaatst, overeenstemt met de
historische evolutie: ze is een verder doorgedreven historische konsekwentie, niet
een geheel alleen staand feit. Sade kon zich niet onttrekken aan de geest van zijn tijd.
Dit is in tegenspraak met zijn volstrekt individualistische pretenties.
We staan dus voor de schijnbare paradox dat Sade door zijn individualisme de
niet erkende aspekten van een kollektieve geest incarneert: meer bepaald die van de
18e eeuw. De gemeenschap ontkent in hem de schaduw van zichzelf. Die schaduw
verbergt de duivelachtigheid van de kollektiviteit. Dat Sade werkelijk als incarnatie
van de verborgen, duistere zijden van zijn tijd voor de hand ligt, kan uitgebreider
nagegaan worden aan de hand van de reeds aangehaalde omschrijvingen die L. Flam
van de Duivel geeft.
Sinds de Renaissance werd het zwaartepunt duidelijk verlegd van het
bovennatuurlijke naar het natuurlijke, of, zoals men het ook uitdrukt, van God naar
de mens. Het toenemende prestige van de natuur in de 18e eeuw is dan ook geen
zonderlinge gril van de toenmalige cultuur, maar een stadium in de ontwikkeling
van de moderne west-europese geest. De onbedorven, natuurlijke mens in de naïeve
opvatting van J.J. Rousseau, als tegenhanger van het meedogenloze naturalisme bij
Sade, is kenmerkend voor een toenmalige obsessie. Het kan modieus lijken in
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pastorales of de idyllische sfeer van ‘Paul et Virginie’ (Bernardin de St-Pierre), een
aardige fantasie in ‘Robinson Crusoë’ (D. Defoe) of een reactie tegen versteedsing
en kunstmatigheid, maar het leidde ook tot het mirakel van de moderne
wetenschappen, dat immers te danken is aan de realistische studie van de natuur:
door beschrijving en classificatie, door het verzamelen van feiten, door empirische
methodes, het experiment incluis, door samenordening en formulering van wetten
en oorzaken. Deze enorme som van arbeid veronderstelt een geloof en een geestdrift,
die niet volstrekt kunnen verklaard worden door de louter utilitaire aspekten van de
wetenschappelijke ontwikkeling. Ook een vrij laat tot bloei gekomen tak van het
onderzoek, als de psychologie, startte met natuurweten-
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schappelijke methodes, en kwam eerst langs de studie van ‘de menselijke natuur’ tot
het inzicht van haar andere, geesteswetenschappelijke zijde. In de 18e eeuw was het
prestige van de natuur algemeen. Sade argumenteert dan ook voortdurend met
verwijzing naar de natuur, als onaantastbare zekerheid, om het bovennatuurlijke (b.v.
gepersonifieerd in God) te ontkennen.
Een konsekwentie van deze verschuiving der waarden is ook het nieuwe prestige
van erotiek en sexualiteit, als natuurlijke vorm van de goddelijke liefde: de wuftheid
van de 18e eeuw, Casanova (1725-1798), Don Juan (door resp. Mozart, Gluck,
Byron). Me Maurice Garçon zegt in zijn pleidooi voor uitgever J.J. Pauvert: C'est
l'époque où Crébillon fils, cynique, élégant et libertin, publiait des ouvrages sensuele
qui traînaient dans tous les boudoirs, où Marmontel se complaisait dans une manière
d'érotisme anticlérical, où Andréa de Nerciat, confident de la Reine Caroline de
Naples, sombrait, sans soulever de protestation, dans la pornographie bon marché.
C'est l'époque aussi où Diderot publiait La Religieuse et Les Bijoux indiscrete, où
Laclos, pervers délicieux, faisait imprimer Les Liaisons dangereuses, ce chef-d'oeuvre
de perversité, et où Restif de la Bretonne imaginalt, à la suite de ses introspections
personnelles, de révéler avec impudeur ses aspirations les moins avouables. Sade
prend place dans ce cortège... etc.’ Sade onderscheidt zich nochtans van de anderen
doordat hij zijn 18e eeuwse verbeelding konsekwent voortzet tot de uiterste konklusies
over de duistere gruwelijkheid van de natuur en de sexualiteit, waartoe zijn verlichte
tijdgenoten niet konden, durfden of wilden komen.
Het 18e eeuwse rationalisme trekt de Waarheid in twijfel, zoals ze neergeschreven
staat in het dogma, verkondigd wordt door een met gezag bekleed persoon,
gesuggereerd wordt door de openbaarheid, door de traditie, door geloof en bijgeloof,
of onthuld wordt door een ingeving, en onderwerpt ze aan het critisch onderzoek van
zijn meedogenloze en eigengereide nuchterheid. Het is de eeuw van de Verlichting,
voor Sade is het een eretitel filosoof te zijn. Het groeiende zelfbewustzijn van de
wetenschappen maakt een stoute uitspraak mogelijk als: rien ne se crée, rien ne se
perd. Men geloofde stellig dat het verstand uiteindelijk alle vraagstukken zou kunnen
oplossen, alle geheimen ontsluieren, alles beheersen. Opvallend is een naïeve
voorbarigheid, die in de grond minder met verstand, dan met een nieuw bijgeloof te
maken heeft, dat de menselijke geest herleidde tot enkel de ratio, die dan omgekeerd
met al het prestige van het geestelijke bekleed werd. Deze overmoed was anderzijds
aanleiding tot het grootse werk van de Encyclopedisten: hemel en aarde doorvorsen
en catalogeren. De Faust (1790-1832) van Goethe heeft deze ommekeer in de
west-europese geest tot onderwerp. Het treffendst bewijs van de triomf van het
rationalisme in de publieke opinie was echter de ‘kerkelijke’ eredienst, die bij de
aanvang van de franse Revolutie, ingesteld werd voor de nieuwe Godheid: de Rede.
Het volstrekte vertrouwen van Sade in zijn redeneringen is wel helemaal in
overeenstemming met de geest van zijn tijd. Volgend citaat geeft de toon aan.
- Ecoutez-moi donc, dit Noircueil, je vais démontrer cela. ‘La douleur, en définition
de logique, n'est autre chose qu'un sentiment d'aversion que l'âme conçoit de quelques
mouvements contraires à la construction du corps qu'elle anime.’ Voilà ce que nous
dit Nicole, qui distinguait dans l'homme une substance aérienne qu'll nommait âme
et qu'il différenciait de la substance matérielle que nous nommons corps. Pour mol,
qui n'admets point cette édification frivole et qui ne vois dans l'homme qu'une espèce
de plante absolument matérielle, je dirai seulement que la douleur est une suite du
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peu de rapport des objets étrangers avec les molécules organiques qui nous composent;
en sorte qu'au lieu que let atomes émanés de ces objets étrangers... etc. Deze naïveteit
belet echter niet dat sommige uiteenzettingen van Sade van wetenschappelijk belang
zijn op zo uiteenlopende gebieden als de psychologie, de philologie, de sociologie,
de geschiedschrijving, enz., wat door verschillende biografen en commentators
nadrukkelijk bevestigd wordt, o.m. Maurice Heine, Gilbert Lély, Sarfati, Bertrand
d'Astorg. Tot zijn sexuele experimenten was
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niet alleen de wellust aanleiding, maar ook een faustiaanse vorsingsdrang. Waar zijn
tijdgenoten, die nochtans niet van een klein geruchtje vervaard waren, nog ergens
halt hielden, bestaat de originaliteit van Sade erin ook de onheimelijke gebieden van
het menselijk gedrag In het onderzoek te betrekken: nl. de boosaardige sexualiteit.
Wat echter minder gekend is, is dat diezelfde vastberadenheid om zich nergens te
laten weerhouden, de historicus Sade in een streng verantwoord werk als dat over
Isabelle de Bavière inspireerde tot belangrijke onthullingen over de achtergronden
van de geschiedkundige gebeurtenissen, die men, om helaas al te begrijpelijke redenen
van enge moraliteit, gewoonlijk achterhoudt, nadat hij ook in zijn romans over
wereldlijke en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders ontluisterend schreef. Het
komt er op neer dat hij meer onbevangen stond tegenover wat anderen als
onbetamelijk of onbelangrijk zonder onderzoek uit hun gedachten banden. Het gaat
daarom niet altijd om morele taboes. Zo werd een stoutmoedige opvatting over de
betekenis van de droom, honderd jaar vóór Freud, door Sade uiteengezet. Het is
opmerkelijk dat zulke interessante, algemeen aanvaardbare konklusies hetzelfde
rationalistische uitgangspunt hebben, als de boze verbeeldingen die Sade tot een
outlaw en zijn rationalisme tot een uniek fenomeen maakten.
In die merkwaardige sfeer ontstond de mythe van de Vooruitgang. De eerste
wetenschappelijke successen waren daar natuurlijk niet vreemd aan, maar genoemde
mythe behoorde tot de toenmalige verwachting van een nabij Gouden Tijdperk en
werd de drijvende kracht van de franse Revolutie. Aan de ene kant groeit het ongeloof
tegenover gevestigde waarden (cfr Voltaire), zowel geestelijke als maatschappelijke.
Het opkomend atheïsme, zowel als de plannen voor staatkundige en andere
hervormingen (cfr Le Contrat Social, Emile) zijn daarvan duidelijke symptomen.
Het leidt ten slotte tot de bestorming van de Bastille, gebeurtenis van groot symbolisch
belang, en tot het einde van het Ancien Régime. Voor degenen die in de oude waarden
bleven geloven (de geëmigreerde adel, de R.K. Kerk) wat deze vernieuwingsdrang
diabolisch. Om een idee van deze irrationele visie te hebben, hoeft men enkel de
sfeer van een bepaald soort anti-kommunisme op te roepen (dat natuurlijk niet mag
verward worden met intelligent anti-kommunisme, waarvoor het wil doorgaan). Aan
de andere zijde van de barrikade, komt de kreet, ‘un abandon total de tous les liens
et tous les préjugés de l'enfance’ Sade recht uit het hart. Zijn misprijzen voor het
Ancien Régime was totaal. ‘...Abus perfides de la tyrannie! Funestes dangers du
despotisme! ô peuple français, quand seras-tu révolté de ces horreurs? Quand, las de
l'esclavage et pénétré de ta propre force, léveras-tu la tête au-dessus des chaines dont
des scélérats couronnés t'environnent, et sauras-tu te rendre à la liberté que t'a destinèe
la nature?’. De ketens die het volk binden zijn ook van morele aard. Een konsekwente
immoraliteit moet er ons van bevrijden: want, Justine ou les malheurs de la Vertu,
maar Juliette ou la pros-périté du Vice. De uiteindelijke konklusie is een moraal van
de vernietiging als paradoxale konsekwentie van de Vooruitgang. Niet alleen in de
nog algemeen toegankelijke redenering: ...le nécessitous est à l'Etat ce qu'est la
branche parasite à l'arbre fruitier: il dessèche, il se nourrit de sa séve, et ne rapporto
rien. Que fait l'agriculteur en apercevant cette branche? II la coupe aussitôt sans
remords. Que l'homme d'Etat agisse donc ici comme l'agriculteur: une des premières
lois de la nature est qu'il n'y ait rien d'inutile dans le monde. Het gaat hier om de
brutale Raison d'Etat, die ook heden toepassing vindt in de uitroeiing van subversieve
elementen: vroeger de guillotine der franse Revolutie, nu de doelmatigheid van de
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moderne totalitaire staat, en in het illegale kamp, het terrorisme. De vernietiging
wordt bij Sade echter vitaal principe: Point de destruction, point de nourriture à la
terre, et par conséquent plus de possibilité à l'homme de pouvoir se reproduire. Fatale
vérité, sans doute, puisqu'elle prouve d'une manière invincible que les vices et les
vertus de notre systèms social ne sont rien et que les vices même sont plus nécessaires
que les vertus, puisqu'ils sont créateurs, et que les vertus ne sont que créées, ou, si
vous l'aimez mieux, qu'ils sont causes et que les vertus ne sont qu'effets... qu'une
trop parfaite

Gard Sivik. Jaargang 5

9
harmonie aurait encore plus d'inconvénients que le désordre: et que, si la guerre, la
discorde et les crimes, venaient à être bannis de dessus la terre, l'empire des 3 règnes,
devenu trop violent alors, détruirait à son tour les autres lois de la nature.’ De
Vooruitgang slaat in het tegendeel om, zoals de Vernietiging. Alle inspanningen om
de natuur te verbeteren zijn dus tevergeefs, vandaar de wanhoop van Sade: Quand
j'aurai exterminé sur la terre toutes les créatures qui la couvrent, je serai bien loin de
mon but, puisque je t'aural servie, marâtre! et que je n'aspire qu'à me venger de ta
bêtise ou de la méchanceté que tu fais éprouver aux hommes en ne leur fournissant
jamais les moyens de se livrer aux affreux penchants que tu leur inspires.
In absolute termen leidt de zelfbevestiging van de enkeling tot een aanmatiging,
waardoor het Ik aanspraak maakt op het monopolie van het bestaan door de (het)
Andere te ontkennen. Het is dezelfde romantische overdrijving als die van de natuur,
als ontkenning van het bovennatuurlijke, van het verstand, als ontkenning van de
werkelijkheid waarop het systeem van de ratio niet past, en het vindt een aesthetische
uitdrukking bij uitstek in de triomf van een sexuele extase, die de toppunten van de
zelfbevestiging bereikt in de dood van de Andere.
Met het egocentrisme van deze opvattingen gehoorzaamt Sade aan de geest van
zijn eeuw. De onverholen en radikale uitdrukking is echter een persoonlijk kenmerk.
Meer verborgen treedt dit egocentrisme b.v. op in een idee, die er lijnrecht schijnt
tegen in te druisen: Le Contrat Social van J.J. Rousseau. Want een maatschappelijke
overeenkomst veronderstelt een billijkheid, die recht wil doen wedervaren aan de
enkelingen, die de maatschappij samenstellen. De rechtsaanspraken der enkelingen
relativiseren elkaar enkel uit redelijke overwegingen, opdat ze niet tot wederzijdse
vernietiging zouden leiden, maar hiermee wordt dan toch het principieel recht van
de enkeling erkend. Deze overweging ligt aan de grond van het moderne socialisme,
dat eigenlijk een liberalisme is dat de kansen van alle enkelingen zoekt te vrijwaren.
Sade, Rousseau, liberalisme, socialisme: steeds wordt de enkeling erkend. Een
werkelijke tegenstelling vindt men in de middeleeuwse opvattirg: het recht van de
enkeling werd toen ondergeschikt gemaakt aan de goddelijke beschikking. Maar
God, dat is de Andere, die als Lieve Heer wel heet te zorgen voor mijn dieper welzijn,
maar Wiens Wegen ondoorgrondelijk zijn. Bij afvaardiging is God ook de Paus of
de Koning en allerlei wereldse en geestelijke heren tot de gewone evennaaste toe.
De middeleeuwse enkeling heeft geen recht op zichzelf, zoals we dat nu als
vanzelfsprekend aanvaarden; de Andere, gesteld op een plaats van de door God
ingestelde hiërarchie, verwerft hierdoor een aanzien dat hem voorrang geeft op de
rechten van de enkeling, aangezien in de goddelijke orde de zaken op hun best
geschikt zijn, - eventueel tegen het beter weten van de enkeling in. Zo was het
middeleeuwse levensgevoel: de enkeling gelooft in de Andere, die verschijnend in
zijn volmaaktheid, God is. Hij gelooft niet in zichzelf, hij is ootmoedig. De prioriteit
van het hiernamaals op het huidige leven geeft uitdrukking aan hetzelfde principe.
Met de Renaissance begint echter de ommekeer, die op het einde van de 18e eeuw
zal leiden tot de franse Revolutie, met haar atheïstische tendens, die de Andere
trouwens terechtstelt in de persoon van de Koning, en als lokroep heeft: Vrijheid,
d.i. het recht van de enkeling op zelfbevestiging. Maatschappelijk leidt de ontvoogding
van de bourgeoisie naar het burgerlijk individualisme, dat nog steeds het sociale
leven beheerst. De politieke regimes worden constitutioneel en schrijven in de
grondwet de rechten in van de enkeling op eigen opinie, eigen onderwijs, eigen
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godsdienst of overtuiging, de onschendbaarheid van de woning, enz. Het
‘individualisme’ der volken leidt tot nationalisme en erkenning van het
zelfbeschikkingsrecht Napoleon stelde echter het welsprekendste luciferiaanse gebaar
door de Keizerskroon uit handen van de Paus te nemen en zelf op eigen hoofd te
plaatsen, meteen de plaats te usurperen van de Koning, die zijn opdracht integendeel
van God ontving, volgens de monarchistische opvatting van het Ancien Régime.
Napoleon eindigde zelfs zoals Lucifer: verbannen.
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Het blijkt dus telkens en telkens weer dat Sade de exponent is van de tijdgeest, die
zijn oorsprong vindt in de geestelijke ommekeer, die op het einde van de
middeleeuwen begon en reeds zeer duidelijk naar voor trad in de 18e eeuw, die in
zijn geëvolueerde vormen nog steeds aktueel is, maar dat de bijzonderheid van Sade
erin bestaat dat hij inzicht geeft in de uiterste en gruwelijkste konsekwenties van
deze nieuwe geest, wat beduidt dat hij de donkere schaduwen en de verborgen
achtergronden belicht.
Samengevat komen me als het opvallendst in die tijdgeest voor: 1o de voorrang
van natuur op boven-natuur: zij is de werkelijkheid, 2o die natuur is een bestendig
zijn in samenhangen die een onvermurwbaar-rationele wetmatigheid veronderstellen,
die door het verstand kan achterhaald worden, 3o de overmatige zelfbevestiging van
het ik.
Het ene is de konsekwentie van het andere. Als al wat is een natuur heeft, waardoor
het wezenlijk steeds identiek is aan zichzelf, dan kan het niet ontsnappen aan zichzelf:
ik ben Ik en niets anders, ik ben een te ontdekken, te onthullen ik. Daar het ik geen
deel heeft in de andere, kan het niet hopen zichzelf in de andere te dienen en het
wordt dus gedwongen aan het welbepaalde ik en aan niets anders een zo hoog
mogelijke waardigheid toe te kennen. Daar het ik echter identiek aan zichzelf blijft,
is het niet langer onvatbaar en onmeetbaar, en is het ook niet meer wonderlijk. De
geschiedenis van Sade, die zich met dit proces vereenzelvigt, kan dus niet anders
zijn dan die van een Ik dat tot onwaarschijnlijke afmetingen uitgroeit, maar toch
steeds herleid wordt tot zichzelf (tot zijn onveranderlijke natuur) en niets meer, m.a.w.
zijn hoogst mogelijke waardigheid is steeds minder dan het wonderlijke ik. De
zelfbevestiging van het Ik leidt dus naar een ontwaarding van het Ik. Het lijkt of een
beter Ik van Sade, dat nl. dat aan de gedetermineerdheid ontsnapt en door hem niet
erkend werd, het gedetermineerde Ik van Sade, dat door hem gekoesterd werd, zoekt
te vernederen door het tot in het absurde te overspannen. Het gezamenlijke systeem
van Sade komt soms plots voor als een enorme farce, een meesterstuk van zwarte
humor, bedreven door een onvermurwbare pince-sans-rire. Ik geloof wel niet dat dit
het bewuste opzet van Sade was, maar het lijkt of een Sade in Sade intelligenter dan
hijzelf wou zijn, intelligenter dan zijn koppig vasthouden aan zijn 18e eeuwse
uitgangspunten. Wanneer men chronologisch zijn gehele oeuvre overschouwt, zal
men dan ook een zekere verschuiving der accenten in zijn bewuste standpunten
opmerken. Het was voor hem echter te laat om in volle bewustzijn van zijn
vergissingen afstand te nemen door ze in een nieuwe oplossing te transcenderen. Hij
zou dan zijn tijdgenoten ver vooruit geweest zijn: ze waren ofwel reactionair, ofwel
weerspiegelen ze de tegenpool van de sadistische vergissing zonder deze te verbeteren
(zoals spiritualisme tegenover materialisme, idealisme tegen realisme, enz.). Uit die
hoeken kwam dan ook de verleiding tijdens de levensjaren van Sade, waartegen hij
zich nog verdedigde, maar met veel minder onstuimigheid dan vroeger, misschien
wat vermoeid, een beetje verminderd door de jaren, wat sceptischer tegenover zichzelf
en de opvattingen, waarmee hij zich vereenzelvigd had, maar nog steeds even
eenzaam.
fragment uit de gelijknamige studie over de Sade, verschenen bij Heijnis, Zaandijk
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de sade / het taboeretje van een orlando furioso
Hij grijpt mijn armen, bindt ze op mijn rug, daarna legt hij rond mijn hals een koord
van zwarte zijde, waarvan hij de twee uiteinden aldoor vasthoudt, en die, als hij ze
wil aansnoeren, mijn ademhaling kan wurgen en me zo in de andere wereld zenden,
in zoveel of zo weinig tijd als het hem belieft.
- Deze marteling is zachter dan je denkt, Thérèse, zegt Roland; je zult de dood
enkel voelen naderen door onzeglijke gewaarwordingen van lust; de drukking die
deze koord zal uitoefenen op het geheel van je zenuwen, zal de organen van je
zinnelust in vuur en vlam zetten; dat la een effekt, waar je op mag rekenen; als al de
mensen die tot deze marteling veroordeeld worden, wisten in welke roes ze doet
sterven, dan zouden ze minder bang zijn voor de bestraffing van hun misdaden, ze
zouden er meer bedrijven en met meer zelfzekerheid; deze heerlijke operatie, Thérèse,
die tevens de ruimte samendrukt waarin ik me ga plaatsen (voegde hij er aan toe
terwijl hij zich aanbood voor die misdadige baan, zo'n schoft waardig) zal mijn
genoegens verdubbelen.
Maar tevergeefs tracht hij zich een weg te banen; hij heeft mooi de toegang voor
te bereiden, al te monsterachtig geschapen om te slagen, worden zijn pogingen telkens
afgeweerd; zijn woede kent nu geen grenzen meer; zijn nagels, zijn handen, zijn
voeten dienen om de weerstand te wreken die de Natuur hem biedt: hij duikt weer
op, het vlammend zwaard glijdt naar de boorden van het naburig kanaal, en dringt
er, door de heftigheid van de schok, half in; ik slaak een kreet; Roland die woedend
is over de vergissing trekt zich terug en klopt deze keer aan de andere poort aan, met
zoveel kracht, dat de bevochtigde angel doordringt, - wat me openscheurt; Roland
profiteert van het welslagen van deze schok; zijn inspanningen worden heviger, hij
wint terrein; naarmate hij vordert, wordt de fatale koord die hij rond mijn hals gelegd
heeft aangesnoerd, ik stoot een verschrikkelijk gehuil uit; de woeste Roland, die er
vermaak in schept, zet me aan mijn kreten te verdubbelen, al te zeker als hij is van
hun ontoereikendheid, al te zeer meeater om ze stop te zetten zodra hij wil; hij windt
zich op bij de scherpste tonen; de roes gaat zich meester van hem maken, het
aansnoeren van de koord wordt telkens geregeld op zijn wellust; geleidelijk dooft
mijn stem uit; de rukken worden dan zo driftig dat mijn zintuigen verzwakken zonder
nochtans alle gevoel te verliezen; ruw geschud door het enorme lid, waarmee Roland
mijn ingewanden verscheurt, ondanks de verschrikkelijke staat waarin ik verkeer,
voel ik nog hoe ik overspoeld wordt door de vochtige stralen van zijn onkuisheid;
ik hoor nog de kreten die hij slaakt, terwijl hij ze uitstort; een ogenblik van verdwazing
volgde, ik weet niet wat er van me werd, maar weldra open ik weer mijn ogen voor
het licht, ik zie dat ik vrij ben, losgemaakt, en mijn levensgeesten schijnen weer
opgewekt.
- Wel, Thérèse, zegt mijn beul, ik wed als je oprecht wil zijn dat je alleen maar
lust gevoeld hebt.
- Slechts afschuw, Mijnheer, slechts walg, slechts angst en wanhoop.
- Je vergist je, ik ken de sensaties waarvan je zojuist geproefd hebt; maar hoe dan
ook, wat kan het me schelen, je moet me, kan ik me denken, genoeg kennen om heel
zeker te zijn dat ik me om Jouw zinnelust minder bekommer dan om de mijne, in
wat ik met jou onderneem, en die lust is zo hevig geweest dat ik me zijn beste
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ogenblikken opnieuw ga bezorgen. Het is van jou nu, Thérèse, zegt de losbandige
rekel, van jou alleen dat het getal van je dagen gaat afhangen.
Hierop legt hij rond mijn hals een koord die aan de zoldering hangt; zodra ze stevig
bevestigd ie, bindt hij aan het taboeretje, waar ik opklom om hoog genoeg te reiken,
een touw vast waarvan hij het einde in handen houdt, en gaat zich plaatsen in een
zetel juist tegenover mij: in mijn handen bevindt zich een vlijmscherp snoeimes,
waarvan ik me moet bedienen om de koord door te snijden op het ogenblik dat hij
door middel van de touw die hij vasthoudt het taboeretje onder mijn voeten doet
kantelen.
- Je ziet, Thérèse, zegt hij vervolgens, als je mislukt in je slag, dan zal ik de mijne
niet misten; ik heb dut geen ongelijk te zeggen dat het voortzetten van je dagen van
jou afhangt.
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Met zijn hand windt hij zichzelf op; op het ogenblik van zijn roes zal hij het taboeretje
wegtrekken, waarvan het vlieden me aan het plafond verhangen zal achterlaten; hij
doet al wat hij kan om dit ogenblik te veinzen; hij zou in de wolken zijn, als ik
onhandig moest blijken; maar wat hij ook doet, ik raad het ogenblik, het geweld van
zijn extase verraadt hem, ik zie hem de noodlottige beweging uitvoeren, het taboeret
ontsnapt me, ik sla het koord door, en val op de grond, volledig vrij; op die plaats,
alhoewel meer dan twaalf voet van hem verwijderd, ontvang ik op mijn lichaam de
bewijzen van zijn razernij en zijn dolheid. Een andere dan ik zou geprofiteerd hebben
van het wapen dat ik in handen hield, en zou zich zonder twijfel op het monster
geworpen hebben; maar............ (Thérèse, alias Justine, blijft, samen met andere
vrouwen, gevangen op het kasteel van Roland; de volgende scène speelt enkele jaren
later)
Ik volg hem. Zodra alle deuren gesloten zijn:
- Thérèse, zegt Roland, alleen aan jou durf ik me in dit huis hiervoor toevertrouwen;
ik moest een eerlijke vrouw hebben... ik heb aan jou alleen gedacht, ik beken het, ik
verkies je zelfs boven mijn zuster...
Heel en al verbazing, bezweer ik hem zich nader te verklaren.
- Luister, zegt hij; mijn fortuin is gemaakt maar welke gunsten ik van het Lot ook
mocht ontvangen, het kan me op elk ogenblik in de steek laten; ik kan bespied worden,
ik kan worden gevat tijdens de aanstaande verhuizing van mijn rijkdommen, en als
dit ongeluk me overkomt, wat me wacht, Thérèse, is de koord; het is het zelfde
genoegen dat ik zo graag aan vrouwen doe smaken, dat tot mijn straf zal dienen; ik
ben ervan overtuigd, voor zover dit mogelijk is, dat die dood veeleer zacht dan wreed
is; maar aangezien de vrouwen die ik de eerste doodsangsten deed proeven nooit
waarheidsgetrouw tegenover me wilden zijn, is het op mijn eigen persoon dat ik de
sensatie wil beproeven. Ik wil uit eigen ervaring weten, of het niet heel zeker is dat
deze wurging bij degene die haar ondergaat de oprichtende zenuw van de zaadstorting
in werking stelt; eenmaal overtuigd dat gezegde dood maar een spel is, zal ik hem
dapperder trotseren, want het is niet het stopzetten van mijn bestaan dat me afschrikt:
mijn desbetreffende principes staan vast, en wel overtuigd dat stof enkel tot stof kan
wederkeren, vrees ik evenmin de hel als ik de hemel verwacht; maar ik ducht de
kwellingen van een wrede dood; ik zou niet willen afzien als ik sterf: laat ons dus
eens proberen. Je zult alles met me doen wat ik met jou gedaan heb; ik ga me naakt
zetten; ik zal op het taboeret stappen, je zult het koord vastmaken, ik zal me even
masturberen, dan, zodra je ziet dat de zaak enige vastheid bereikt, trek je het taboeret
weg, en ik blijf hangen; je laat me zo tot je ofwel mijn zaadstorting, ofwel tekenen
van pijn ziet; in het tweede geval, maak je me onmiddellijk los; in het andere laat je
de Natuur haar gang gaan, en maak je me slechts daarna los. Je ziet Thérèse, dat ik
mijn leven in je handen ga geven, je vrijheid, je fortuin zal de beloning zijn voor je
goed gedrag.
- Hal Mijnheer, zei ik, je voorstel is buitensporig.
- Neen, Thérèse, ik gebied het, antwoordde hij, terwijl hij zich ontkleedde, maar
gedraag je goed; zie eens welk bewijs ik je geef van mijn vertrouwen en mijn achting!
Waartoe zou het gediend hebben me langer te bedenken? Was hij niet meester
over mij?
Overigens scheen het me toe dat het kwaad dat ik ging doen zou hersteld worden
door de uiterste zorg die ik zou nemen om hem in leven te houden: ik zou er meesteres
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over zijn leven door worden, maar wat zijn bedoelingen tegenover mij ook mochten
zijn, ik zou het zeker maar worden om hem het leven weer te schenken.
We stellen ons op: Roland hitst zich op door enige van zijn gewone strelingen; hij
stapt op het taboeretje, ik haak hem vast; hij wil dat ik hem uitscheld, dat ik hem al
de afschuwelijkheden uit zijn leven verwijt, ik doe het; weldra bedreigt zijn angel
de Hemel, hijzelf doet me teken het taboeretje weg te trekken, ik gehoorzaam; zult
ge me geloven, Mevrouw, niets zo waar als wat Roland bij voorbaat geloofde: er
waren louter tekenen van lust op zijn gezicht te zien, en bijna op hetzelfde ogenblik
sprongen snelle zaaduitwerpingen naar het gewelf!
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Als alles uitgestoten is, zonder dat ik hoe dan ook geholpen heb, snel ik toe om hem
los te maken, hij valt in zwijm, maar door mijn volgehouden zorgen breng ik hem
weldra weer bij zinnen.
- Oh! Thérèse, zegt hij, terwijl hij zijn ogen weer open doet, men kan zich die
gewaarwordingen niet voorstellen; ze zijn boven alles wat men kan zeggen: dat men
nu met me doe wat men wil, ik trotseer het zwaard van Themis.
- Je zult me nogmaals heel schuldig tegenover de dankbaarheid vinden, Thérèse,
zegt Roland vervolgens, terwijl hij mijn handen achter mijn rug bindt, maar wat wil
je, liefje, men betert zijn leven niet meer op mijn leeftijd... Lief schepsel, je hebt me
zojuist het leven teruggeschonken en nooit heb ik zo vastbesloten plannen beraamd
tegen het jouwe; je hebt het lot van Suzanne beklaagd, wel, ik ga je met haar
verenigen; ik ga je levend in de grafkelder storten waarin zij omkwam.
uit: Justine of de Tegenslagen van de Deugd; 2e versie vertaling René Gysen
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hans verhagen / drie gedichten
Hoewel in rode sweater
1.
Tot zijn schouders in de 12-tons-motoren
naar zee,
een nachtegaal in rode sweater,
een bril op wielen,
fonkelwitte tanden,
meeuwen, mosselen, misthoorns,
vegelbotten en veren om te fladderen.

2.
Kanker langs het strand, feeërieke schelp
waar hij vandaan komt,
de heilige buik op 4 poten.

3.
Dan, tot de schouders in zee,
hoewel in rode sweater en motoren
een vogel van vreemde konstruktie:
zijn veren zijn te zwaar verguld
en ook zijn bril is niet zeewaardig.

4.
Altijd hetzelfde liedje, de
Jukebox van de zon tevergeefs
een diepdalend muntje in zee,
ruisend in de schelp waar hij vandaan kwam,
1 koplamp losjes rond de rotsen,
een diepgezonken nachtegaal, geen pianoconcert,
geen enkele architektuur
dan het water
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Een stukje beschaving
Als je mij beter bekijkt:
een rosarium, waarin de ziekte wiedt
een vleugje nachtegaal,
in top
het heilige gewei, al vele jaren eenzaam
De ribben 1 voor 1 bespeeld, vele jaren eenzaam,
die binnen zich een oog bekijkt,
een wormenplaag
in het magere zand waar we wonen;
het bloed dat kruit op een vergane bedding
een stem
een vleesboom bloeiend in de ankers
de kankerverwekkende zee
Omringd door de eeuwige sneeuw,
lopende mannen & vrouwen,
galstenen geslepen op een eeuwig strand zo wordt mijn plattegrond een polder
mijn voetstap een rivier
waar wij eeuwig stromen
met kogelgaten
Niets dat dit 1 sterfbed lang
liggend zelfportret
mij nog verbloemt, halfstok hangend
aan mijn eigen lichaam eet ik
zoveel brood dankzij zoveel
revolvers
zo verschrikkelijk
tekeer gaand aan mijn slapen
dat ik wolken zie, wolken die
ik opbak met 1 enkel losgebarsten woord
Ach, ik heb aan deze oevers nu eenmaal
mijn eigen boompjes staan,
in de akkers die ik menselijkerwijs beschrijf
heb ik mijn eigen afval gerooid,
ook in mij heeft zich
niet zonder openbaringen
de beschaving voortgeplant
Hitler Rilke Caesar Presley
allen zijn in mij vertegenwoordigd, hier is alles
waarin ik kan leven
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nu
schiet maar
ik hoef niets meer te zien om te sterven
ik groei niet meer dan terug naar een urn
en geen vogel die me nog grootbrengt
En, als je me beter bekijkt -

yo yo
Konstrukties van sterren antennes bijgelovig
bloed op het vloerkleed onze gevoelige
voetjes vlug & mondjesmaat karakter
als marsepein verbitterd bevelen
onze gebeden ons leven een
biscuitblik op de golf
van biscaye de maan
de lichamen
- hun nachtelijk verkeer Zijdelings sta ik, op rijm gezet,
ook ik heb teveel gedronken.
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gust gils / onvoltooid verdreven tijd
Een geval van verduistering in één bedrijf
Personages:
A: een reiziger. Zeer gewoon en burgerlijk, maar onberispelijk gekleed. Hoed.
Gloednieuwe koffer.
Z: een reiziger. Zelfde uitrusting, maar haveloos: zijn kleren zijn niet zozeer
versleten dan wel ongelofelijk verfrommeld, tot zijn hoed toe. Zijn koffer hangt uit
mekaar.
Stem: klinkt van links boven uit de koelissen, door een geluidsinstallasie: het is
de stem van de stasionchef. Of van iemand die daar kan voor doorgaan, te oordelen
naar zijn pet. Want al treedt hij niet op in de loop van het stuk zelf, die Pet moet hij
dragen; zoniet zal men het merken na afloop, als hij komt groeten (als hij!). Volledig
uniform is niet vereist: mag vervangen worden door een stofjas van tipies
spoorweggeel (d.i. geen geel, maar een ziekelijk grijsgroen).

Dekor:
Een perron, tussen twee treinsporen die verondersteld worden links en rechts van
het toneel te lopen. Volkomen grijze achterwand. Op meer dan manshoogte, ver van
links, een wit bordje met een zwarte 7. Tegenhanger rechts: een bordje met een 8.
In het midden een klok, staat op 7.20 uur. Op de linkerhelft, op ooghoogte, een zwart
bord met witte kaderverdeling, waarop in krijt geschreven: ROERLOOS - 7.30 uur.
(Wanneer het doek opgaat, is Z in profiel te zien, aan perron 7. Kijkt af en toe verwachtend
uit naar de trein - naar zijn linkerkant, dus richting publiek - maar hij wacht op een schuchtere,
haast nederige wijze. Raadpleegt éénmaal zijn horloge, een zakhorloge aan een dun touw of
veter bevestigd.
A komt op, achteraan rechts, steekt toneel over, zeulend met zware koffer. Zet deze neer, staat
even uit te blazen, niet helemaal op gelijke hoogte met Z. Ook hij kijkt uit naar de trein. Krijgt
de klok in het oog. Zoekt naar zijn horloge, maar blijkt dit vergeten te hebben).

A

Neemt u me niet kwalijk... eh...
Z
(schrikt op)

Oh! Eh, goedenavond. Meneer.
(Licht zijn hoed. A doet hetzelfde.)

A

... maar kunt u me ook vertellen hoe laat het is? Ik bedoel,
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(wijst met duim op stasionsklok)

klopt dat?
Z
(haalt zijn zakhorloge boven)

Ja. Zeven uur twintig.
A

Dank u wel.
(noteert in zijn zakboekje)

Zo.
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(verontschuldigend lachje.)

Ja, ik ben erg metikuleus. De besteding van mijn tijd, weet u. En ik vergeet zo
gemakkelijk.
(pauze. Blik op bordje 7)

U staat hier ook voor de trein naar Roerloos?
Z

Jawel meneer.
A

Om hoe laat is hij dan?
Z
(wijst op het bordje met de krijttekst)

Zeven uur dertig.
A

O ja.
(maakt aftrekking in zijn zakboekje)

Nog tien minuten. Niet zo lang meer.
Z
(zucht)

Vindt u?
A
(licht verbaasd)

Wat is nu tien minuten? Zo voorbij.
Z

Dat denkt u. Maar de tijd laat zich niet op zijn handen kijken.
A
(na korte pauze, probeert de draad te vatten)

Wat... kan hem dat schelen?
Z
(nadrukkelijk)
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Als u wacht, dan kijkt u de tijd op zijn handen. En dat verdraagt hij niet.
A

Daar heb ik nooit wat van gemerkt.
Z

Dan komt u zeker nooit in een stasion.
A

Nee, inderdaad! Vandaag is het de eerste maal.
Z

U bent een gelukkig man.
A
(opgewekt)

Zeker. Sinds mijn kinderjaren heb ik hier naar uitgekeken, weet u. Mijn ouders
zetten nooit een voet op een trein, we deden elke reis, elke verplaatsing met het
autootje van vader, hij was handelsreiziger. Toen hij stierf zette ik zijn bedrijf
voort met hetzelfde vehikel.
(triomfantelijk)

Maar gisteren kreeg ik gelukkig een erge panne aan dat steenoude erfstuk en
van vandaag af ga ik mijn klanten doen per trein! De eerste maal dat ik trein
rijd! Een hele belevenis voor me.
Z

Als u maar zo entoeziast blijft.
A

O, een auto heeft zijn voordelen, maar dit is een nieuwe ervaring. Trouwens, ik
ben zeker dat reizen per trein maar een kwestie van gewoonte is. Wat hebt u
ertegen?
Z

Het treinrijden zelf is niets. Het wachten op de trein is de moeilijkheid. En daar
bent u nog niet mee klaar. Als ik u een goede raad mag geven: ga terug. Lever
uw biljet weer in. U brengt van dat wachten niets terecht, dat heb ik allang
gemerkt.
A

Nee, daar denk ik niet aan. Hoe anders dan per trein raak ik in Roerloos? Ik
kan mijn zaken niet verwaarlozen. Dus, de tijd zal wel moeten goedvinden dat
ik hem hier op zijn handen kom kijken, zoals u dat noemt.
Z

Ik hoor al: u bent niet ingelicht over de tijd. Natuurlijk. Wat heeft hij dààr nog
in te brengen?
A
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Waar, bedoelt u?
Z

Dààr, buiten, waar u vandaan komt! Daar is hij niet meer in tel. Men heeft hem
verdreven - leve het tijdverdrijf! Men heeft er bankbiljetten van gedrukt - time
is money! Maar spoorwegstasions, dat zijn de versterkte vestingen waarbinnen
hij zijn laatste toevlucht heeft gezocht. Hier, meneer, is de tijd oppermachtig.
Heeft hij geen zin om vooruit te gaan, dan gaat hij ook niet vooruit. En als men
hem op zijn handen kijkt heeft hij nooit zin.
A

U overdrijft. U gebruikt beeldspraak. Verdrie, straks gaat u nog poëties doen!
Mijnheer, ik geloof dat u zich teveel laat terneerdrukken door de schijnbaar
eentonige omgeving.
(kijkt om zich heen)

Maar op mij heeft dat geen vat. Ik vind het hier zelfs naar mijn zin. Rustig en
zo.
Z

U hebt veel illuzies, maar niet de minste ondervinding.
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A

En u laat zich parten spelen door uw eigen ongeduld. Doe liever zoals ik: gewoon
wat heen en weer wandelen, dat is minder vermoeiend dan staan, en dan zijn
die tien minuten om eer we het merken.
(Wil de daad bij het woord voegen.)

Z
(houdt hem tegen, ontzet)

Wat doet u, wilt u dan dat hij het ziet! Straks loopt hij van woede nog terug
achteruit!
A
(geschrokken rondkijkend)

Wie, de trein? Waar?
Z
(iets kalmer)

De t i j d , meneer. Begrijp dan toch eindelijk dat h i j ons hier de wet stelt en
niet omgekeerd. Wat wil u proberen, hem verdrijven? Precies alsof dat kan: als
hij zich ook h i e r liet verdrijven, dan was er helemaal geen tijd meer.
A
(maakt zich los)

Ik weet niet wat u bezielt. Maar i k ga geen tien minuten zoek brengen met
gesprekken als deze. IK GA WAT HEEN EN WEER WANDELEN, zei ik.
Z
(geeft het op)

Dan moet u het maar weten. Ik heb u gewaarschuwd.
(gaat moedeloos op zijn koffer zitten.)

A
(wandelt heen en weer, handen op de rug. Praat voor zich heen, met een pauze na elke zin)

Als dàt de weerslag is van regelmatig treinreizen op iemands geestelijke
vermogens, dan koop ik best zo vlug mogelijk een nieuwe auto. Dat wachten is
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wel vervelend. Moordend. Je hebt inderdaad het gevoel dat de tijd niet
vooruitgaat.
(hij begint iets sneller te wandelen. Kijkt op de klok)

Dat ding is zeker stil gevallen.
(kijkt op een polshorloge die hij niet blijkt aan te hebben, voelt naar een zakhorloge dat hij
ook vergeten blijkt. Herinnert zich de aanwezigheid van Z. Na korte aarzeling)

Meneer?
Z
(zonder omkijken)

O, bent u daar nog? Ik dacht dat u allang op uw trein zat.
A
(negeert de ironie)

Ik wou u nog eens lastig vallen om te weten... hoe laat we hebben.
Z
(met duimbeweging over schouder)

Daar hangt een klok, of bent u bijziend?
A

Die viel zeker stil. Het is er nog altijd zeven uur twintig. Hoe laat hebt u?
Z
(zucht, haalt zijn horloge uit)

... Zeven uur twintig.
(kijkt over zijn schouder)

Gelooft u het niet? Luister maar.
(reikt zijn horloge, A komt er wantrouwig aan luisteren)

Jaja. Tik tik tik tik.
A
(na het horloge nog eens van dichtbij bekeken te hebben)

Ja...
(vergelijkt met de aantekening in zijn zakboekje, schijnt in de war)

En de trein... Om zeven uur dertig toch?
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Z

Ja. Over TIEN minuten. Nog altijd. Ziet u eindelijk wat ik bedoel?
A
(boekje weg)

Hm. Ik vrees van wel.
(hij zet zich terug aan het wachten. Pauze)

Wat ik zeggen wilde...
Z

Doet u geen moeite om een gesprek gaande te houden. Dat helpt niets.
A

Ik vroeg me alleen af... heb ik u al vroeger ontmoet?
Z

O ja! Toen u daareven hier arriveerde met die koffer.
A

Neenee, ik bedoel vroeger. In het verleden.
Z

Nee. Volkomen onmogelijk.
A

Waarom dan?
Z

U bent immers nog nooit i n een stasion geweest.
A

Ja, dat klopt. En...?
Z

Ik, er nog nooit u i t .
A
(ontsteld)

Nooit? Maar hoe kan dat? Nooit uit het stasion?
(kijkt verbijsterd rond, alsof hij tralies aan de ramen verwacht.)
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Z

Dat wil zeggen: wel per trein, maar nooit te voet. Ik heb mijn leven gesleten aan
boord van treinen en in stasions.
A

Hoe bent u daartoe gekomen!
Z

Dat is geen idee van mezelf geweest. Ik ben geboren in de bagagewagen van een
reizigerstrein en daar door mijn moeder achtergelaten.
A

Maar, arme man... dan bent u een vondeling!
Z

M-hm, het schijnt zo. Al heeft het lang geduurd eer ik dat zelf door had. Ik
groeide op tussen bagage, vertroeteld door het treinpersoneel, altijd onderweg.
Ik wist niet beter of het hoorde zo. Het leven had geen geheimen voor me: Waar
komen de kinderen vandaan? Uit de bagageruimte. Waarvoor leven de mensen?
Om te reizen natuurlijk. Per trein. En wààr leven ze? In de stasions. Daar immers
zag ik ze verdwijnen langs dezelfde trappen en glazen deuren waaruit ze later
weer opdoken voor een nieuwe reis. Enorm grote woningen waren die stasions:
hoeveel volk er ook van de treinen kwam, altijd was er onderdak voor iedereen.
A

Dat maakten de treinwachters u allemaal wijs?
Z

Eerlijk gezegd: nee. Ik zat haast de ganse dag in mijn eentje te fantazeren, verzon
zelf al die verhalen en ging hun dan vragen of dat nu werkelijk allemaal waar
was. Z i j hadden maar ja te zeggen.
A

En u kon het met gerust gemoed geloven.
Z

Ja. Maar doordat ik zelf mijn verklaringen zocht kwam ik er tenslotte ook achter
dat ze me opzettelijk dom hielden. Ik raakte te weten wat letters waren, leerde
op eigen houtje lezen, ontsijferde stukken krant, vroeg uitleg aan mijn
pleegvaders - iets wat ik nog nooit gedaan had - kreeg tegenstrijdige antwoorden,
werd toen pas voorgoed achterdochtig - tot ik uiteindelijk ontdekte, dat er nog
een wereld bestond buiten de treinen en de stasions.
A

Hoe oud was u toen?
Z
(ontwijkend)
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Dat eh... is nog niet zo lang geleden gebeurd. Het was een schok voor me. Zoiets
kon ik me gewoon niet voorstellen. Dat er ontelbare spoorlijnen waren snapte
ik. Dat die allemaal samen een reusachtig net vormden, met de stasions als
knooppunten - tot daar toe. Maar dat er ook nog IETS was in de mazen, de lege
gaten van dat net... Een lets zonder spoorstaven om je richting te geven, zonder
wanden om je heen, zonder dak boven je hoofd zo hoog je kon zien, zonder enige
veiligheid of zekerheid kortom! Ik schrok 's nachts wakker uit dromen waarin
ik die onvoorstelbare leegte werd ingejaagd. Het duurde weken eer ik me aan
het idee kon wennen.
A

En wat hebt u daarna gedaan?
Z

Daarna begon de ellende pas. Mijn angst maakte plaats voor nieuwsgierigheid,
en ik wilde graag wat van die buitenwereld te zien krijgen.
(pauze. Wandelt even rond, kijkt om zich heen als in de verte)

Het moet zulk een mooie wereld zijn.
A
(ongelovig)

Bent u er dan nooit geweest?
Z
(berustend)

Nee. Dat vertelde ik u toch. Ik was nog nooit buiten een stasion.
A

Maar u rijdt toch trein ook! Dan hebt u toch wel iets gezien door de raampjes?
Z

In de bagagewagen zijn geen raampjes.
A
(windt zich stilaan meer en meer op, wat kontrasteert met de doening van Z die rustig blijft, haast
onverschillig, alof het over iemand anders dan hemzelf gaat)

Maar in de andere treinwagens...!
Z

Ik reis in de bagagewagen. In de andere wagens mag ik niet komen.
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A
(verontwaardigd)

Nee maar...!
Z

Het is beter voor me van niet, zeggen ze.
A

En waarom gaat u dan nooit buiten, in een of ander stasion?
Z

Maar dat kan ik toch nergens. Ik word er niet uit gelaten. Ik heb geen treintiket.
Zelfs geen perronkaartje. En ook geen geld om er een te kopen. Waar zou ik
geld halen?
A

En het treinpersoneel dan?
Z

Omdat ze me vertroetelden, denkt u? Maar bestaan er grotere tirans dan
vertroetelaars! Ze vonden het al welletjes dat ik mijn hele leven lang gratis trein
mocht rijden; waarvoor had ik dan nog tiketten of perronkaartjes nodig, of
zakgeld? Ze hadden me natuurlijk door, eens buiten het stasion zouden ze me
niet terugzien, zouden ze hun vertroetelsubjekt kwijtspelen, dat begrepen ze
wel.
A

Waarom probeert u niet zelf wat geld te verdienen? Dat gaat toch in een stasion.
Met schoenpoetsen, pakjesdragen of wat ook?
Z
(plots schuw)

Ik zou graag genoeg willen... maar ik kan niet.
A

Wat kunt u niet? Waarom niet?
Z

Ik weet niet hoe eraan te beginnen. Ik heb niets geleerd. Ik ben te onhandig.
A

Bedelen dan desnoods?
Z

Durf ik niet. Ik kan niet met mensen omgaan.
A
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Blijft u dan liever de maskotte van het spoorwegpersoneel? En dat op uw leeftijd?
Z
(ongelukkig)

Kan ik het helpen? Ik deug voor niets beters.
A
(geeft het op)

Oh.
(Pauze. Hernemen wachtende houding.. Geluid van naderende trein trekt hun aandacht.)

A
(uitkijkend naar links)

Daar heb je hem! Hoera!
(Hij neemt vlug zijn koffers op. Z doet het hem na, maar zonder overtuiging. Het geluid zwelt aan.
Geraas van de trein die in onverminderde vaart door het stasion vliegt. Hun hoofden draaien met
een ruk, het onzichtbare gevaarte volgend.)

A
(de trein naroepend)

Hei! Hei! Wat doen jullie! Stop!
(Loopt hem enkele stappen achterna. Blijft dan staan. Zij staren de trein na terwijl het geluid vermindert
en wegsterft. A komt terug. Koffers neer. Zij hernemen wachtende houding.)

A

Dat kan onze trein niet zijn geweest. Die moest hier toch stoppen?
Z

Ja, vaste halte in dit stasion.
(Geluid van naderende trein op spoor 8. Zij kijken om, nemen koffers op, komen naar ander perron.
Hun hoofden volgen de aan- en voorbijstormende trein.)

Z
(keert als eerste terug naar perron 7)

Als u mijn mening wil: de trein voor Roerloos zal zonder pardon hier op spoor
7 toekomen. Om zeven uur dertig.
A
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(vreesachtige blik op klok)

U bedoelt toch niet...
Z
(horloge bovenhalend)

Ja, zeven uur twintig. Nog altijd.
A
(kreunt)

Oh...
(Zij wachten.)

Stem

Aandacht aandacht! De ekspres voor Roerloos, verwacht voor zeven uur dertig,
zal ongeveer tien minuten vertraging hebben. Hij is door een verkeerde wissel
gegaan en verloren gereden op het grote rangeerterrein. Een spesiale brigade
van spooringenieurs op lorries is bezig de trein op te sporen en zal een weg
zoeken om hem weer uit het rangeerterrein te loodsen, en hij
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zal daarom niet op spoor 7 maar wel op spoor 8 toekomen... Aandacht aandacht!
Ik herhaal: de trein voor Roerloos heeft ongeveer tien minuten vertraging. Hij
zal toekomen op spoor 8 inplaats van op spoor 7! Herhaal: op spoor 8 inplaats
van op spoor 7. Ik zei: spoor 8 inplaats van spoor 7!
(gebiedend, luid, met grote nadruk)

Spoor! acht! inplaats! van! spoor! zeven!
A
(neemt koffer op en gaat aan perron 8 staan.)

Z

Wat gaat u doen?
A

De trein zal op dit perron aankomen, zei hij toch.
Z

Ja?
A

Hebt u dat dan niet gehoord?
Z

Ik heb niet geluisterd. Ik luister nooit naar dat gekwebbel. Ik versta er geen
woord van. Stemmen door luidsprekers, door telefoons en dergelijke...
Metaalachtig gemekker, ik kan er niets van maken.
A

Maar wat die man hier omroept is toch belangrijk! Dat is
(hoofdletter goed laten horen)

Berichtgeving!
Z
(koppig)

Ik luister er niet naar. Het is onverstaanbare, onbegrijpelijke nonsens. Altijd.
A

Hij zei dat de trein vertraging had.
Z

Puh.
A

Op een rangeerterrein verloren gereden.
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Z

Ziet u wel. De man is een fantast. Ik stel me al een trein voor, een sneltrein let
wel, die een rangeerterrein komt binnendonderen om er verloren te rijden!
A
(niet overtuigd)

Waarom zou hij dan zoiets vertellen?
Z

Hij amuzeert zich met zijn geluidsinstallasie, dat doet hij. Waarom hij zoiets
vertelt? Om de reizigers voor de gek te houden. Om ze naar een ander perron
te lokken en ze zo de trein te doen missen die, zoals altijd, om de verwachte tijd
en op het juiste spoor aankomt. Ik heb hem wel door.
A
(bezorgd)

Maar het is toch niet onmogelijk... Ik bedoel, wanneer het nu eens écht gebeurt
dat een trein vertraging heeft, en op een ander spoor zal toekomen.
Z

O, dat kàn natuurlijk wel eens gebeuren. Uitzonderlijk. Maar in zulk geval zou
hij juist niets laten weten, reken maar.
A
(ontdaan)

Meneer, moest ik dat van u geloven dan zou ik mijn vertrouwen in de mensheid
laten schokken. Dat ben ik niet van plan.
(zet zich rezoluut aan het wachten op perron 8.)

Z
(vergoelijkend)

Nu goed, zo moet u het ook weer niet opnemen.
(Neemt zijn koffer en komt mee op perron 8 staan.)

(Pauze. Geluid van naderende trein op spoor 7. Z grijpt als eerste zijn koffer. Zij haasten zich terug
naar perron 7. Spel als voren: voorbijdonderende trein. Koffers neer. Wachten. Dan naderende trein
op spoor 8: zelfde spel tot en met nastaren van trein. Uiteindelijk weer in wachtende houding op
perron 8.)

A
(maakt een beweging om op de stasionsklok te kijken, maar komt er niet toe. Afgemat)
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Ik durf u niet meer vragen hoe laat het is.
Z

En ik durf het u niet meer zeggen.
A

Nog altijd zeven uur twintig dus.
Z

Ja.
A

De ene trein na de andere raast hier door het stasion. Alleen niet de enze.
(vliegt naar het bord met de krijtvermelding, wijst er op, woedend)

Waarom is juist de trein voor Roerloos om zeven uur dertig? Zonder de
vertraging te rekenen! En die hoorde hier op dit bord te worden vermeld!
(Klopt er nijdig met zijn wijsvinger op.)
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Stem

Aandacht aandacht. De trein voor Roerloos, verwacht om zeven uur dertig...
A
(draait zich om, roept woedend in de richting van de Stem)

Dat heb je pas gezegd! We weten er alles van, laat ons met rust met je gesnater!
Stem
(verontwaardigd)

O ja, weet jij er alles van? Wat weet jij dan wel?
A

Dat de trein naar Roerloos tien minuten te laat is want hij is verloren gereden
op een rangeerterrein en hij zal op spoor 8 toekomen en niet op spoor 7, dat heb
je allemaal al verteld en doe geen moeite, we geloven er toch geen woord van!
Stem

Je droomt! Je raaskalt! De trein heeft geen tien maar t w i n t i g minuten
vertraging, en hij is op geen rangeerterrein gereden, dat kan trouwens niet, er
is hier geen rangeerterrein! Als je het wil weten, er zijn wagons losgeraakt
onderweg en hij is teruggemoeten om die weer op te pikken!
A

Dat heb je ons daarnet niet verteld! Toen was hij verdwaald op een
rangeerterrein!
Stem

Klets niet! Dit is offisiële berichtgeving.
A

We zijn er wel mee. Je doet niets dan jezelf tegenspreken!
Stem
(boos)

Er is nooit iets anders aangekondigd dan dit.
A

Wat een brutaliteit! Ongehoord! Terwijl we hier met zijn tweeën toch duidelijk...
Stem
(ironies)

O ja?
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A
(tot Z)

Meneer! U hebt toch gehoord, dat hij daareven zei...
Z

Ik niet, het spijt me. Dat vertelde ik u toch.
Stem
(tergend)

Ha, ha, ha. De trein heeft lekker twintig minuten vertraging. En hij komt niet
toe op spoor 8 zoals jij beweert maar op spoor 7.
A

Daar hebben we eerst staan wachten. Daarna heb je gezegd spoor 8!
Stem

Je kunt niet tellen! Zeven is het! Ik herhaal: ZEVEN! Nooit anders geweest!
ZEVEN! Sept, seven, sieben! ZEEE-VEN! Zeuven!
(zingt)

Zeuven-zeuven-zeuven-zeuven-zeueu-ven! Ik herhaal...
A
(razend)

Hou op! We hebben je wel verstaan!
Stem

Maar blijft voor mijn part rustig op perron 8, dan zit je over tien minuten op
de verkeerde trein.
A
(plots bezorgd)

Euh... maar zeg eens! Ik veronderstel tenminste dat je het over de sneltrein naar
ROERLOOS hebt! Hei! Versta je me niet! Ik vroeg, u bedoelt toch de trein naar
Roerloos! Ik zei, laten we elkaar niet verkeerd begrijpen, het is toch de trein
naar Roerloos die op spoor 7 aankomt?
(krijgt geen antwoord. Geeft het op; tot Z)

Meneer... Weet u misschien...? Het is toch de trein naar Roerloos, nietwaar, die
over tien minuten moet binnenlopen?
Z

Als hij geen vertraging heeft, ja.
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A

Op welk spoor?
Z
(aarzelend)

Ik dacht zeven. Of toch spoor 8? Ik weet het niet zeker meer.
A

Die op spoor 7 heeft vertraging, in elk geval.
Z

Spoor 8, dan.
A

Daar is een trein, over tien minuten. Maar als dat werkelijk de verkeerde is?
Z
(zuchtend)

Dan spoor 7. Zoals ik altijd gezegd heb.
(Koffers opnemen, verhuizen naar perron 7. Wachten. Geluid van naderende trein op spoor 8. Koffers
grijpen, spel als voren: voorbijrijden van trein. Wachten, op perron 8. Geluid van naderende trein
op spoor 7. Zelfde spel. Uiteindelijk weer wachten, op perron 7.)

Z
(kijkt op horloge)

We staan nog altijd even ver.
A

Het blijft dus zeven uur twintig?
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Z

Ja.
A
(zich oprichtend, rezoluut)

Nee.
Z

U bedoelt?
A

Zo gaat het niet. Zo komt onze trein nooit.
Z

Nee. De tijd gaat immers niet vooruit.
A

Onze eigen schuld. We hebben hem verkeerd aangepakt. We pakken dit alles
verkeerd aan. Te oppervlakkig. Maar ook niet natuurlijk genoeg. En zonder
overtuiging vooral. Daar zou de bestgesmeerde tijd bij stilvallen. We moeten
herbeginnen, of er zal nooit schot in komen. Ja, helemaal van voren af.
Kennismaking enzoverder. We hebben elkaar nooit eerder gezien. Akkoord?
Z

Goed idee. Dat doen we.
(Hij zet zich weer aan het wachten zoals bij de aanvang. Het vervolg, tot en met de
stasionsverduistering, wordt levendiger geakteerd, eventueel maar niet noodzakelijk sneller van
debiet: het zijn dezelfde personages maar minder mat.)

A
(die buiten is gegaan met zijn koffer, komt weer op zoals bij de aanvang. Hijgend)

Goedenavond.
Z
(opschrikkend uit gepeins)

Eh... goedenavond.
(Neemt zijn hoed af.)

A
(ook hoedgroetend)
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De trein voor Roerloos?
Z

Hier meneer. Perron 7.
A

Dank u.
(zet koffer neer, kijkt op klok, gaat tekst in krijt op het bord lezen, maakt aantekeningen in zijn
zakboekje. Zet zich dan aan het wachten. Bekijkt Z aandachtig)

Is het mogelijk dat ik u vroeger heb ontmoet?
Z

Nee meneer. Dat is niet mogelijk.
A

Waarom dan niet?
Z

Kan niet. Ik heb nog nooit iemand ontmoet.
A

Hoezo?
Z

Ik was niet hier.
A

Al die tijd? Waar was u dan?
Z

Elders. Aan de zuidpool. Op het paaseiland. In de stratosfeer. Op de bodem van
de stille oseaan. Op de planeet Mars.
A

Die is onbewoond!
Z

Ja. Daarom juist.
A

Waarom?
Z

Om ergens te zijn. Om niemand te ontmoeten.
(pauze)

En u?
A

Ik was overal. Ik ontmoet iedereen, ik zie massas mensen. Mijn beroep brengt
dat mee. Ik ben handelsreiziger.
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Z

Wat brengt u aan de man?
A
(opent zijn koffer, houdt een lang dik touw met een strop in de hoogte)

Zelfmoorden.
(Laat strop weer vallen, gooit deksel slordig dicht zonder sluiten.)

Z
(geïnteresseerd)

En hoe bent u in die branche terechtgekomen?
A

Ik heb de praktijk geërfd van mijn vader.
(peinzend)

Vader. Van niets is hij vertrokken, meneer. Een eenvoudige arbeiderszoon. Met
eigen blote handen heeft hij de hele zaak opgebouwd.
(droevig)

Hij had beter verdiend.
Z
(deelnemend)

Wat is er dan met hem gebeurd?
A

Mijn vader had teveel vertrouwen in de mensen, dàt is er gebeurd, meneer.
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Een aantal klanten die hem niet hadden betaald - maak van de erfgenamen
maar iets los! - en op een kwade dag kwam het zo ver dat de afgrond van het
bankroet vòòr zijn voeten gaapte. Wat deed hij? Hij bracht alle papieren in
orde voor een zelfmoord, met levensverzekering, op zijn eigen naam. En toen...
(Zijn stem breekt af in een snik, hij neemt zijn hoed af, buigt het hoofd).

Z
(ook zijn hoed lichtend, medelijdend)

Ik begrijp wat u bedoelt... arme kerel...
A
(beheerst zich, hoed weer op)

Ja. Vader heeft zich voor ons opgeofferd. Voor moeder.
En vooral voor mij, voor mijn toekomst. Al wat ik nu ben heb ik aan hem te
danken. Zijn dood is mij bovendien een harde, maar nuttige les geweest: geen
misplaatste goedhartigheid tegenover de klant! Op voorhand betalen - of geen
zelfmoord!
Z

En zo kunt u dus wel het hoofd boven water houden.
A

Ups en downs. Maar het kon slechter. Een betrouwbare broodwinning.
Z

Dat is veel waard in onze tijden, nietwaar?
A

Zoals u zegt. Een artikel als dit is altijd in trek, weet u. Zelfs in krizis- of
oorlogstijd zit ik niet zonder klandizie. Het is een dankbare branche, dat moet
gezegd.
(stilaan geestdriftig wordend)

Ik bedoel niet, let wel, dat om het even wie, de eerste de beste stofzuigerverpatser,
hier de baan mee op kan en zaken doen! O nee, er komt meer bij kijken!
Psichologie meneer! - U moet ze kennen, de aspirant-zelfmoordenaars. Dat
eeuwige geaarzel. Het idee trekt hen wel aan maar hoe moeten ze eraan
beginnen? Welke metode moeten ze kiezen? De mensen hebben geen fantazie.
Kunnen zich de praktiese uitvoering niet voorstellen. En zo blijven ze maar
rondlopen, met hun vage plannen. Dan kom i k . Als geroepen! Kunt u geloven
dat er zijn die zelf niet eens beseffen, wat ze van plan zijn? Maar mij draaien
ze geen rad voor de ogen, dat begrijpt u wel. Ik ken mijn pappenheimers. Ik
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ben per slot van rekening de vakman voor iets! Ik los alle moeilijkheden op.
Dank zij mijn tussenkomst wordt het een pretje, zich te zelfmoorden!
Z
(na korte pauze)

Ik wil niet onbescheiden lijken, maar... rekent u veel daarvoor aan uw, eh,
klanten?
A

Onbescheiden? Hoe komt u dààrbij, mijn waarde! Ik sta immers ter beschikking,
van u zo goed als van iedereen. Met alle denkbare inlichtingen. Iedereen is een
potensiële klant voor mij, ja u ook, u hoeft daar niet verschrikt om te kijken,
dat u naar mij luistert verbindt u tot niets!
(boniment-toon)

Wel... kijk eens even. Om op uw vraag te antwoorden. In de aangerekende prijs
is natuurlijk mijn winst begrepen, ik moet per slot van rekening leven. Maar
die prijs op zijn beurt hangt volkomen en alleen af van de eisen die de klant zelf
stelt. Een luksueuze zelfmoord kost een bom duiten. Voor een eenvoudige
verhanging daarentegen bent u klaar met vijfhonderd frank.
Z
(schrikt)

Vijfhonderd? Voor een eind touw?
A

Maar wàt voor touw meneer! Absoluut onbreekbaar. Vervaardigd uit prima
sintetiese vezels. Perfekt glijdende lus. Bij het treffen van de toebereidselen
wordt u bijgestaan door een technieker, met raad en daad.
U-kunt-gewoon-niet-mislukken! - U hebt trouwens algehele waarborg dat de
zelfmoordpoging slaagt: niet tevreden, geld terug!
(vertrouwelijk)

Ach meneer, die vijfhonderd frank is geen zuivere winst,
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ver vandaar, ver vandaar. Vergeet niet dat i k ook mijn onkosten heb. Laten
we aannemen: u hebt zich opgehangen.
(Z schrikt, A maakt geruststellend gebaar.)

Wat is het eerste dat het parket zal doen? Ter plaatse afstappen. En: mijn goeie
touw in beslag nemen. In mijn kostprijs zitten dus alvast drie meter touw. Plus
het honorarium van de vakkundige. Dan spreek ik niet eens over de
administrasiekosten... de reis- en verblijfkosten voor zelfmoorden op het
platteland, jaja ook daar krijg ik een mooi afzetgebied de laatste tijd... Als u
tenslotte denkt aan de service die mijn klanten krijgen, dan moet u zich afvragen
hoe ik het voor die prijs kan doen en er nog iets aan overhouden... Kom meneer,
geef toe: wat is nu vijfhonderd frank!
(korte pauze, bestudeert de reaksie van Z, maar deze geeft zich niet bloot)

Maar ja, als u werkelijk tegen de kosten opziet, heb ik nog wel één metode voor
u die goedkoper is, namelijk...
Z
(afwerend)

O! maar ik ben helemaal niet van plan...!
A
(pessimisties)

Ach, zegt u dat niet! Wat is nu in vredesnaam het leven nog waard? U ziet het
hier zelf: altijd maar wachten op een trein die niet komt, terwijl u onophoudelijk
van het ene perron naar het andere wordt gezonden. Neem daartegenover de
dood: de zekerste, snelste ekspres ter wereld, die voor u klaarstaat elk moment
van dag of nacht, wanneer u er ook gelieft in te stappen, en die nooit één sekonde
vertraging heeft.
Stem

Van treinen gesproken, dat is waar ook! Aandacht aandacht! De reizigers die
de trein voor Roerloos...
A
(gestoord, woedend)

Laat je ons nu eindelijk met rust! Kletsmajoor!
Stem
(beduusd)

Pardon... ik wilde alleen maar...
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A
(nijdig)

Hou je wafel! Straks heb je tijd genoeg voor je berichten, nadat wij vertrokken
zijn. De hele avond!
Stem
(ontgoocheld)

Maar dan heb ik geen passagiers op het perron. In 24 uur is er geen trein meer.
A

Heb je begrepen wat ik je gezegd heb! Ja of nee!
Stem
(onderdanig)

Jawel meneer. Het zal niet meer gebeuren.
Z

Ik wil u geen valse hoop geven, ik vraag het gewoon uit nieuwsgierigheid - maar
welke is die goedkopere metode?
A

Maar meneer, ik zei toch al, u verbindt zich ab-so-luut tot niets. Ik vraag niet
beter dan u van dienst te kunnen zijn! Ja meneer, ook voor het luttele bedrag
van vierhonderd frank raakt u bediend bij mij, en u bent gegarandeerd even
dood. De metode is: van een wolkenkrabber springen.
Z

Van een...? Kom, nu overdrijft u toch. Vierhonderd frank, voor iets waaraan
u zelf geen sent hoeft uit te geven? En dat noemt u goedkoop!...
A

En mijn inspanningen dan? Denkt u dat iedereen die moed kan opbrengen, om
zomaar uit het raam van een 40e verdieping te stappen? U hebt er geen idee
van, welke eisen soms aan mijn overredingskracht worden gesteld. En dan
spreek ik niet eens over de prosenten die ik aan tussenpersonen moet afstaan.
Z

Tussenpersonen?
A

Ik werk samen met psichiaters, die hun hopeloze gevallen naar mij zenden. Als
ze de kans zien bereiden ze het terrein alvast zodanig voor, dat ik een van mijn
duurdere metodes kan leveren: in de Niagara springen bijvoorbeeld, vliegtuigreis,
10 dagen hotelverblijf en uitstapjes in de omgeving inbegrepen. Maar u snapt
dadelijk: zoveel zit er niet altijd op. Stroop een kei het vel maar af!

Gard Sivik. Jaargang 5

33

Z
(knikt begrijpend)

Natuurlijk. Natuurlijk.
Stem
(plechtig)

Aandacht. Aandacht! Zo dadelijk zullen alle lichten in het stasion gedurende
één minuut gedoofd worden. Dit ter nagedachtenis van de slachtoffers van de
volledige zonsverduistering vandaag presies vijf jaar geleden.
A
(opspringend, gestikulerend)

Hee! Hela! Dat kun je zomaar niet! Wat denk je...
(Het wordt zonder overgang volkomen donker. Geluid van naderende trein; op welk spoor valt niet
uit te maken. Men hoort hem vertragen.)

Z

Daar is hij! Daar is hij! Komaan?
(Gestommel. De trein stopt; geluid van openslaande deuren, afgeblazen stoom enz.)

A

Ik krijg mijn koffer niet dicht! Helpt u me dan even!
Z
(zenuwachtig)

Ik heb wat beters te doen! Ik vind mijn eigen koffer niet!
(Nog meer gestommel.)

A

Ik ben klaar! Hebt u uw koffer?
(Men hoort Z over zijn koffer struikelen en tegen de vlakte slaan.)

Z

Au! Ja, hier heb ik het verrekte ding.
(Vloekt binnensmonds.)
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A

Komaan dan!
(Geluid van stappen.)

Z
(even later)

Waar is die trein?
A

Hier vind ik hem niet. Waar bent u?
Z

Op perron 7.
A

Ik ook.
Z

Misschien is hij te ver gereden!
(Geluid van haastige stappen, van voor- naar achterplan.)

A

Nee. Hier is hij niet. Misschien reed hij niet ver genoeg?
(Geluid van stappen, in omgekeerde richting.)

Z

Ook niet!
Stem

Reizigers voor Roerloos instappen alstublief. Reizigers voor Roerloos instappen
alstublief!
A
(gejaagd)

Toch op spoor 8! Haast u! Haast u dan toch!
(Geluid van rennen dwars het toneel over, daarna op perron 8 van voornaar achterplan en omgekeerd.)

Z
(wanhopig)

Niets! Niets!
(Dichtslaande deuren. Fluitje van treinwachter.)
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A
(roepend naar de man van de luidspreker)

Hee! Hee jij! Op welk spoor is die trein!
(de trein komt in beweging)

Op welk spoor is die trein, idioot! We vinden de trein niet! De trein voor
Roerloos! Maak dan toch licht! Hee! HEEEEE! LICHT! Luister dan toch!
LIIIICHT zeg ik!
(De trein versnelt; dan verzwakt het geluid. Als het is weggestorven plots weer volle licht. De klok
staat op zeven uur dertig; het bord vermeldt: ROERLOOS - 7.20 uur.)

Stem
(plechtig, met rechtmatige trots)

De direksie houdt eraan, het publiek geluk te wensen voor zijn waardige houding
tijdens de minuut doving van de lichten, in acht genomen ter nagedachtenis van
de slachtoffers van de zonsverduistering, vandaag presies vijf jaar geleden.
(A en Z zijn te verslagen om te reageren. Ze gaan langzaam terug naar perron 7. Zitten neer op hun
koffers. Vertolking terug in zelfde toonaard als bij aanvang, met bovendien sporen
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van de doorstane vermoeienissen, enz.)

A
(na pauze)

Hij is weg.
Z

Ach, wie weet...
A

Het was toch de trein voor Roerloos? Het werd aangekondigd door de
luidspreker!
Z

Er wordt zoveel aangekondigd door luidsprekers. Teveel om allemaal waar te
zijn. Heeft hij gezegd Roerloos?
A

Dat hebt u toch zelf gehoord?
Z

Nee.
(onzeker. Hij tracht zichzelf te overtuigen)

Die man is een dolzinnige leugenaar.
Een patologies geval. Als hij dat heeft gezegd zal het wel niet waar zijn.
A
(krijgt de klok in het oog)

Is het zo laat?
Z
(kijkt op zijn horloge)

Ja. Zeven uur dertig.
A

Wanneer is dan die trein?
Z
(wijst naar bord)

Zeven uur twintig.
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O ja. Dan hebt u gelijk: dat was daareven niet de trein voor Roerloos. Om zeven
uur twintig was ik hier nog niet. Ik ben het stasion binnengekomen...
(raadpleegt zakboekje)

ik heb het hier opgeschreven, ik noteer elke besteding van mijn tijd weet u... om
zeven uur dertig.
Z

Ik ook. U kwam hier vlak na mij.
A
(weer opgewekt)

Ziet u? Wij zijn hier nog maar pas. We zijn ruimschoots op tijd voor de trein
naar Roerloos.
Z
(id)

Ja, we hebben nog al de tijd. Nog 23 uur en 50 minuten.
A

Je moet nooit op het laatste nippertje komen, vind ik.
Z

Daar heb ik ook zo'n hekel aan.
(Zijn weer rechtgestaan en wachten een poosje vol goede moed, nu en dan uitkijkend of de trein nog
niet nadert.)

A

Wel...! Ik heb een vermoeiende dag achter de rug, moet ik zeggen.
(Zet zich neer op zijn koffer.)

Z

Hehee! Ik niet minder.
(doet hetzelfde)

(Pauze. Steunen hoofd met handen, ellebogen op knieën.)

Stem
(zachter en rustiger dan daarstraks)
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Aandacht. Ter nagedachtenis van de slachtoffers van de rampspoedige
maansverduistering...
(A en Z schudden het hoofd zonder opkijken, wuiven afwerend met één hand.)

Stem
(teleurgesteld, zuchtend)

Nu goed. Zoals u wil.
(korte pauze)

De wensen van het publiek zijn onze wet.
(Hoofden van A en Z zakken dieper en dieper. Ook de belichting verzwakt. Zij slapen.)

Stem
(nog langzamer en zachter)

Aandacht. Aandacht. Het spijt me wel. Dit is een gruwelijk misverstand.
Onafhankelijk van onze goede wil.
(pauze)

De trein naar Roerloos rijdt niet meer. Zal niet meer rijden.
(pauze. Met merkbare zelfbeheersing, als bij de aankondiging van nasionale rampen. Korte
pauze na elke zin)

Roerloos bestaat niet meer. Het is in zee verzonken. Bedolven door een
vulkaanuitbarsting. Getroffen door een zonsverduistering. Van de kaart geveegd.
Onze welgemeende verontschuldigingen.
(De Stem begint te snikken, wat potsierlijk klinkt door de luidspreker)

Wij hebben u belogen. Het was met de beste bedoelingen. Maar er is nooit een
trein naar Roerloos geweest.
(pauze. Snikken gesmoord)

Roerloos heeft nooit bestaan.
(snikken bedaart)

Roerloos is een hersenschim. Het is elders. Aan de zuidpool. In de stratosfeer.
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Op de bodem van de stille oseaan. Op de planeet Mars.
(pauze)

Het is voorbij.
(stilte)

Horen jullie me nog?
(stilte)

Psssst!
(stilte. Minder overtuigd)

Psst... Oh.
(stilte. Fluisterend, langzaam)

Welterusten dan.
(Bij ‘welterusten’ begint het licht snel weg te sterven; eer het volledig donker is valt het
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cornelis bastiaan vaandrager / trailer*
Jongetje op terras krijgt slok limonade, bijt in glas en loopt bloedende jaap in koon
op. Vader probeert uit scherven en scherfjes glas te rekonstrueren: heeft kind glas
ingeslikt? Hier heeft ze de handle van de noodrem overgehaald. Het ronde liftruitje
stopt juist voor het beton van de eerste etage (eerste etage). Niemand die zich lang
afvraagt waar de lift blijft. Is wel vaker defekt. Deur sluit zeker niet goed. Nemen
we de andere lift. Heb je wel eens meer liefde gemaakt in een lift? Dans l'ascenseur.
Waarom zet je de piek up niet op een tafeltje? De baby verziekt alle platen. Kijk nou
wat een krassen! En aan de andere kant overdrijf je weer: als we geen platen meer
draaien, stekker uit het stopkontakt halen en de deksel er op. Ze zeggen me al heel
vriendelijk gedag. De bakker, de melkboer. In de hall, op de galerij, voor het
keukenraam. En me de zenuwen laten schrikken met hun gebel. Uren in het portaal
zitten wachten. Een kinderwagen, een slee. Maar ik durfde, wilde niet gaan slapen.
Hoe vaak ik de trap niet afgelopen ben om op de stadhuisklok te kijken. Halverwege
de zesde en vijfde. Ik durfde ook niet de galerijdeur te openen. Ik wist niet zeker of
je alleen terug zou komen. Tenslotte maar een briefje gekrabbeld. Touwtje van de
deur, op mijn tenen de kamer in, briefje onder je hoofdkussen. De tweede week,
geloof ik. In ieder geval waren we nog niet (tweede etage) met elkaar naar bed
geweest. Ik ken liften in Antwerpen, die minstens de helft kleiner zijn. Kun je hooguit
met z'n tweeën in. En dan sta je nog vlak tegen elkaar aan. Eerst twee
harmonikahekken dicht trekken, anders zet de lift zich niet in beweging. Onderweg
kun je aan alle kanten zien wat je passeert. Je ziet wat je passeert. En je stapt niet
aan dezelfde kant uit, waar je ingestapt bent. Als hij maar niet weigert. Of met een
smak terugvalt. Laatst nog: een man die boven op een lift reparaties uitvoert. Is de
lift niet buiten werking gesteld? Iemand drukt beneden op een knop. Lift komt op
gang. Man morsdood gedruk tegen plafond van schacht.
Springen terstond in het oog enkele veranderingen in de kamer. Het vlak van de witte
muur, waarin voorheen slechts een bronzen engeltje van ± 20 centimeter lengte
zweefde, wordt nu aan de rechterzijde, boven de eethoek, voor de tweede maal
gebroken door een vrij grote, ouderwetse lithografie. In groen en rood. Een vrouw
op een schommel. In een tuin. Haar borsten, toch al niet zorgvuldig aan het oog
onttrokken, staan op het punt uit de halfdichtgeknoopte japon te springen: wilde
schommelbewegingen. Een man, van wie alleen het bovenlichaam zichtbaar is tussen
de struiken en die kennelijk de vaart van de schommel verzorgt, verbeidt dit moment
grijnzend.
Aan de blauwe muur is een afbeelding geprikt, die alleen wat het formaat betreft,
met de eerste overeenkomt. Pagina uit een middeleeuws psalmenboek. Op het
geschepte papier een passage uit een religieus lied. Latijnse tekst. Verouderd
notenschrift. De beginletters zijn op minutieuze wijze geïllustreerd.
Naast het kleine, witte dressoir, dat gedeeltelijk als bar dienst doet, met
opengeslagen deksel een koffer. Over de rand bungelen (waarschijnlijk nieuwe)
nylons. Inderdaad, nieuwe nylons. De overige kledingstukken, voor zover zichtbaar,
zien er vertrouwd uit. Ongeveer een halve meter van de koffer vandaan, de kamer
in, een paar schoenen. Nieuwe schoenen. Een ervan ligt. De ander staat. Op een
buitengewoon hoge hak. Het is duidelijk dat dit geen schoenen van goedkope kwaliteit
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zijn. Toch is de schatting van de prijs nog veel te laag. Men is geneigd de kleur als
smaragdgroen te betitelen. Maar zelfs deze, toch niet zo populaire kleur, lijkt te voor
de hand liggend voor dit exklusieve model. Cyprusgroen, vert émeraude, Paul
Veronesegroen e.d. raken waarschijnlijk eerder de bedoelingen van de ontwerper.
Aan de voorzijde louter als ornament aangebrachte gespen. Vallen bij nader inzien
niet in de smaak. Kunnen zonder veel moeite verwijderd worden.
De stapel damesbladen op bed. Groter dan gewoonlijk. Kennelijk nog niet, of
nauwelijks ingezien. Alleen de Marie-Claire nog niet vervangen door de laatste editie.
Wordt altijd aan een kiosk gekocht. In tegenstelling tot de damesbladen, die aan huis
bezorgd worden.
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Het beloofde cadeau. Niet zoals verwacht, zoals beloofd, een deeltje uit de Olympia
Press. Was niet te vinden. Onzin. Eveneens een lithografie. De helft kleiner dan die
aan de witte muur, maar in meer kleuren uitgevoerd. Een slapende vrouw in witte
nachtjapon, die haar borsten geheel onbedekt laat. Zij ligt half buiten het bed geleund.
Lakens en dekens zijn losgewoeld en liggen grotendeels op de betegelde vloer. Zij
houdt op twee plaatsen een groot, langwerpig, blauwgestreept kussen omklemd.
Tussen haar dijen. Met de rechterarm op haar middel. De linkerhand omklemt een
poot van een omgevallen (of omgetrokken) stoel. Links onderaan slapend een
zwartwitte pekinees. In sierlijke krulletters Un Rève. Is de huidige spelling niet met
een ê? Geen moment in de gelegenheid geweest iets op de post te doen. Kaarten aan
ouders, schoonmoeder, vriendin zijn door hem gepost. De geschreven groeten
doorgenomen en waar nodig, mede ondertekend. Wel degelijk een kaart geschreven.
Op het toilet van het hotel. Voilà. Een postzegel van 30 fr. ondersteboven geplakt in
de rechterbovenhoek. Om op enigszins verborgen wijze uitdrukking te geven aan
zijn ervaringen en gevoelens tegenover zijn korrespondentiepartner, plakt men de
zegel op een willekeurige plaats en in een bepaalde stand op de enveloppe, waaruit
dan de geadresseerde kan opmaken wat de afzender bedoelt, zonder gebruikmaking
van woorden. 13 Paris. Les Bouquinistes. Bookstores along the Seine. Reproduction
interdite. Schrijf niet meer. Het is gevaarlijk. Men is er achter gekomen. Ik ben niet
vrij meer. Mijn hand is reeds vergeven. Op het plaveisel, bij de linkervoet van een
oude man, waarschijnlijk een boekverkoper, een niet te ontcijferen tekst. Als de kaart
schuin gehouden wordt, zodat het licht het gladde oppervlak doet glanzen en de
voorstelling aan het oog onttrekt, een tweede tekst. Met ballpoint. Leesbaar: ik houd
van je. Geen moment in de gelegenheid geweest iets op de post te doen. Ik houd van
je. Schuin in het zeildoek van het tweede boekenstalletje van links. Ik ben geen
moment alleen geweest. Ja, als ik naar het toilet moest. Op het toilet van het hotel.
De argwaan waarmee hij me aankeek.
Alsof ik vlug even met Rotterdam zou bellen. Had ik trouwens geen geld voor.
Geen franse franc in mijn portemonnaie gehad. Rien du tout. Heb je niet nodig. Ik
betaal toch. Ik ben toch heel de tijd bij je. Heerlijk op terrasjes zitten, alleen. Was er
deze keer niet bij. Heeft me overal naar toe gesleept. De hele tentoonstelling, elke
cocktailparty, elke bespreking, elk interview. Ik had wel succes. Heb daar meer
succes dan hier. Geloof ik. Van die leuke italiaantjes. Als die dan hoffelijk wilden
doen bij een oversteekplaats, hij gauw een arm om me heen. Om maar goed te laten
blijken dat ik bij hem hoorde.
Nee. De eerste dagen was ik er wel bang voor. Altijd als we op reis zijn en we
logeren in een hotel. Zodra hij de geur van vreemde lakens ruikt. In de vooravond
begint het al. Hij kijkt vaker naar me dan gewoonlijk. Is ongewoon attent. Bedrinkt
zich zorgvuldig. De avond is nog niet eens voor de helft voorbij: of ik niet moe ben,
of ik niet liever wil gaan slapen. Nee. Dat maakt hem alleen maar begeriger. Hij
sleurt me gewoon van mijn kruk. De wagen in. Niet eens tijd om mijn glas leeg te
drinken. Dit keer gelukkig recepties, waar hij onmogelijk vroeg weg kon. Elke avond
werd het zo laat dat hij of te moe of te dronken was. En donderdagmiddag ben ik
ongesteld geworden. Wilde hij eerst niet geloven. Moest ik bewijzen. Een keer is hij
toch zo kwaad geworden. Ik zat me te wassen. Van die leuke bidetjes hebben ze daar.
Die kun je hier toch wel kopen? Hij lag al in bed een krant te lezen. Ik liet de straaltjes
van alle kanten heerlijk naar binnen spuiten. Komt er nog wat van? Je zit al meer
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dan een uur op dat ding. Realiseerde zich zeker wat er gebeurde. Hij sprong uit bed
en trok me van mijn bidetje. Schold me uit voor vieze, geile griet. En nymfomaan,
woord kende ik niet eens, en stompte me het bed in. Hij zag het. Hij zag het aan mijn
gezicht. Aan mijn ogen. Hij heeft me misschien wel horen kreunen. Ik kwam haast
klaar. Zal ik koffie zetten? De cognacfles is voor driekwart leeg. Hoe laat moet je
weg? Meer dan een glas kan er niet uit. Het verschil zou opvallen. Heb je me
bedrogen? Alleen maar filtersigaretten. De afgebroken filters onmiddellijk over het
balkon gooien. Waarom geef je geen antwoord? Niet in de asbak. Wat lach je? Als
ze de asbak vergeet te legen. Kun je
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dan niet eens anderhalve week wachten? Niet eens?
Wolf noteert alle bakken in een zakagenda. Het alfabetgedeelte, door anderen voor
adressen gebruikt, staat bij hem vol trefwoorden. Hoge uitzondering als je hem een
bak vertelt die hij nog niet kent. Meestal heft hij bij de eerste of tweede zin de hand
al op. Heb ik al. Hoge uitzondering: eigenlijk niet eens een echte bak. Er was eens
een man, een invalide man - Wolfs hand gaat omhoog en zakt weer - die zich per
dag gemiddeld zestig keer aftrok. Verder deed hij niets dan slapen. Aan zijn pik had
hij een touwtje. Dat touwtje stond in verbinding met een belletje. Kreeg hij in zijn
slaap een stijve, dan spande het touwtje zich en wekte het belletje hem. Vlug aftrekken
en weer gaan slapen. Een korte aarzeling. De zakagenda komt te voorschijn. Wolf
noteert. Zelfs geen glimlach. Bedankt.
De sloop van de oude Bijenkorf vordert: nog slechts een klein stuk van de
linkerbuitenmuur zichtbaar. Van hieruit. Van het nieuwe gebouw het middengedeelte
met ingang. Niet de plastiek van Gabo. Staat in de steigers. Uitwerpselen van horden
spreeuwen hebben het metaal aangetast. Bovendien is bij de restauratiewerkzaamheden
brand ontstaan. Paniek ontstaan. Vlammen in lunchroom en kapsalon. Niet de
espressobar rechts. Naast de Cineac. Toasties. Merkwaardig. Vandaaruit is wel dit
raam te zien. Een specialiteit uit Italië. Twee vliesdunne sneetjes wittebrood.
Daartussen een plak ham en een plak kaas. Delicatesse. Het geheel even roosteren.
Iets bizonders. Een kleine radio. Verscholen tussen boekenplanken ter hoogte van
de vensterbank. Naast pockets en het telefoonboek. En oude nummers van
Marie-Claire. Staat bijna nooit aan. Tip voor woensdag half zeven: jazz op Brussel
Frans. Vergeet ze toch meestal. De zender kraakt. Het geluid valt herhaaldelijk weg.
Toch is het toestel nieuw gekocht. Is zelf vergeten waarvoor het dient. De telefoon
in de hoek van de vensterbank. Of op een krukje met zadelvormige zitting. Afgezet
met glimmende koperen nagels en afhangende leren kwastjes. Het kussen uit de
rieten stoel dient om het rinkelen van de telefoon te dempen. De neonlichten van
banken en warenhuizen. Het verkeer in de kloof tussen flat en winkels en kantoren
aan de overkant. Klaxons. Remmen op de hoek van de Hoogstraat. Uitkleden voor
het raam. Kan nu: geen woonhuizen aan de overkant. Nergens wordt overgewerkt.
Hoewel: werksters? 't Lijkt wel of die jongens daar nooit wat te doen hebben. Zitten
maar omhoog te kijken. En zeggen iets tegen elkaar. Of beginnen te lachen. Soms
steekt er een zijn hand op. Nee, niet hier. Ze kunnen onze hoofden zien boven de
bank uit. Zouden ze overal zo naar binnen loeren? Gelukkig dat we zo hoog zitten.
Anders moest ik de hele dag gordijnen voor de ramen hebben. De schemerlamp op
het witte taboeretje halverwege de kamer. De schemerlamp brandt. De tussenmuur
is weggebroken. Mocht van de huiseigenaar. Omdat het de bovenste etage is. Een
zeer royale kamer is ontstaan. Tevens slaapkamer. Klein nadeel: is er bezoek geweest,
of een feestje (komt zelden voor), dan dient er eerst geruime tijd gelucht te worden,
voor de atmosfeer zich weer leent voor een gezonde nachtrust. Groot nadeel: wie de
kamer binnenstapt, ziet in een oogopslag wat er in de kamer (op het bed) gebeurt.
Afzondering onmogelijk. De afscheiding op het plafond. Storende eindjes
elektriciteitsdraad die, tegen alle advies, maar niet weggewerkt worden. Kleine
moeite. Van de muziek gaat veel verloren: de openstaande balkondeur. Het gordijn
als een pendule boven de drempel. Op het voeteneinde is de wind voelbaar. Je vat
kou straks, als je bezweet bent. En het verkeer in de diepte. Lang werk heeft ze weer
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in de badkamer. Van de cognac afblijven. Zit haast niets meer in. En de whiskey is
op. En de gin ook. Nog vier flesjes bier in de ijskast. Voor mij cola. Ik krijg er altijd
verschrikkelijke dorst van. Heb je sigaretten gekocht? Zonnehoed, draagt ze nooit,
nooit gezien, wandversiering. Draag ik 's zomers, aan het strand. Staat zo beeldig.
Shawl om mijn hoofd, strak, grote zonnebril, dan de hoed. Zal 'm straks eens opzetten,
eerst afdrogen. Zachtjes met die deuren. Altijd hetzelfde. Stom gekonstrueerd ook.
Je weet nooit welke deur je te pakken hebt, de badkamerdeur of de gangdeur. Dan
slaat de tussen-
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deur op de gang er nog tegen. Als je te vlug los laat. Heeft geen slot. Om de kinderen
denken. Vergeet geen handdoek mee te nemen. De plaid ziet er zo uit. Helemaal hard
geworden. Van de week een nieuwe kopen. Deze in de kinderkamer. Het regent. Het
regent. De straten worden nat. Zijn nat. Dat is duidelijk, banden van passerende
auto's, te horen. Laurindo Almeida en Bud Shank. Aan laten staan. Aan laten staan?
Een 45-toerenplaatje. Beter helemaal geen muziek dan telkens opstaan, opnieuw
opzetten of omkeren. Toegegeven. Een langspeelplaat? Er komt er niet een in
aanmerking. Een automatische platenwisselaar aanschaffen. Wordt overwogen. Het
is vaak lastig om over bepaalde aktualiteiten met haar van gedachten te wisselen.
Uit dikke, groene glazen is het prettig drinken. Naar de radio luistert zij niet of
nauwelijks. Ze zijn er in alle maten: van zware pullen tot borrelglaasjes. Ook
bijpassende karaffen zijn leverbaar. Stond hier nu maar de informatie van een dagblad
tegenover. Maar die doen meestal slechts dienst als verfraaiing van het interieur:
vaas met, meestal zonder bloemen. Waarom is er dan geen krant in huis? Ze kunnen
tegen een stootje. En vallen op de vaste vloerbedekking. Haar interesse is gewekt
voor een nieuwsweekblad. Bier laat geen vlekken na. De ironie en kompakte
berichtgeving spreken haar wel aan. Bier laat toch geen vlekken na? Ik heb voorgesteld
om een abonnement te nemen. Speciaal voor de gezinsflessen is er een plasticdop:
na verwijdering kroonkurk om hals van fles aanbrengen. Het blad bleek te bevallen.
De gedachte aan een abonnement niet. Lauw. Had ze de fles maar in de ijskast moeten
zetten. Of ze moet bier willen. Nog niet zolang geleden is een ander blad opgezegd.
Of is de toezending gestaakt? Verdween meestal na vluchtige lezing op vrijdagmorgen
al naar de keuken. Op de stapel damesbladen, reclamefolders, gratis
huis-aan-huiskranten. Zo'n boekwerk. Geen doorkomen aan. Voor de helft
advertenties. Kon niet eens door de brievenbus. Rekonstruktie van het glas geeft nog
geen zekerheid. Stukjes glas kunnen binnenwaarts, in de limonade gevallen zijn.
Nietwaar? Of op de grond. Was het een grasperk? Zoek dan maar eens uit waar ze
gebleven zijn. Het abonnementsgeld is nog steeds niet betaald. Of heeft hij het glas
op zijn hand leeggeschonken? Ik zou voor alle zekerheid een medisch onderzoek in
laten stellen.

Eindnoten:
* voor De Avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager
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rob cassuto / twee gedichten
[I]
ik zie
de grens waarachter men
het vizier afstelt op mooi weer
ook de lachende luitenant
de adem van de vroegere staatsman
het speeksel van de autocoureur
vormen nog niet de helft
van wat de dag van vandaag
(die morgen en overmorgen is)
aan breedte van glas en ogen inhoudt
en al zijn ogen
de omgekeerde film van wat men niet wil zien
het onbegrijpelijke geloof blijft
dat eerstdaags uit lucht en aarde
een medemens zal ontstaan
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[II]
de hemel spreekt al boekdelen
van een naderend diluvium
de effekten staan star in de lucht
een freewheelend gevaar
krijgt een voorwaardelijke vrijheid
zijn ijzeren plant krijgt
een beangstigend aantal wielen
de tanden als vlaggen nakijkend
gaat steeds lager
gaat steeds hoger
het moederlijk vloeiend bloed
naarmate de beweging van een mens
slordiger en korter
een hemel van effekten
verkondigt het diluvium van stille stenen boekdelen
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bob den uyl / een beeld van mijn drukke werkzaamheden
Gehaast liep ik de hoek om. Ik kwam hierdoor van de brede drukke verkeersweg op
het langgerekte plein, waar geen doorgaand verkeer was en alleen het geschreeuw
van de vele spelende kinderen de stilte, die hier 's nachts moest heersen, verscheurde.
Ik probeerde onder het lopen het aantal kinderen te schatten, maar kon het niet met
mezelf eens worden. Het ging ook allemaal zo gehaast vandaag; bergen werk moesten
nog verzet worden en waar bleef de tijd als je eenmaal goed aan de gang was?
De lange zijden van het plein werden gevormd door blokken verwaarloosde huizen.
De twee korte zijden werden gevuld door een blok huizen van hetzelfde type en de
drukke verkeersweg, waar onafgebroken het gedreun van de zware trams te horen
was. Tussen de huizenblokken strekten zich lange zijstraten uit, met inbegrip van
rijstraat en trottoirs vervaardigd van donkere, smalle baksteen. Het middenvlak van
het plein werd ingenomen door een zanderige vlakte, met in het midden een
monumentale fontein. De plaatsing van de fontein op de vlakte, waarvan dorre randen
gras bewezen dat hier vroeger een net plantsoen moest zijn geweest, stemde mij tot
tevredenheid. Het was onmogelijk er aan te twijfelen of de fontein wel in het zuivere
middelpunt van het veld stond. De fontein zelf bestond uit blauwgrijze steen: een
geornamenteerde kegel met allerlei uitstulpsels in een ronde bak. Halverhoogte werd
de aandacht getrokken door vier stenen cherubijnen met zuiver ronde gaatjes op de
paats van de navels. Hieruit moesten in vroeger tijden stralen water hebben gespoten,
met als bekroning een watergordijn uit de naar boven gerichte bek van de op de top
bevestigde stenen vis. De fontein was zichtbaar sinds lang niet meer in werking.
Oorspronkelijk opgericht ter verfraaiing van het stadsbeeld, diende zij nu als
speelplaats voor de buurtjongens, die op de cherubijnen klommen en vanaf die plaats
om het verst waterden.
Ik meed de vlakte, bleef bij de huizen lopen en lette goed op de huisnummers. Bij
een mooi rond getal zou ik aanbellen en naar boven lopen, na eerst vastgesteld te
hebben dat de op de deur vermelde naam redelijk was, althans niet stuitend. Op de
straat liepen wat huisvrouwen en kinderen, aan de overkant stond een bank waarop
een oude man zat Impulsief stak ik op een drafje de straat over, maakte een bocht
om de bank en riep de oude toe: ‘Er is nog heel wat werk te doen, schaam je je niet.’
Hij keek naar me op met een boze blik in zijn ogen, maar ik was alweer weg, terug
naar de huizenkant. Ik was niet tevreden over mijn opmerking, deze had scherper
moeten zijn. Maar alles moest ter plaatse geïmproviseerd worden, later zou dat wel
beter worden.
Onder het jachtige voortstappen trok een naam naast een deur mijn aandacht. De
belangrijkheid van mijn bezigheden verbiedt mij deze naam te onthullen, alles moet
onder de striktste geheimhouding geschieden, maar voor een juist begrip is een naam
ook niet noodzakelijk. Ik belde aan, de deur ging prompt open. Ik deed een stap de
gang in en keek naar boven in een volkomen duisternis. Hierdoor kon ik niet de
traptreden tellen, maar dat kon ook wel onder het bestijgen gebeuren. De trap was
erg smal, twee mensen zouden er elkaar nauwelijks kunnen passeren. Vreemd genoeg
kraakten de treden niet, ondanks het ontbreken van een loper. Bovengekomen keek
ik nog even naar beneden voordat ik verder ging. Een lichtend vierkant duidde er op
dat de deur open was blijven staan.
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De geur in de woning was dik en krachtig. Ik ademde enige malen diep om er aan
te wennen. Buiten de gewone etensgeuren had de atmosfeer op deze gang iets
vervelends, maar tegelijk ook iets droevigs. In de keuken links van mij vermoedde
ik een kattebak. Rechts, aan het einde van de korte gang, was de deur van de
woonkamer. De kleur van deze deur kwam overeen met de huisgeur: vuilbruin met
een loszittende houten deurknop. Ik voelde of mijn das in het midden zat en opende
dan zonder kloppen de deur met een krachtige zwaai, tegelijk met doelbewuste
stappen naar binnen tredend. Aan het raam zat een vrouw van omstreeks veertig jaar.
Daar zij bij mijn binnenkomst opstond om mij te begroeten, kon ik zien dat zij het
goed geconserveerde figuur had van een ongetrouwd gebleven vrouw. Weliswaar
droeg zij duidelijk een stevig corset, maar haar borsten waren merkwaardig groot
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en goedgevormd, terwijl het vlees van haar hals stevig leek. Ik gaf haar een hand.
Zij was groot en flink, met bleekblauwe ogen.
- Dag mevrouw. Ik ben van een zeer speciaal bureau dat zich onder andere
bezighoudt met bevolkingsonderzoek. Vergeeft U mij mijn overhaaste en
onaangemelde binnenkomst, maar U begrijpt, het is razend druk en ik moet per dag
zoveel mensen afwerken. Gaat U alstublieft weer zitten. Mag ik beginnen met vraag
één? Wat is Uw beroep?
- Ik ben godsdienstonderwijzeres, antwoordde ze gewillig, en lachte verlegen. Zij
speelde met haar vingers en scheen het gebeuren niet onaangenaam te vinden. Terwijl
ik vlug het vertrek rondkeek, het aantal stoelen telde en de plaats van de tafel even
corrigeerde door deze precies in het midden van de kamer te schuiven, kreeg ik toch
weer de indruk dat er iets belangrijkers te doen viel. Ik trommelde met mijn linkerhand
op de schoorsteenmantel en keek even het raam uit. Het huis bevond zich juist
tegenover de fontein, waarop nu een aantal jongens aanval en verdediging speelde.
Ik wendde mij weer tot de vrouw.
- Juist, prachtig. U behoort dus tot de meer ontwikkelde groepen. Heerlijke pendule
hebt U daar, echt leuk al die engeltjes. Die dingen lopen honderd jaar zonder
opwinden, niet? Nu heb ik nog een verzoek. Mag ik van U een potlood en een stuk
papier? Ik schijn mijn notitieboek en vulpen vergeten te hebben.
- Natuurlijk, zei de vrouw begrijpend en liep naar een ouderwetse buffetkast toe,
waarvan zij een lade opentrok. Ik was achter haar aangekomen, en keek over haar
schouder naar de inhoud van de lade.
- Het onderzoek vereist een grondige bestudering van de bezittingen van de
betrokken persoon. Mag ik even?
Ik duwde haar lichtjes opzij, en deed de onderste deuren van het buffet open. Over
de geur die mij tegemoet kwam wil ik het niet hebben. Links op de plank stonden
stapels borden en schalen van eenvoudig wit aardewerk. Hieronder stonden van
hetzelfde materiaal kopjes en schoteltjes in wankele stapeltjes. Ik schoof wat schalen
opzij om achterin te kunnen kijken, maar daar stond niets. Rechts stond een messenbak
gevuld met bestek; verder schaaltjes vleeswaren, een kaasstolp en een botervloot.
Hierachter zag ik wat gevulde papieren zakken, waarschijnlijk suiker en zo. Het vak
rechtsonder werd geheel gevuld door een oud model naaimachine. Ik nam de
botervloot in mijn hand en greep met de andere hand een mes uit de bak. Met dit
mes begon ik de boter over het buffet te smeren. Ik deed mijn best het zo goed
mogelijk te doen en alle naden, kieren en sleutelgaten gelijkmatig met boter te vullen.
Het was een aardig werkje, met boter is het prettig werken. Maar na enige tijd verloor
ik toch weer mijn interesse in de bezigheid. Om wat sneller klaar te zijn veegde ik
de overgebleven boter met mijn vingers bijeen tot een klontje en wierp dit zonder te
kijken ergens de kast in. Ik keek om of de vrouw nog achter mij stond, maar zij was
alweer gaan zitten en keek belangstellend uit het raam naar het spel van de jongens.
Door haar licht gebogen houding kwamen haar borsten wat naar voren en gedurende
enkele ogenblikken kon ik mijn ogen er niet van afhouden. Maar mijn werk kon geen
afleiding verdragen, er moest nog zo veel gebeuren.
Het bovenste deel van het buffet werd gevormd door een ronde spiegel met aan
weerszijden twee kastjes met glazen deuren, alles in donkerbruin eikenhout. Achter
de glazen deurtjes stond een volledig glasstel van een sierlijk model. Vlug telde ik
het aantal glazen in het ene kastje en vermenigvuldigde de uitkomst met twee. Ik
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opende het kastje waar ik voor stond, haalde één voor één de glazen er uit en liet ze
van een flinke hoogte op de grond kapot vallen. Dit veroorzaakte nogal een gerinkel,
meer dan ik had verwacht, en nieuwsgierig keek ik naar de vrouw om haar reacties
te zien.
- Wat zullen de buren wel zeggen? vroeg ze, maar de blik in haar ogen gaf duidelijk
te kennen dat de vernietiging van haar glasstel haar wel amuseerde. Nadat het twaalfde
glas was stukgevallen, besloot ik op te houden. Niets gaat zo snel vervelen als het
stukgooien van nooit gebruikte wijnglazen. Met mijn rechtervoet veegde ik de
scherven wat bij elkaar
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en liep daarop naar de tafel, waar de vrouw papier en potlood had klaargelegd. Ik
ging in de leunstoel tegenover haar zitten en begon ingespannen op het papier te
staren.
- Ik zal nu doorgaan met het stellen van vragen. Gewoon routinewerk natuurlijk,
het verveelt U toch niet?
- Niet in het minst. Ik vind het wel gezellig als er iemand komt.
- Waarom bent U eigenlijk niet op school?
- De scholen hebben op het ogenblik herfstvacantie. U hebt toch wel al die kinderen
op straat gezien?
- Ach ja, herfstvacantie, dat is aardig, hoe heb ik dat kunnen vergeten. Vertelt U
eens wat over Uw liefdeleven. In grote lijnen natuurlijk, intimiteiten kunt U mij
besparen.
Hierop begon de vrouw ontzettend te blozen en naar de grond te kijken. Na enige
ogenblikken kwam er nauwelijks hoorbaar uit:
- Ik houd van een dominee. Maar hij is getrouwd. Verder heb ik geen ervaringen.
- Goed, veelzeggend in zijn kortheid. Om haar gelegenheid te geven zich te
herstellen ging ik bedrijvig mompelend wat op het papier in mijn hand zitten krassen.
Toen naar mijn mening voldoende tijd was verstreken en ik opkeek, had de vrouw
inmiddels haar normale gelaatskleur herkregen. In haar ogen was echter een vreemde
uitdrukking gekomen.
- Mevrouw, ik weet genoeg. Nog één vraag en dan ben ik klaar. Gezien Uw reactie
op mijn vorige vraag zal ik de laatste in een vreemde taal stellen. Dat wil nog wel
eens helpen tegen verlegenheid. Luistert U goed: may I fondle your breasts?
- Certainly, zei de vrouw gretig. Verblijd stond ik op en liep naar haar toe. Dit was
een ongemeen buitenkansje, borsten van dergelijke afmetingen zag men niet vaak.
Discreet schoof ik het gordijn aan haar kant dicht, zodat het enigszins schemerig
werd in de hoek waar de vrouw zat. Ik ging vol spanning op de leuning van haar
stoel zitten:
- Hoe heet je?
- Maria. En jij?
- Oh, ik ben een ambtenaar in functie. Misschien vertel ik je mijn naam wel eens,
een andere keer.
Onder het spreken was ik begonnen haar borsten te strelen. De ontroering bij
zoveel weelderigheid snoerde mij de keel. ‘Dit is enorm, enorm’, herhaalde ik bij
mijzelf, ‘welk een stevigheid, welk een volume’. Toch was dit nog niet genoeg voor
mij; met één hand begon ik haar blouse los te knopen en uit te doen. De
schouderbandjes van haar onderjurk sneed ik door met mijn zakmesje, alsook de
rugsluiting van haar bustehouder. De grote afmetingen van dit kledingstuk vielen
pas goed in het oog toen het op de grond lag.
- Zeker geen confectiemaatje, waagde ik een grapje.
- Ja toch wel, antwoordde ze ernstig. 't Is wel een bizondere maat, tamelijk prijzig.
Ontdaan van alle omhulsels waren haar borsten nog eens zo aantrekkelijk. Wel hingen
ze een weinig door hun zwaarte en waren de tepels naar verhouding te klein, maar
hun blankheid was oogverblindend, zonder oneffenheden of onreinheden. Hier viel
niets te haasten en te tellen. Zij was opgestaan en in extase leidde ik haar zachtjes
de kamer door, vrolijk neuriënd, van stoel tot stoel, onder de tafel door, langs alle
schilderijen. Lang toefden we in een hoek, stilzwijgend en ontspannen genietend van
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warmte en stevige zachtheid. Struikelend en elkaar ondersteunend bereikten we de
hoop glasscherven. Wij wentelden ons hierin om en om in woordeloze vreugde. Het
geluk was wel met mij. Maar een dergelijke situatie kan niet blijven duren. Na het
hoogtepunt bij de scherven voelde ik mij ineens vermoeid, en aan haar ogen zag ik
dat ook zij terug verlangde naar haar stoel bij het raam. Voor de laatste maal liet ik
mijn handen de ronde maken over haar borsten, stelde vast dat zij lichtjes uit haar
mond rook, schoof dan mijn das recht, knoopte mijn jasje dicht en verliet het huis.
Er was iets ongewoons aan de stilte in de kamer van Maria, buiten was het jachtige
leven en ik had nog vele taken te verrichten, veel belangrijker dan het strelen van
vrouwenvlees.
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Het oude mannetje op zijn bankje had mij uit de deur zien komen en keek me
minachtend aan, woorden prevelend met zijn tandeloze mond. Het spel der jongens
was nog in volle gang, er vielen rake klappen en de aard van het spel leek mij ernstiger
geworden. Bovenop de kegel, zich krampachtig vasthoudend aan de stenen vis, zat
de leider van de verdedigende partij en regelde het gevecht. Het was hem haast niet
mogelijk boven het lawaai uit te schreeuwen, en viel bijna van zijn plaats af in zijn
pogingen zijn groep te wijzen op het gevaar dat er aan een bepaalde kant scheen te
dreigen. Ik was heel even stil blijven staan om het gedoe aan te zien, maar dwong
mij verder te gaan. Snel stapte ik langs de huizenkant in de richting van de
verkeersweg. Bij de drukke weg gekomen sloeg ik weer de hoek om in de richting
waaruit ik was gekomen, en voelde me opgelucht nu het plein achter me lag.
Herfstvacantie, had Maria gezegd, dus moest het herfst zijn. Ik keek naar de hemel,
maar deze was stralend blauw, ook de bomen zaten nog dik in hun bladeren. Ik
besloot eens een kalender te kopen en precies bij te houden welke dag het was, welk
jaargetijde. In mijn zak voelde ik het lijstje waarop mijn werkzaamheden voor die
dag waren uitgestippeld. Ik friemelde er wat aan, het was niet nodig er op te kijken.
Toch had ik de gedachte dat er iets te doen viel wat niet op het lijstje voorkwam, iets
anders, iets veel belangrijkers. De straat werd me eigenlijk ook te druk, de trams
bleven maar rijden en tingelen. Zware vrachtwagens stootten grote blauwe rookwolken
uit hun uitlaatpijpen. Om eens even wat anders te zien bleef ik staan bij een ijzerwinkel
waar in de etalage tientallen kleine hoopjes ijzerwaren lagen, met de prijzen op een
kaartje erbij. Getroffen keek ik toe, wat waren er toch een hoop voorwerpen op de
wereld. Er stonden geen namen bij de hoopjes. Slechts van enkele artikelen wist ik
het doel: koperen ringen, draadnagels, allerlei soorten haakjes. Maar van vele
voorwerpen wist ik niet de naam, en zeker niet het gebruik dat er van gemaakt kon
worden. Eén hoopje voorwerpen trok mijn bizondere aandacht. Het waren kleine
brede huisjes, waarin weer dunnere en langere huisjes geschoven zaten. De randen
van de binnenste huisjes waren naar buiten omgebogen, zodat de buitenste huisjes
er niet af konden vallen. Er zat ongeveer een millimeter ruimte tussen de twee koperen
hulsjes: het doel en de naam van deze voorwerpen waren mij volslagen onbekend.
Een tijd lang beschouwde ik het hoopje aandachtig, mij voorstellingen makend over
het mogelijke nut. Ik besloot tot aankoop over te gaan en voelde me na dit besluit
op onverklaarbare wijze een beetje blij, alsof ik het goede spoor had gevonden. Ik
overtuigde mij nogmaals van de prijs, tweeëndertig cent per honderd gram, dat leek
me wel redelijk. De winkel was leeg op de verkoper na, die in een uitgetrokken laatje
iets stond te sorteren. Bij mijn binnenkomst draaide hij zich om en keek me
afwachtend aan. Vlug overlegde ik hoe ik mijn wens duidelijk zou kunnen maken.
- ik had graag honderd gram van die koperen hulsjes, waarin langere dunnere
hulsjes passen. De naam weet ik niet, ze liggen in de etalage, in het midden van de
voorste rij. De verkoper begreep onmiddellijk wat ik bedoelde. Het scheen een zeer
gangbaar artikel te zijn. Hij keerde zich weer naar de grote wand met honderden
kleine laden achter zich, trok zonder aarzeling één van de laatjes open en nam hieruit
een handvol van de voorwerpjes die ik bedoelde. Hij liet deze als zand uit zijn handen
op de weegschaal glijden en kneep zijn hand pas weer dicht toen de wijzer honderddrie
gram aanwees.
- Ik had graag precies honderd gram willen hebben. Een paar gram meer of minder
kan alles bederven, begrijpt U.
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Met opgetrokken wenkbrauwen begon de verkoper hulsjes uit de schaal te nemen
totdat de naald precies op honderd stond. Ik ademde verlicht op.
- Alstublieft mijnheer, honderd gram op de kop af.
Ik legde tweeëndertig cent op de toonbank, telde de munten tweemaal zorgvuldig
na en schoof ze toen in de richting van de verkoper.
- Dank U wel. Goedemiddag mijnheer.
Mijn hand diep in mijn jaszak stevig om het zakje geslagen liep ik weer op straat,
in de
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richting van de brug over de rivier. Het gehaaste gevoel was van mij afgevallen, maar
ik voelde het op de loer liggen. Stevig stapte ik door, mijn benen flink vooruit
werpend, zodat ik al spoedig op de brug liep. De brede rivier werd zoals altijd druk
bevaren. De zon schitterde in het schroefwater van de heen en weer schietende bootjes.
Het was werkelijk wel een aardig gezicht, vooral ook omdat men voelde dat, ondanks
het ogenschijnlijk zinloze gekrioel der vaartuigen, zij doelbewust op een
vastomschreven bestemming afstevenden. En zo was het ook op straat, om me heen.
Midden in de drukte, waarin iedereen zich een weg zocht en zo gehaast was dat men
elkaar de wettelijk voorgeschreven voorrang niet gunde, liep ik zelf met grote stappen,
misschien wel met een belangrijker opdracht dan ieder ander op de weg.
Midden op de brug gekomen overweldigde mij het glorieuze gezicht op de zilveren
stroom; ik moest stil blijven staan en er de tijd voor nemen het schouwspel met een
tevreden gezicht in te drinken. Ik legde mijn onderarmen op de brugleuning en keek
naar beneden in het licht en donker van het flakkerende water. In mijn hand klemde
ik nog steeds het zakje met de hulsjes. Langzaam maakte ik het zakje open en bekeek
de smetteloze koperen voorwerpjes. Ze waren nog steeds mooi, maar tegenover de
wijdheid van het water staken ze wat schriel af, tenslotte wist ik niet eens de naam.
Stuk voor stuk haalde ik ze uit het zakje en legde ze in een rechte lijn op de brede
brugleuning. Het waren er achttien. Door het gedreun van een passerende tram raakte
er één aan het rollen en viel van de leuning af. Het wateroppervlak lag zo ver beneden
mij dat ik niet eens kon zien waar het hulsje het water bereikte. Ik wipte ze nu één
voor één met mijn wijsvinger de leuning af, maar nam niet de moeite hun val te
volgen. Een lichte teleurstelling kon ik niet onderdrukken; toen ik ze kocht had ik
er veel meer van verwacht.
Ik richtte me op en keek om me heen. Verder gaan had nu weinig zin meer, het
zo veelbelovende programma voor deze dag was me totaal ontschoten, ik twijfelde
nu zelfs aan het bestaan er van. Een twintigtal meters verder stond een politieman
met aandacht naar me te kijken. Langzaam, bijna slenterend, liep ik op hem toe en
bleef voor hem staan. Ik kon zien dat hij nieuwsgierig was.
- Ik geloof dat ik de weg ben kwijtgeraakt, agent. Gelukkig dat U hier staat, U zult
me wel kunnen helpen.
- Waar moet U dan heen?
Ik probeerde niet kwaad te worden en richtte mijn blik weer op de rivier. Heel in
de verte zag ik op een loods grote letters staan, en ik spande me in het woord te
ontcijferen.
Ik schijn daar nogal lang gestaan te hebben. Toen ik weer om me heen keek was
er van de agent geen spoor meer te bekennen.
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onder 1 hoedje

ambivalentie, een aardig probleempje
De letterkunde blijft steeds een lineaire expressievorm. Zij mist de simultaneïteit van
de muziek en de schilderkunst. Zelfs de poésie pure, die door haar psychische densiteit
in de ‘bolvorm’ de grens van de literaire mogelijkheden bereikt, blijft eenzijdig
melodischhorizontaal, en vergt een tijdsverloop van a tot b, waarin a en b nooit
kunnen samenvallen. De vertikale struktuur, de harmonie (in de muzikale betekenis
van het woord) ontbreekt en waar juist in het vertikalisme de problematiek van het
huidige fenotype dient uitgedrukt, worden de kansen van de literaire kunstenaar
miniem. Er ontbreekt hem een dimensie. Hij wordt tot compromissen verplicht. Wij
zien hem de noten van een complex akkoord afzonderlijk en na elkaar schrijven; wij
horen hem veronderstellen en aan de lezer suggereren, dat deze zevenhonderd
bladzijden analyse in feite de uitdrukking zijn van één psychisch moment (Werfel
in ‘Höret die Stimme’), een geheel dat dikwijls alleen door de retrospectie kon worden
vastgelegd (Werfel in ‘Stern der Ungeborenen’) en bijgevolg vervalst werd. De
inspiratie slaat in als de bliksem, zij is niets dan momenteel gerealiseerde isochronie,
die aan het fenotype onverwachte perspectieven toont, en het eng individueel
bewustzijn op een totale wijze verruimt. De illusie van het eeuwig moment of
momenteel eeuwige kan, onder de religieuze rubriek gekatalogeerd, naar behoefte
met de specifieke nomenclatuur van de verschillende mystieke secten getooid worden.
Of onder de vorm van de primitieve extase, of onder het merk transcendentie in de
margarine van de Westeuropese wetenschappen, zij blijft steeds een typisch menselijk
fenomeen. De kunstenaar poogt deze eenheid of totaliteit uit te drukken met de
middelen, die hem als fenotype de grootste kansen bieden. De auditieve en visuele
typen realiseren een produkt, dat de illusie van het moment kan bewaren: het akkoord
der tonen, de kleurencompositie. De schrijver echter werkt met ongelukkig materiaal,
dat onder zijn symbolische last gebukt gaat,... of te weinig belast is. Men kent het
verlangen van Rimbaud naar een poëtisch woord, ‘accessible à tous les sens’. De
poésie pure, juister: het ‘poésie pure’- gedicht wil de illusie van de isochronie nog
wekken, is uiteraard contrapuntisch gebouwd, en rolt als een kogel zijn eigen
cirkelomtrek.
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Vele gedichten van Paul van Ostaijen werden contrapuntisch gebouwd, en zijn twee
verzen lang ‘Lichtmis-gedicht’ mag als een uiterste aan ver-dichting gelden. De
dichters van de moderne lyriek hebben over het algemeen gevoeld, dat hen een laatste
troef ontbrak om het absolute te treffen. Zij vroegen daarom de aandacht voor de
visuele presentatie van het gedicht, zodat de kijker in één moment nog voor het
lezen de illusie van isochronie kreeg. In zijn ‘Probleme der Lyrik’ verklaart Benn,
dat het noodzakelijk is het ortografisch beeld van het modern stuk lyriek aan de
toehoorders vooraf te schetsen, en als toepassing hierop vindt men bij Van Ostaijen
bijvoorbeeld in ‘Berceuse presque nègre’ een specimen van visueel contrapunt.
Zodra wij de absolute lyriek voor het proza verlaten, worden de ‘horizontaliteit’
en onomkeerbaarheid het primair vormprobleem, vooral in een kultuurperiode die
de ambivalentie openlijk belijdt, en waarin de homofonische duiding der
verschijnselen nergens heenleidt. Het stilistisch uitbouwen van de ambi- en
multivalentie zou ik de struikelsteen van de twintigste eeuwse kunst willen noemen,
en meteen het probleem dat de grote epiekers het moeilijkst konden oplossen. De
tegenwoordige moralist, die de polariteit-zonderconflict niet erkent als principe, blijft
aan een apodictische uitsluitingsethica haperen, die als prognose, zelfs als diagnose
waardeloos geworden is. Het spel der krachten, niet van feiten, de genuanceerde
overgangen die als mogelijkheden bestaan, brengen Robert Musil - de ingenieur en
mathematicus onder de Centraaleuropese romanciers - tot besluiten, die alleen in de
oud-Chinese ‘Yin-Yang’-formule kunnen gevat worden. ‘Der Mann ohne
Eigenschaften’ is een mens, die de mogelijkheden beleeft, die in de konjunktief denkt,
en hetgeen kan gebeuren waardevoller oordeelt dan hetgeen is. Hij is ervan overtuigd,
dat zelfs god over zijn wereld liefst in de conjunctivus potentialis spreekt, want god
maakt de wereld en denkt intussen dat het even goed anders zou kunnen zijn. Het is
begrijpelijk, dat voor de mens der mogelijkheden, voor het ambivalent fenotype de
voorbeeldige waarde van de geschiedenis vervalt. Paul Valéry kon nog wel van de
geschiedenis als kunstwerk en tijdverdrijf houden, zodra zij zich echter als de
waarheid voorstelde, vatte hem ‘la manie perverse des substitutions possibles’.
De-mens-der-mogelijk-heden stelt in de plaats van de illusie der unieke werkelijkheid
het ‘possible-à-chaqueinstant’ als zijn werkelijkheid.
Dat dit polyfoon denken de literaire kunstenaar voor simultaan-onoplosbare
problemen stelt, wordt ons andermaal bewezen door Valéry, die contradictorische
versies van eenzelfde gedicht diende te publiceren - hetgeen door de critici niet werd
begrepen - om de totaliteit uit te drukken. Het ‘oranjeappelstijlprincipe’ van Gottfried
Benn is een ekwivalent voor Valéry's methode der meerdere versies. Zijn ‘Roman
des Phänotyp’ werd samengesteld uit fragmenten, die geen lineair verhaal, geen som
van historische feiten zijn, maar op zichzelf staand als segmenten, als schijfjes van
de sinaasappel zich gelijktijdig naar een centrum richten, dat het ambivalent fenotype
is. Een verdere samenhang der delen kan het absolute proza niet geven. ‘Hier sind
Einzelheiten’, onderstreept Benn. Maar dat is dan ook alles.
Het fenotype is zodanig gesitueerd, dat het alleen de uitdrukking van losse
fragmenten gegund wordt. Deze fragmenten gloeiend uitdrukken: het is niets anders
dan Nietzsches artistieke formule, die het fenotype ruimte laat scheppen, opdat het
in de uiterste spanningen van het formele zichzelf zou verheffen, zichzelf zou
bevestigen. Of om met een voorbeeld tot Valéry terug te keren: ‘Ce qui est la forme
pour quiconque, est le fond pour moi’. De tegenwoordige schrijver, die de synthese
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heeft opgegeven en met een reeks van mogelijkheden werkt, ziet zichzelf verschuiven
en meteen de focus van het werk. Dit is de tragiek in groots opgevatte werken zoals
‘Der Mann ohne Eigenschaften’ of ‘A la Recherche du Temps perdu’. Benn, die zijn
‘Roman des Phänotyp’ in een kort tijdsbestek en in een unieke situatie schreef, mocht
in het ‘oranjeappelstijlprincipe’ een oplossing vinden. De man zonder eigenschappen
echter wist, dat ‘die bekannte Zusammenhanglosigkeit der Einfälle und ihre
Ausbreitung ohne Mittelpunkt’ hem bedreigde, en dat in deze kaleidoskoop zijn
invallen steeds ‘inhaltsloser’ werden. De redding in het formele lag voor de auteur
bij het begin van dit werk reeds voor de hand. Dit wil zeggen: het is natuurlijk, dat
het boek niet beëindigd werd. Het was niet beëindigbaar, omdat het de enige
bestaansreden voor zijn auteur was geworden, en de reeks der mogelijkheden voor
Musil dagelijks groeide. Van deze gezichtshoek uit dienen ook de fragment gebleven
romans van Kafka bekeken te worden. Binnen een plotseling en om welke redenen
ook begonnen proces en een gegeven einde (de dood, de uitputting,
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gebracht hebben dan ook niets bijgedragen tot een eventuele ontwikkeling van de
experimentele poëzie, maar slechts pas op de plaats gemaakt.
En dan die wezenlijke overeenstemming met de kern van een persoonlijkheid.
Zulk soort zinsneden laten zich gemakkelijk opschrijven. Alleen, waarom een
dergelijke opmerking niet even toegelicht aan de hand van een in de bloemlezing
opgenomen gedicht. Nu klinkt het wel fraai, maar het zegt zo weinig. Want zijn in
de ‘Met andere woorden’ opgenomen dichters wel persoonlijkheden of zijn het
gewone burgerjongens, die zich poëtisch trachten op te vijzelen tot ik weet niet wat
voor hoogte? En dan misschien wel zo hoog, dat het contact met hun kern verloren
is gegaan? Tot nader order houd ik het op het laatste. Nu het laatste citaat. Ik wil
onmiddellijk aannemen, dat authenticiteit begint bij de ‘durf om te zijn’. Niet dat ik
bewondering heb voor een dergelijke woordkeus. Het existentialistische redeneren
kan men beter aan Sartre c.s. overlaten; wanneer anderen het ook gaan doen, krijgt
men in 9 van de 10 gevallen niet meer dan een bijzonder flauw aftreksel, dat veel op
gezemel lijkt. Maar goed, authenticiteit begint bij de durf om te zijn maar ook bij de
‘intelligentie om te zijn’. Wat is dat eigenlijk? In ieder geval geen goed Nederlands.
Alweer tot nader order houd ik dit dus voor doodgewone onzin.
Zoals gezegd, erg duidelijk is het me niet. En het wordt er absoluut niet duidelijker
op, wanneer Hans Sleutelaar en René Gysen aangeven, waardoor de niet-authentieke
poëzie zich kan verraden, wat toch volgens hen gemakkelijker zou moeten zijn. Zij
schrijven dan als volgt:
‘Niet-authentieke poëzie verraadt zich o.m. door exaltatie, die het gevolg
is van een wanverhouding tussen opgeschroefd taalgebruik en geringe
sensibiliteit, een kadans die voor ritme moet doorgaan, een decoratieve
i.p.v. een functionele vorm, die “modieus”, “mooi”, “stereotiep” is, een
ontbreken van het onverwachte; en/of een symbolische i.p.v. een visionaire
beeldspraak. Alle poëtische middelen doen overbodig en zinloos aan’.
Echter:
1e. Modieus en stereotiep is de gehele terminologie welke Hans Sleutelaar en René
Gysen in hun inleiding gebruiken. Modieus en stereotiep zijn eveneens 9 van de 10
experimentele gedichten. Wie de gedichten in ‘Gard-Sivik’ leest, weet onmiddellijk
uit welke stereotiepe hoek de wind waait. Men bemerkt na twee regels al, dat men
hier niet te doen heeft met poëzie uit b.v. ‘Forum’.
2e. De exaltatie enz. Het merendeel der experimentele en post-experimentele
poëtische produkten zijn uitermate geschikt voorbeeld van deze wanverhouding. In
‘Met andere woorden’ staat b.v. een gedicht van Armando, getiteld ‘het etter, het
etter’, waarvan ik het eerste couplet zal citeren:
‘hoe de wond zich de weg baant door de wulpse
oude vrouwen hoe diep hoe diep
het etter met een muts op naar de mannen
het etter het jagende etter’.
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Over ‘de wanverhouding tussen opgeschroefd taalgebruik (“het etter het jagende
etter”) en geringe sensibiliteit’ gesproken. Het is de meest stompzinnige exaltatie,
welke men zich maar in kan denken. En Armando is in deze bundel geen uitzondering.
3e. Waarom symbolische beeldspraak in de poëzie niet-authentiek zou zijn, begrijp
ik niet. Hier wordt weer vanuit een bepaalde stereotiepe hoek geredeneerd. Hans
Sleutelaar en René Gysen zijn kennelijk geporteerd voor visionaire beeldspraak. Dat
is hun goed recht, zoals anderen het goed recht hebben geporteerd te zijn voor
symbolische beeldspraak, welke even aanstellerig en ook even authentiek kan zijn
als de visionaire. Hoe b.v. visionaire beeldspraak kan ontaarden in je reinste
aanstellerij, de post-experimentelen, evenals trouwens de experimentelen zelf, geven
er het beste bewijs van.
Zoals reeds gezegd, ik kan niet op alles ingaan. Over die ‘stijldwang’ b.v. zou ook
nog wel het een en ander op te merken vallen, evenals over de wijze waarop Hans
Sleutelaar en René Gysen het dichterschap beschouwen. Maar ik zal het hierbij laten.
‘Met andere woorden’ is een bloemlezing met slechte gedichten en een slechte
inleiding. De beide samenstellers klagen in het begin van hun betoog over het lage
peil der critici anno 1950, één van de redenen, volgens hen, waarom de 50-ers zo
snel zijn geaccepteerd. Dat ben ik met hen eens. Alleen, anno 1961 ligt het peil niet
veel hoger. Het beste bewijs daarvoor is de wijze waarop door de diverse critici deze
bloemlezing is ontvangen. Wel critisch, maar niet onwelwillend, m.a.w. men heeft
deze gedichten niet op de mestvaalt gegooid, de enigste plaats waar ze thuis horen.
Jan Noordzij
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open brief aan sleutelaar
waarin de lezer verdere bijzonderheden verneemt over de lotgevallen van
een bloemlezing; de heer Noordzij schrikt van zijn eigen geluid.
Hans,
Toen je me vroeg om te antwoorden op die ingezonden brief dacht ik, nee, doe jij
het maar, ik doe het niet. Maar toen dacht ik, Hans zal ook wel geen lust hebben om
er op te antwoorden anders zou hij het mij niet vragen; als ik hem nu eens dat plezier
deed? Dacht ik. Ik heb die brief, waarin ik niet voorbij de tweede bladzijde was
geraakt, weer opgenomen, ben tot de derde bladzijde gegaan, en ten slotte in een
spurt tot en met de vijfde en laatste. En toen dacht ik: zal ik het Hans toch maar
vragen? Jouw goedheid indachtig heb ik toen diep ademgehaald en ben er maar zelf
aan begonnen.
Telegramstijl... tlgst.
- Een vraag: was onze inleiding een apologie van een bepaalde soort poëzie, of
een aanduiding van de motieven die ons leidden bij onze keuze (einde 1959-begin
1960)? Of zou men ons in alle geval misverstaan hebben? - De heer Noordzij
argumenteert alsof er stond: ‘Hun werk was een reaktie op de onwaarachtigheid van
de geaccepteerde dichters.’ Er staat: ‘Hun werk was o.m. een reaktie op de
onwaarachtigheid en de ontoereikendheid van de geaccepteerde poëzie.’
- Wat betekent ‘helemaal anders’? Het betekent dat er wat meer gebeurd is dan
een gewone aflossing van generaties. Er had en heeft een ommekeer plaats. Rodenko,
Kouwenaar, Walravens gaven daaromtrent aanduidingen die dikwijls van elkaar
verschillen, zonder elkaar daarom tegen te spreken.. Wat mij persoonlijk steeds het
meest treft in wat we ‘andere poëzie’ blijven noemen, is een verlegging van het
zwaartepunt. Dit lag vroeger in de letterlijke betekenis der woorden, ondersteund
door poëtische vorm, die bedoeld was om zo precies en zo aethetisch mogelijk te
verwoorden wat de dichter welbewust bezig hield. Nu leiden integendeel de woorden,
als materiaal voor het gedicht, én de eisen van de poëzie, de dichter naar wat hem
onderhuids bezig houdt, en zijn precisie is geen gevolg van het overmeesteren en
bedwingen van de taal, maar van de kunst om de bemiddeling van de woorden te
aanvaarden en in het gedicht zichzelf of de wereld, niet uit te drukken, maar in een
persoonlijk moment te ontdekken. Of tenminste: het zwaartepunt werd in die richting
verlegd.
- Retireert de heer Rodenko de laatste tijd? Lijkt me niet kies als derde in zulke
intieme aangelegenheden tussenbeide te komen.
- De heer Noordzij verwijt ons dat hij de 50-tigers niet van de gebloemleesden
kan onderscheiden. Zonderlinge logica voor zo'n strenge heer.
- Ik wed met de heer Noordzij dat ik reeds na één regel in Forum merk, niet te
doen te hebben met poëzie uit Gard-Sivik. En daarom, naar analogie met de heer N.,
vind ik de gedichten uit Forum stereotiep.
- Waarom autenticiteit begint bij de durf en de intelligentie om te zijn? Omdat
nietautentieke mensen niet durven zijn wat ze zijn en de intelligentie missen om te
begrijpen dat ze zijn wat ze niet zijn en niet zijn wat ze zijn en hoe ze zouden zijn
wat ze zijn. Het zal de heer N. dus wel weer niet duidelijk worden.
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- Waarom symbolische beeldspraak niet autentiek is? Omdat het gebruik van een
symbool een verstarde beeldspraak betekent, die zich tot creatieve beeldspraak
verhoudt, als men denkt te zijn tot wat men is.
- De heer Noordzij vindt Armando helemaal niet dàt. Hij prijst zich gelukkig. Tien
op dertien krantenknipsels over M.A.W. die ik ontving, betogen min of meer heftig
dat we Armando er liefst hadden moeten buitenlaten. De drie anderen zwijgen erover.
De Nederlandse Critiek is het dus volkomen eens met de heer Noordzij. De heer N.
is een kenner.
Ik niet: in een laatste poging om mezelf op te vijzelen tot ik weet niet wat voor
hoogte, ben ik, na lezing van steeds dezelfde woorden van Noordzij, nl. plots het
contact met mijn kern verloren. Het ging gepaard met een knalletje, een navelstreng
die sprong, en dat knalletje gaf leven aan een monster genaamd Totnaderorder.
Gelukkig tussen eenzelfde en een ander woord, vond ik de Nieuwe Stem van Hans
Sleutelaar die in dit tijdschrift, als antwoord op een andere zwetser, een Schim van
Plato aan de kaak stelde, onder de fraaie hoed van W.H. Auden:
‘Two theories of poetry. Poetry as a magical means for including desirable emotions
and repulling undesirable emotions in oneself and others, or Poetry as a game of
knowledge, a bringing to consiousness by naming them, of emotions and their hidden
relationships. The first view was held by the Greeks, and is now held by MGM,
Agit-Prop, and the collective public of the world. They are wrong.’
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Thank you, William, just what I needed as an introduction to the Biggest, the Great
and Only, the Incomparable, the Bamumissimo, the Armando.
Om niet in het luchtledige te spreken, herdrukken we hier dan in extenso het slechts
half door N. geciteerde gedicht: het etter het etter. Niet om de heer N. of de
nederlandse critici te overtuigen voor wie het toch een erezaak zal blijven geen
ongelijk te bekennen, maar als goocheltoer, messieurs dames, zal ik met de heer N's
permissie mijn sensibilitiet ontbloten door, zonder methode, alles op te schrijven
waarop dit de heer N. zelf zo jammerlijk ontbrekend orgaan in mijn geval stuitte.
het etter het etter
hoe de wond zich de weg baant door de wulpse oude vrouwen hoe diep hoe diep
het etter met een muts op naar de mannen het etter het jagende etter
door de kamers door de kamers door alle hokken en stallen door alle lege huizen
de lichamen der mannen de lege geweren de lege lichamen der mannen door hun
hart door hun ijzerharde hart Etter, ontbinding, verderf. In verband met oude vrouwen:
naderende dood. Wulpse oude vrouwen: bijzonder pijnlijk beklemtoont het verval.
De wonde: vrouwelijk attribuut, niet alleen door visuele gelijkenis, maar omdat
vrouwen iedere maand bloeden. Baant zich een weg: het is kenmerkend dat iets zich
in de vrouw een weg baant, de penis, het zaad, de groeiende vrucht, maar na die
welbegrepen nederlagen, waarin ze triomfen vierde, thans als oude vrouw de
werkelijke nederlaag, nu is het de etter, de kanker, de nabije ontbinding. En dit: hoe
diep hoe diep (ook sexuele associaties). Met een muts op naar de mannen: wanhopige,
door ouderdom belachelijke poging om te koketteren, zich vast te klampen aan een
voorbije jeugd, waarbij de orale letter m (zuigen, zogen, een speen als troost) wat
zowel zinspeelt op de infantiele houding als op oudere leeftijd (vrouw die moeder
is). Het jagen, dat reeds lang voor het woord ‘jagende’ door het ritme werd
aangekondigd, suggereert angst, paniek. Angst voor de ontbinding nl. Het etter dat
klinkt als het tetter kan ook nog eens geassocieerd met tateren( waarin alweer het
gejaagde), een vrouwelijke ondeugd, die met het ouder worden eerder toeneemt: ze
zoeken troost bij elkaar (pauvres femmes abandonnées), ze zoeken iets te
overschreeuwen, dood te praten, nl. dat hun jeugd voorbij is. Tussen haakjes, bij
tetter, klinkt eveneens een plat woord voor boezem mee. In de tweede strofe wordt
het tema van het jachtige verder uitgewerkt door ons zinloos door allerlei plaatsen
te jagen, zo snel dat men geen bijzonderheden herkent (dus verzamelnamen: niet een
bepaalde kamer, een bepaalde stal, maar kamers kamers hokken stallen kamers enz.).
Reeds hierdoor lijken ze leeg. Dit lege is de grijnzende afgrond van het Niets. Een
lege plaats in een huis stemt onbehaaglijk: iemand is afwezig, weg, voor goed. En
dan vindt de zg. insensibele Armando dat het niet mooi is de hele zaak op die oude
vrouwen alleen af te wentelen. Van kamers naar huizen en van huizen naar lichamen
en van lichamen naar mannen (met lege geweren = machteloos), wordt als pointe de
bedreiging gericht op het ijzerharde hart der mannen, d.i. ook op hemzelf. En dat
zelfs de harden niet immuun zijn voor het etter, maakt de bedreiging nog veel
sprekender. Onuitgesproken speelt m.i. in dit gedicht ook nog het jachtige van het
moderne leven: het verkeer, het werk, de genoegens. Waardoor het hele gedicht dan
weer een universeler betekenis krijgt.
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De heer Noordzij had natuurlijk niets gemerkt, hij denkt nu: ‘Wel, kijk eens aan,
een gedichtje over oude vrouwen en harde mannen, ja, maar...’, hij herleest nog eens
de dappere Bloem, laat een paar eigen geluiden horen, smijt wat gedichten op zijn
mestvaalt, en blijft in de kou staan met zijn mening, aan de noordzij van de straat.
- Tot zover het geval N.
Je vroeg me, Hans, om tevens ook wat boosheden in antwoord op sommige
perskommentaren ten beste te geven. Je vergeet dat er weldra weer wat van me
verschijnt. Critici prikkelen? Wat zou de uitgever zeggen? Waar zou het eindigen?
(Laatste 5 zinnen ten zeerste aanbevolen om uit hun verband gerukt te worden. Sukses
verzekerd, bij het citeren). Liever doe ik even een infantiel spelletje met statistiek,
uit wraak, en omdat men zegt dat men er alles kan mee bewijzen. Ik heb dus de
knipsels van Delftsche Courant, N.R.C., Arnhemsch Dagblad, Nieuws van de Dag,
Brabants Dagblad,, Wending, Binnenhof, De Tijd-Maasbode, Varietas, Het Vrije
Volk, Zutphens Dagblad, Vara-Hilversum, Vrij Nederland uitgeknobbeld en ben
gaan optellen voor elke dichter hoeveel keren hij bij de goeden en de slechten werd
genoemd. Daarna heb ik op zeer partijdige wijze daaruit konklusies getrokken over
de strekkingen van de critiek.
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1e Gevoelige wijsheden doen het goed, daar kan men zich solidair mee verklaren:
E. Warmond (10-0).
2e Hoe langer, hoe meer een naam bekend, hoe beter: Nooteboom (4-0), Snoek
(8-2), Mea Strand (4-1).
3e Het omgekeerde is ook waar: Roggeman (0-1), Van Vrekhem (0-1), Lecointre
(1-2), Roletto (2-3). Laatste twee zijn nederlanders, dus meer vernoemd.
4e In Nederland, op de drempel van de erkenning: Gils (5-2), Pernath (3-1).
5e Stoute dingen zeggen, maar critici niet dat vervelend gevoel geven dat ze er
niets van begrijpen: Vaandrager (4-3).
Ze Bloemlezer zijn en in de inleiding de bevoegdheid van de critici in twijfel
trekken: Sleutelaar (1-6).
8e Ostentatief de publieke mening als voetmat gebruiken: Armando (0-8).
Wanneer we bovenstaande scores vermenigvuldigen met het aantal bladzijden aan
elk voorbehouden en de som maken, dan wordt de verhouding goed tot kwaad:
334-229.
Ongeveer 3 gedichten op 5 werden dus door de Critiek geconsacreerd.
Konklusie: in de grond vonden de critici de bundel nog zo slecht niet, maar ze
wilden het niet bekennen, vanwege Armando, en diens ontsterfelijk gedicht:
gelukkig nog duizenden...
(in te vullen naar believen).
Veel liefs van je
René
P.S. Hoe gaat het met die meisjes uit de Bijenkorf?

pioniers van het heden*
Bij de tentoonstelling ‘Pioniers van het heden’ die wij nu gaan openen, heeft collega
Vriend, voor U en de bezoekers een introductie geschreven.
Dat is dat groene vouwblad.
Daarin wordt beknopt maar duidelijk de ontwikkeling van het meubel in de laatste
70 jaar uit de doeken gedaan.
Dat hoef ik dus niet nog eens te doen.. Uiteraard zijn introductie en tentoonstelling
niet meer dan momentopnamen uit deze periode.
Daarin zien we een aantal pioniers met op de achtergrond het interieur-tijdbeeld.
Dit wil vooral niet zeggen dat zij de enigen zijn.
Er zou een veelvoud van namen te noemen zijn die van evenveel belang voor deze
ontwikkelingsperiode zijn geweest.
U moet ook vooral niet alle getoonde pioniers-meubelen zien als de beste van de
laatste eeuw, maar veel meer als enkele van zeer vele probeersels die van invloed
zijn geweest op de ontwikkeling van het huidige meubel. Aan het eind van zijn
inleiding zegt Vriend: ‘Aan de werkelijke pioniers op dit terrein is het te danken, dat
wij nu meubelen kunnen aanschaffen naar persoonlijke smaak en voorkeur, tegen
een zeer redelijke prijs.’
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Dat is inderdaad een prachtig resultaat. Maar er blijft nog een belangrijke, maar
moeilijk, uitermate moeilijk terrein te bepioneren.
Dat van de verkitsching.
Het is bijna usance, dat oorspronkelijke goede ontwerpen door fabrikanten maar
even worden uitgebracht, om daarna te worden voorzien van alle mogelijke extra's.
Extra nonsens.
Dit soort ‘styling’, het boren van gaten in een gave autocarosserie om er stroomlijn
chroomlijsten en plastic familiewapens op aan te brengen, is een garantie voor het
invreten van het plaatwerk, maakt van de auto een bordeel, en het kost meer.
Eén voorbeeld.
Een jaar of zeven geleden kochten mijn vrouw en ik, een stel uit Amerika
geïmporteerde eetkamerstoelen.
Een gaaf, demonteerbaar stalen skeletje, met plezierige kleuren vynyl beklede rug
en zitting. Een pretentieloos, goed stoeltje.
Nog geen twee jaar later, adviseerden we een vriend, voor wie we een huis hadden
gebouwd, diezelfde stoeltjes te nemen. Hij had 2e bij ons gezien en was het er mee
eens.
Maar de stoeltjes waren zó niet meer te krijgen. De pootjes werden nu door de
fabrikant voorzien van een chromen bandje met een gouden randje. Zitting en rug
werden niet meer in die mooie effen vynyls gemaakt, maar nu met kakel- en minder
bonte, namaak-textiel-vynyl.
De teleurstelling kostte meer dan een tientje per stuk extra. Desondanks hebben
we de minst bonte gekocht.
Aan onze stoeltjes mankeert nu nog niets. De andere hebben het patroontje nog
op de plaatsen waar je niet zit, de chroomrandjes zijn nu de vlag op de bekende schuit.
Toch is het een grote winst, dat wij vrij zijn in de keus van veel goeds, en
behoorlijks tegen een zeer redelijke prijs.
Vrijer dan we waarschijnlijk ooit zijn geweest, dank zij dat pionieren.
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De tentoonstelling ‘Pioniers van het heden’ behandelt de inrichting van de woning
en niet de indeling.
Toch wil ik een korte zijsprong maken en even met u praten over de ruimten waarin
die vrijekeus-meubelen komen te staan.
De meeste van die meubelen komen terecht in cliché-woningen, eenvoudig omdat
80 of meet procent (precies weet ik het niet) van de nieuwbouw bestaat uit
massabouw. Nu is er ongetwijfeld onnoemelijk veel verbeterd in de massawoningen
van de laatste 40 jaar.
Er zijn hele rissen pioniersnamen te noemen waaraan we dat te danken hebben.
Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Met die massawoningbouw is n.l. iets
merkwaardigs aan de hand, dat ik u met een voorbeeld wil toelichten.
Een maand of wat geleden waren wij in Parijs. Op een zondagmiddag dronken
wij een borrel bij de vroegere medewerkers van Le Corbusier: Candylys, Woods en
Josic.
Wij dronken die borrel op de ingebruikneming van een groot complex woonflats
in het centrum van Parijs dat ze juist hadden voltooid.
Een opvallende verschijning in die stad, waar de historie (spiegel van vele
generaties) schijnt op te houden bij het begin van deze eeuw.
Een verschijning, die ook hier in Rotterdam een heel goed figuur zou slaan.
Het team Candylys-Woods-Josic had met zorg, liefde en vakmanschap, gedokterd
aan de situering en indeling van de woon-eenheden. Toen de bouw doorging, besloten
ze er zelf ook te gaan wonen.
En nu komt het.
De indeling van de woon-units voor honderden, met zoveel zorg samengesteld,
bleek niet te passen voor Candylys,
niet voor Woods,
en niet voor Josic.
In die drie flatjes is ieder, op zijn eigen manier, alles gaan veranderen.
De flat van Woods lijkt niet op die van Candylys.
Die van Josic op geen van beide andere.
Geen van drieën hadden ze nog veel te maken met de originele plattegronden.
Voor henzelf paste niet, wat ze met zoveel zorg voor anderen hadden gecreëerd.
Dat dat iets bijzonders was, was hun eigenlijk niet eens zozeer opgevallen omdat
het zo normaal is.
Zo normaal, dat mensen hun eigen huis (met of zonder hulp) naar hun typisch
eigen behoeften en samenstelling indelen.
Dat gebeurt nog overal in gebieden die wij primitief durven noemen.
Dat is in de massawoningbouw volledig verdwenen.
De bewoner moet zich aanpassen aan de indeling in plaats van andersom.
Ondanks alle grote winst, zijn mensen gedegradeerd tot conserven.
Wordt de stad een vat,
een villa Bidon.
In dit opzicht erger dan een Bidonville.
De Gemeenschap bestaat uit mensen en niet andersom.
In onze gemeenschap moeten we ons aan duizend dingen aanpassen.
Moeten we dat ook nog in onze privacy? Het lijkt wel of het haast niet anders kan.
Maar dat moet anders, en er wordt aan gewerkt.
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Pioniers die daar aan werken, hebben het niet gemakkelijk.
Pioniers hebben het nooit gemakkelijk, waar ze ook aan werken.
In de realisatiemogelijkheden is wel een verschil.
Het is eenvoudiger het prototyp van een stoel te realiseren dan een blok flexibele
woningen. Of een blok van alleen maar vloeren, met opgangen en pijpleidingen...
stukken bouwterrein op de eerste of 15e etage, die je met een keus van elementen,
voor mijn part in de Bijenkorf gekocht, kunt indelen, met een fijn tuintje op de 7e
of 50e etage.
Zal die kaart gehaald worden ondanks alle wetten, verorderingen en commissies?
Ondanks dat men langzaamaan heeft verleerd invloed te hebben op de indeling
van zijn woning?
Het is te hopen.
Het resultaat zal niet alleen aan de binnenkant te zien zijn.
Dan zullen onze woonwijken op een heel andere manier, weer iets terugkrijgen
van de glamour van Hoorn, Siena, en Kani Kombolé in de Soudan.
Utopie?
Wat is Utopie in de tijd van Tito en Discoverer?
Pioniers van het Heden hebben ons de vrijheid bezorgd in de keus van vele goede
meubels.
Het is te hopen dat ‘Pioniers van morgen’ ons Die vrijheid bezorgen, waar ieder
mens in zijn privacy recht op heeft.
Herman Haan
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wordt vervolgd

Catharina van der Linden/Het pijnboomzaad/ Querido/Amsterdam/1960
Het revolvertje dat deze rubriek siert is geladen? Laat mij dan niet te veel woorden
vuilmaken aan deze ‘jokhals met de gochelstem / die in het menselijke woont...’; dat
heeft Catharina van der Linden zelf al ruim voldoende gedaan: ‘mijn lichaam ademt
in. / de gaapmond graagte vult zich / met een buidel longlucht: / een windwoord rukt
als een ballon / een trekbuik die omhoog wil / een warme blaas vol leven. / de ruimte
in naar de bedauwde zon / zoekt het een uitweg’. - zo luidt het commentaar overbodig
makende eerste vaersje uit deze bundel die nog vele tientallen m3 méér bevat: een
krachteloos tastende woordenstroop, zwakjes gedreven door een onfris windje uit
'50 (wat de vorm betreft) en van ver daarvoor (wat de inhoud betreft; zelfs voor de
gevoeligste lezer is hier niets te beleven). Poëzie van vrouwen blijft altijd - zij het
soms boeiend - geklets rond de essentie (haar eigen kleine waarden) maar Catharina
kan toch echt nog wel een puntje zuigen aan de tepels van veel harer dichterlijke
zusjes. ‘Ik gun mij aan de warme of koude grond’ zegt ze ergens en ik zou haar aan
niets of niemand meer durven gunnen. (Schieten).
H.V.

Caspar Hendriks/6 sonnetten bekroond met de Vandaagprijs 1960/Bruna
Utrecht
Caspar Hendriks heeft een solide literaire background. Als kind reeds redigeerde hij
een tijdschrift dat door zijn vader gedrukt werd. Wijlen illegale drukker vader Jan
publiceerde in boekvorm zijn herinneringen aan de oorlogsjaren. Welke oorlogsjaren?
Waarschijnlijk die van Transvaal of '14-'18; ook zijn zoon moet al in de herfst van
zijn leven zijn, gelezen de sonnetten (wat zijn dat ook al weer?) waarvoor hij van
poëziekenners Jaap Romijn, Frans de Bruyn (met een voorkeur voor de naam
Hendriks: in Vandaag 6 beloonden zij de poëtische pogingen van Henk Hendriks,
die tenminste nog op symphatie konden rekenen en een belofte deden die nog steeds
niet werd nagekomen) en Oscar Timmers f 112. - (Vandaagprijs + honorarium)
toegestopt kreeg. Met een anachronistische bekroning als die van Caspar Hendrik's
sonnettend(r)euntje-in-de-Morgen houdt Vandaag definitief op de vrij onschadelijke,
gratuite vergaarbak te zijn, die het was en wordt de Vandaagprijs (voor de meest
belovende debutant) een pretentieuze lacher. Neuriet zelfkenner Caspar: ‘Ik ben zo
klein van stem’ en ‘Oeroude stemmen roepen: mis poes, mis’ en (Andreus gelezen?)
‘Een weinig waanzin gaf wel groot gemak.’ Hij verdient een prijs. De
Oudenvandagenprijs.
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C.B.V.

Catharina Kortebos/Tussen mij en de dingen/Querido/Amsterdam/1961
Vijftien jaar na de wereld-oorlog: de Pohezij (evenals het misverstand daarover) is
precies tien jaar oud, alles is nog mogelijk. Catharina Kortebos b.v. geeft haar tweede
‘Teken van leven’. Weet de uitgeversflap ons te vertellen: ‘In haar nieuwe bundel is
zij (hoe kan het anders?) nog altijd dezelfde. Er is weer haar authentieke geluid, hier
en daar wat zangeriger dan vroeger. Er is (misschien) een toegenomen soberheid.’
De authenticiteit hier wordt dan bepaald door de mate waarin iemand van Querido
zich ‘op overhoedse wijze geraakt voelt door de menselijke stem in het het gedicht.’
Emotie is hier de maatstaf (maar wat is emotie?); de gedichten zijn stuk voor stuk
gevoelige evocaties, lieftallige genrestukjes, lyrische schetsjes. Uit grootmoe's schrijfla
gelicht, een beetje ver-50-t en toen uitgegeven. Geen gezicht. En ook geen poëzie:
opdringerige alliteratie, ‘vloeiend ritme’, al te voor de hand liggende metaforen en
een rijk arsenaal lichamelijke attributen (kindermondjes). Zwak sentiment en vage
affectie accentueren bovendien het tekort aan noodzaak.
F.V.

Eindnoten:
* tekst, uitgesproken ter opening van een meubeltentoonstelling in de Bijenkorf in Rotterdam op
21-9-'61.
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[Nummers 22-23-24]

lees: taboe van de homoseksualiteit
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julien vandiest | taboe van de logica
Prolegomena ad non Euclidianam philosophiae historiam
‘Ik heb plichten - verklaart plechtig Robert de Traz - jegens wat ik was, obligaties
van volharding en logica. Laten we onszelf gelijk blijven uit deugd.’
Iedereen die de teeltbal op de rechte plaats heeft, moet direct vinden dat die meneer
een morele schreeuwlelijk is. Stel u voor! Omdat ik per ongeluk eens in gezelschap
verklaard heb dol te zijn op gezoden worsten, zou ik voortaan in datzelfde gezelschap
steeds die worsten moeten naar binnen wringen. Of, erger nog, ik zou stompzinnig
aan de borsten van mijn meisje moeten blijven hangen, ook wanneer ik onderwijl
vaststel dat haar vriendin er heel wat fraaier heeft.
Maar in zijn conclusie heeft Traz volkomen gelijk: ‘Wat misschien het best de
Westerse mens definieert, is de trouw’. Ontegensprekelijk. De Westerling is geklonken
aan zijn overtuigingen, zijn gevoelens, zijn familie, zijn partij, zoals de hond aan een
bepaald reukveld.
Kijk maar naar de kunst die, wanneer ze goed is, steeds het leven weerspiegelt.
Wanneer we de grootste hoogvliegers wegdenken, die steeds aan classificatie
ontsnappen (wie Shakespeare een ‘toneelschrijver’ noemt, of Cervantes een
‘romancier’, verdient een opstopper), worden we in de Westerse roman en op de
Westerse planken vergast - en in doorlopende voorstelling - op een jammerlijke reeks
psychologische ‘gevallen’. Na een half uur lezen of luisteren weten we al welk vlees
we in de kuip hebben. De figuren die we daar in actie zien zijn inderdaad ‘personages’
eens en voor altijd vastgeschroefd aan de weinige karaktertrekken die hun binnenste
en hun buitenste levensloop samenvatten. In het werkelijk leven zien we dat een vrek
bij gelegenheid zijn geld door deuren en vensters gooit, maar ga dat maar eens zoeken
in de literatuur! Daar is hij De Vrek, absoluut consequente karaktervervorming die
enkel verhopen mag eens Shylock te evenaren. En zoals daar de Vrek is, zo zijn daar
ook de Vleier, de Minnaar, de Held en andere dummies. Ze zijn weliswaar aan het
leven ontleend, maar slaan bij ons eerst in wanneer ze scheikundig zuiver voorgesteld
worden.
Hoe komt het toch dat we slechts kunnen overtuigd worden door ‘logische’
karikaturen van onszelf? Waarom dat menselijk poppenspel voor volwassenen?
De geschiedenis van de filosofie wordt praktisch nooit bedreven door denkers die
van huis uit wiskundigen zijn. Spijtig, want een wiskundige zou zich misschien eens
bezinnen over een niet-Euklidiaanse versie van het geval. In haar orthodoxe versie
gaat die geschiedenis uit van geesten die eerder de triestige produkten van hun
onderwerp zijn dan de onbevangen beschouwers ervan. In het gunstigste geval krijgen
we een geschiedenis geserveerd die het wijsgerig wel en wee in zijn verband toont
met de politieke, sociale en economische evolutie (Bertrand Russell). Maar waar
blijft de geschiedenis die het voorbije denken betrekt op de diepe mens in ons? Die
de enkeling van deze tijd niet ziet tegen de reusachtige achtergrond van het filosofisch
Pantheon (dan wordt hij vanzelf klein), maar net andersom te werk gaat en zich
afvraagt wat de wijsbegeerte nu eigenlijk gepresteerd heeft tot verduidelijking en
bevordering van de totale, veelzijdige, tegenstrijdige maar levende mens die wij zijn?
Wat de ‘ware’ mens is, werd ons al genoeg voorgehouden door hen die het meenden
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te weten. Maar in welke mate heeft men er zich om bekommerd de feitelijke mens
samen met ons te zoeken, en dit op een manier die er ons waardiger laat bijstaan dan
de onbeholpen toehoorders van Sokrates?
Als eerste notulen voor zulk een niet-Euklidaanse geschiedenis van het denken
kan men er op wijzen dat het hier, in de ruime zin van het woord, een technische
aangelegenheid betreft. Eerst vormt de hand het instrument, maar daarna het
instrument de hand. De mogelijkheden van het alfabet, door de Grieken voor het
eerst systematisch
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uitgebuit, voeren tot snelle articulatie van de gedachtengang en schenken weldra het
leven aan de demonstratieve meetkunde. Het groeiend prestige van de bewijsvoering
zet er toe aan ook mens en wereld vanuit een analytische gezichtshoek te benaderen.
Na de vivisectie van de gedachtengang (de filosofie), krijgen we de vivisectie van
de mens (de moraal), daarna die van alle dingen (de wetenschap).
Nu bestaat er een evident verband tussen het afscheidbaar, op zichzelf staand
karakter van de letter en de vormbeslotenheid van de Griekse plastiek. Verliefd als
geen ander op artistieke vormgeving, stemt de Griek zijn denkproces geleidelijk af
op zijn kunst. Hij gaat dus uit van de kosmos (of vanuit zijn idee daarover) om, streng
redenerend - d.i. van vorm op vorm springend - uiteindelijk de onmiddellijke ervaring
weer te vinden. Het zal nooit in hem opkomen andersom te werk te gaan en zijn
concepten en theorieën te distilleren uit de concrete ervaring. Dit is wel de
voornaamste reden waarom de school van Pythagoras, gebaseerd op de continuïteit
van alle dingen, het al spoedig moet afleggen tegen de voorstanders van de
discontinuïteit, die vanaf Aristoteles het roer vast in handen krijgen. Het discontinuë
is meer een ‘ding’, is meer vormbesloten.
Die groeiende verdingelijking van het denken is al daardoor een geschiedkundig
drama omdat het tot aan Einstein remmend gewerkt heeft op de harmonische
ontplooiing van de wetenschap. Maar op filosofisch gebied is de zaak nog erger
geweest, omdat hier niet alleen het denken maar ook het gedrag van de mens bij
betrokken werd. Wanneer het wijsgerig denken voldoende gerodeerd is, gaan
analystiek en vormbeslotenheid een blijvend verbond aan, waarvan het bedrijf hierop
neerkomt: aan de wereld ligt een a priori ten grondslag, en de verduidelijking daarvan
door uitbouw doet een theorie ontstaan die, wegens de noodzaak tot bewijsvoering,
tot een systeem voert dat alles moet verklaren wat om verklaring vraagt. Schijnt er
iets niet in het systeem te passen, dan is het nooit het systeem dat ongelijk heeft. De
weerspannige feiten moeten dan maar op het bed van Prokustes gaan liggen om er
de gepaste behandeling te ondergaan. Van de praktische kant bekeken, zit de zaak
dan zó dat de mens die bij de filosofen naïef om raad gaat weldra niets anders meer
doen kan dan kiezen tussen een beperkt aantal systemen die hem kant en klaar
voorgeschoteld worden en die hij hoogstens wat bijvijlen en palleren kan. Eens zijn
keus gedaan, heeft die mens nog de denkvrijheid van een commentator van de
Talmoed.
En bleef het nog maar bij denken! Maar het cultuurinstrument dat ons kenmerkt
- het Grieks alfabet - wint door eeuwenlange oefening zozeer aan macht, dat het
handelen onder vorm van een aankleven naar ‘keus’ stilaan alle sectoren van het
leven is gaan beheersen: de politiek, het maatschappelijk leven, de economie en zelfs
de kunst.
Sinds de Franse Revolutie is dat proces zó ver gevorderd, dat de ‘keus’ in kwestie
tot een zuiver alternatief herleid werd - althans op politiek gebied. Daar duikt
inderdaad een situatie op die wij, Westerlingen, gans gewoon vinden, maar die
potsierlijk klinkt voor alle andere aardbewoners: sinds 1789, zegt een diepsnijdend
woord van Antoon Vloemans, kunnen we nog maar enkel kiezen tussen ‘links’ en
‘rechts’. In onze dagen wordt dat: tussen het regiem van de staat waarin men toevallig
thuis hoort, en de tegenstanders ervan. En al wie niet enthousiast vóór is, is
automatisch tegen. (Jezus wist dat reeds.)
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Dat een mentaliteit, voortspruitend uit een technische vooruitgang (want dat is het
alfabet - en in de hoogste graad), eerst het denken boetseert, vervolgens de moraal
en uiteindelijk het ganse leven, kan slechts hem verwonderen die de enorme
stuwkracht van ideeën onderschat, en daarmee ook het dwingend karakter van wat
Teilhard de Chardin de ‘trage bewegingen’ placht te noemen. Van het alfabet naar
de meetkunde, van de meetkunde naar de metafysica, van de metafysica naar de
normatieve moraal en van de de normatieve moraal naar gans het maatschappelijk
leven - het Westen in a nutshell.
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Men kan die ontwikkelingsgang best resumeren door te zeggen dat hij een
kankergezwel van de logica is. Eerst toegepast op een kritisch gewild denkproces,
waar ze thuis hoort, grijpt de triomferende logica steeds verder en verder om zich
heen, tot ze de ganse mens in haar netten heeft. Nu we zo ver geraakt zijn dat die
Anschluss een voldongen feit is, durft niemand die de teenagersjaren voorbij is het
nog aan dit taboe van de logica te overtreden. Wat nog niet zeggen wil dat hij die
van het onlogisch handelen een principe maakt een decoratie verdient. Er wordt enkel
op gewezen dat dit taboe een wèrkelijk taboe is, en geen fantasietje van een
overspannen filosoof. Wie op intelligente manier een irrationalistische theorie
verkondigt, is ofwel iemand die ‘interessant’ klinkt (zie Bergson), ofwel een
‘origineel’ die dezelfde rechten heeft als de gewezen hofnar; in geen van beide
gevallen moet men hem ernstig nemen. Wie anderzijds irrationeel handelt in leven
en daden is een verstokte puber, of hoogstens een révolté; vandaag of morgen ontmoet
hij dan wel een baantjesgever of een gezond denkende huisvrouw om hem weer op
het rechte pad te helpen. Maar hij die èn in geschriften èn in daden met het consequent
zijn de spot drijft (al is hij hierdoor zelf nòg zo consequent), is een verschoppeling.
Want zózeer is de maatschappij uit logica gekneed, dat een doorgevoerde aanval op
die logica een aanval op de maatschappij zelf is. Nogmaals Traz en zijn accent op
de trouw. Want wat is trouw anders dan een displaced logic, dan een consequent
zijn van het gemoed?
Duidelijk is wel dat hier niet de logica op zichzelf aangevallen wordt. Goed denken
is synoniem van streng-logisch denken. Alleen mag niet vergeten worden dat de
logica slechts een instrument is. Wanneer we, na aanwending van de logica, het
schuitje van ons denken uitladen, halen we er slechts uit wat we er onder een of
andere vorm hadden ingestoken. De meest glorieuze theorie heeft slechts de waarde
van haar premissen; de rest is kunde, techniek, ervaring, handigheid. Dat die premissen
zelf verschikkelijk irrationeel kunnen zijn, blijkt uit de wetenschap zelf, waar de
logica toch wel haar schoonste successen geboekt heeft. Al te vaak wordt over het
hoofd gezien dat de Westerse wetenschap hoofdzakelijk gecreëerd werd door een
aantal libertins uit de 18e eeuw, intelligente maar meestal niet zeer ver kijkende
geesten, die in het experimenteren vooral een aangenaam tijdverdrijf zagen. Die
vormingsjaren heeft de wetenschap nòg niet helemaal door. Zo hebben Pauwels en
Bergier laten zien dat de interesse van onze wetenschappelijke voorgangers eerder
bekrompen was. Het wereldbeeld dat uit hun aprioristische overtuigingen gegroeid
is, is correct voor zover er feilloos dóórgeredeneerd werd, maar het is het geborneerd
beeld van zelfgenoegzame bourgeois.1. Zelfs het huidig beeld moet een vreselijk
mank iets zijn, wanneer men weet dat zelfs op zuiver natuurwetenschappelijk gebied
duizenden interessante feiten botweg buiten beschouwing werden gelaten, alleen
maar omdat hun aard of hun uiterlijk niet pasten in een cartesiaans wereldbeeld.
Voeg daaraan toe dat, sinds het verdwijnen van het mecenaat - ander kwalijk aspect
van de burgerij - de intellectueel begaafden meestal verplicht geweest zijn hun
toevlucht te nemen tot universitaire leerstoelen, waar ze door de bestaande traditie
opgeslokt werden alvorens ervoor te gaan ronselen. Onze faculteiten, grijnst Lenin,
zijn er in de eerste plaats op uit nieuwe steunpilaren te vormen voor de bestaande
maatschappelijke ordening.
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Men kan dus aan de natuurwetenschappen, waar de logica thuis is, verwijten dat
ze niet logisch genoeg zijn. Ze hebben tot vóór kort geweigerd hun basisassumpties
te onderzoeken op streng rationele gronden, of er zich zelfs ernstig mee bezig te
houden. Verscheidene decenniën zullen nodig zijn om de vereiste herzieningen door
te voeren. Wat moeten we dan niet denken van de huidige situatie in de filosofie,
waar het emotief a priori al vijfentwintig eeuwen tot de goede zeden gerekend wordt
en een volkomen arbitraire keus van het wereldbeeld als vanzelfsprekend geldt? Wat
is er bruikbaar in die gigantische rationele zwendel, die zich uitstrekt van Sokrates
tot Sartre,
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en waar over ‘mens’ en ‘wereld’ gezwamd wordt alsof al die systeembrouwers in
het geheim der goden waren? Zo de logica ooit vuil werk heeft moeten doen, dan is
het wel hier!
Het heeft natuurlijk geen zin deze of gene bepaalde denker de verantwoordelijkheid
in de schoenen te schuiven voor wat er met de Westerse geest gebeurd is, zelfs
wanneer het er naar uit ziet dat hij zich in dat devitamineringsproces bijzonder actief
gedragen heeft. Men hoeft niet deterministisch gezind te zijn om aan te nemen dat
de filosoof niet veel méér doen kan dan lucht geven aan de problematiek van zijn
tijd. Of hij hierdoor wat meer of wat minder in de kijker loopt van de volgende
generaties, is hùn probleem, niet het zijne. De mensen maken hun eigen geschiedenis,
maar dat kan slechts gebeuren - zegt Karl Marx zelf - onder de voorwaarden en
binnen de grenzen die hen door het verleden gelegateerd werden.
Maar de zaken staan nu eenmaal zó dat we moeilijk de strijd kunnen aanbinden
met een abstractie, met een idee an sich. Willen we ons bevrijden van de druk die
zekere denkbeelden op ons blijven uitoefenen, zo moeten we, bij gebrek aan
verantwoordelijken, niettemin zondebokken uitpikken. Eerst wanneer we die bij de
hand hebben, eerst wanneer we zekere figuren bewust kunnen ombrengen in onze
hersencellen, kunnen we terug maagdelijk gaan denken.
Nu is er één antieke figuur die ontegensprekelijk de ganse denkevolutie tot op
heden beheerst heeft, en dat is Sokrates. Hij is de enige Griekse denker die zonder
hiaat van de antieke naar de Westerse cultuur is kunnen overstappen, en sindsdien
aan de lopende band geëerd en vereerd wordt. Justinus, Augustinus, Tatianus,
Apollonius, Athanagoras, Origenus, Clementinus, Gregorius, Methodus, Eusebius men kan haast geen kerkvader vernoemen of hij steekt over Sokrates de loftrompet
op. Voor Klopstock is hij ‘de heilige van het christendom’. Guez de Balzac spreekt
van ‘Sokrates de christen’. In La mort de Socrate geeft Lamartine aan Sokrates een
voorgevoel van Jezus' komst. In onze tijd betoogt een priester dat Sokrates ‘omzeggens
het Evangelie voorafgaat en dat het Woord reeds uit zijn mond spreekt’.2. Wanneer
Gabriel Marcel zijn toneelstuk Rome n'est plus dans Rome aan de pers voorstelt,
vat hij het samen als zijnde ‘een nieuw sokratisme’. En in het kamp der vrijdenkers
is de bewondering al even groot. Typerend feit: in het middelbaar onderwijs krijgen
de studenten vaak Sokrates te verteren in de vrijzinnige cursus van zedenleer.
Diezelfde vrijzinnigen plegen trouwens over de ganse Griekse filosofie van vóór
Sokrates heen te stappen als zijnde ‘onmondig’. (Het volstaat hieromtrent een
handboek open te slaan). Zelfs de scherpzinnige Nietzsche loopt er in: hij herstelt
de presokratiekers in eer en wijst op het groot belang van Dionysos, maar blijft zijn
hoed afdoen voor Sokrates. En zo Bertrand Russell bijwijlen Sokrates een tikje
ironisch behandelt, dan is dat steeds op zijn Brits: zonder hem ècht te willen raken.
Wat genoeg laat zien hoezeer de wijze uit de Dialogen ons allen gehypnotiseerd
heeft.
Ons terdege bewust maken van alle intellectuele dwangvoorstellingen die Sokrates
in ons denken vastgeschroefd heeft, is een onderneming die een boekdeel vergt. Hier
mag een opsomming van zijn voornaamste drijverijen volstaan:
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Denken kan slechts absoluut en universeel zijn. De werkelijkheid - rijk, complex
en uniek - dient daarbij veronachtzaamd en, zo nodig, bekampt. Ze is ‘schijn’ en
leidt af van de ‘ware’ mens;
Tot ware mens en werkelijke wereld krijgen we slechts toegang door het medium
van een speciale taal, de taal der filosofen - die deze soort mens en wereld natuurlijk
schept.
Die abstracte constructie heeft tot doel steeds het oordeel mogelijk te maken.
Inderdaad kan men iemand maar beoordelen in zijn mens-zijn indien men vergelijken
kan met een ideaal. En daar zijn we: de estetiek van de vrije handeling moet de plaats
ruimen voor de logica van het gedrag. De onschuld van weleer moet voortaan haar
daden rechtvaardigen.
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De ‘ware’, zogenaamd morele wereld en die van de ‘schijn’ zijn dus voortdurend in
tegenspraak. De eerste is ‘goed’, de tweede, wanneer ze durft tegenstribbelen, is
noodzakelijk ‘slecht’. In de praktijk komt dit neer op een minderwaardig vinden van
al wat ‘aards’ en ‘lichamelijk’ is t.o.v. de ‘ziel’. Er is dan ook maar één ware
wetenschap: de moraal, of kennis van goed en kwaad. Zij is gegrondvest op de rede,
goddelijk principe. De hoofdeigenschap van de waarheid, wanneer men er meent bij
te zijn, is daarom haar nuttigheid, en de mens moet dus niet langer streven naar geluk,
maar naar goedkeuring. De poëzie, de meetkunde, de sterrenkunde - allemaal ijdele
speculaties, zonder nut voor ons zieleheil, en die niet toelaten ons te beoordelen.
(Welk uilskuiken zei daar ook weer dat Sokrates de wetenschap gefundeerd heeft?
Natuurlijk een universiteitsprofessor, A.E. Taylor.) Al die subtiele denkspelletjes
leiden af van het gezond verstand, gave der goden.
Wanneer men zulke dingen leest gaat men stilaan begrijpen waarom Sokrates
veroordeeld werd tot de gifbeker wegens bederf van de jeugd en smaad aan de goden.
Want om volop te beseffen wat hij is komen doen in deze wereld moet men hem
zien, de pantoffelheid van Xantippe, de matigheid predikend in zijn eindeloze
praatvaarbetogen, tegen de achtergrond der Atheense jeugd van zijn tijd: een jeunesse
dorée gekneed uit durf, briljant, avontuurlijk, hooghartig, fel, veelzijdig, fijnbesnaard,
met volle teugen van het leven drinkend. Een jeugd die misschien nog lang
toonaangevend had kunnen zijn zonder een Sokrates in haar midden. Hoor hem
insinueren: ‘De bouwkunst, het metaalsmeden, de landbouw, de politiek, de
rekenkunde, de economie, de krijgskunst, al die wetenschappen kan men leren. Maar
wat het belangrijkst is houden de goden voor zich. Inderdaad, hij die zijn tuin goed
beplant, volgens de voorschriften van de landbouw, weet hij wie er de vruchten van
oogsten zal? Weet die legeraanvoerder of hij er belang bij heeft te bevelen?’3. Zoals
men ziet, een moraal van alledaagsheid, van veilige belegging, van pragmatische
zielsrecepten, een moraal zonder grandeur en die de mens tot zijn meest gewone
dimensies wil herleid zien. Morele democratie in de ergste zin van het woord. Sokrates
heeft, als geen ander, de mens er toe gebracht aan zichzelf te twijfelen. Reeds bij
Plato leest men dat de godheid de maat van alle dingen is; bij Protagoras, amper een
eeuw vroeger, was het nog de mens. Vergeefs zullen een aantal gaaf geblevenen
trachten de levenssappen weer te activeren door de cultus van Dionysos. De Grote
Pan zelf had zijn doodsteek al ontvangen van Sokrates.
Consumatum est. Voortaan drentelt de mens behoedzaam en zelfbenepen over
de aarde, de ogen omhoog gericht, een metafysische zeepbel achterna. Hij is nu volop
in het bezit van zijn ‘ware natuur’ en wordt in de moeilijke taak er steeds aan te
gehoorzamen feilloos gepiloteerd door de logica.
In de filosofische bezinning kan men dit decrescendo van de vitaliteit maat voor maat
volgen doorheen de eeuwen. Weliswaar wil de Italiaanse Renaissance terug in andere
richting rijden, maar de illusie is van korte duur: Erasmus en consorten zijn er als de
kippen bij om de nieuwe durf in de gezapige banen van het ‘humanisme’ te leiden.
Niet voor niets prijkt Webb's History of Philosophy met de ondertitel: From Socrates
to Sartre! Er is inderdaad nooit onderbreking geweest, geen enkele generatie heeft
ooit ontbroken op het appèl van het sokratisme. Maar we gaan die filosofische
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karavaan niet langsrijden. Wanneer men één van die kamelen gezien heeft, kent men
ze allemaal. Het vertoon is àl te demoraliserend.4.
Eén ding is evenwel nuttig: de gruwelijke greep laten zien die het sokratisme ook
nog op onze tijd heeft. We kunnen niet scherp genoeg zien wat ons nog wil beletten
volop mens te zijn, en hoe sluw en handig men daarbij te werk gaat. Daartoe gaan
we even de filosofie onder het vergrootglas nemen die thans aan de orde van de dag
is: het existentialisme, en dan vooral de ideeënwereld van Jean-Paul Sartre. Dat ook
die
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‘revolutionaire’ theorie slechts de zoveelste variatie is op dat oeroud sokratiaans
thema, kan op het eerste zicht verwonderlijk klinken, maar toch is het zo.
Het existentialisme zal door toekomstige historici waarschijnlijk gezien worden
als het logisch produkt van een tijd van vérgaande politieke en sociale ontreddering.
In een samenleving die zich nog vergroeid voelt met de gezellige gewoonten van het
liberalisme, vallen communisme en nazisme ineens binnen als vanuit een andere
planeet. Alle kaders kraken, de enkeling vindt nergens meer een onvoorwaardelijk
houvast en zij die rond de jaren veertig intellectueel volwassen worden moeten
‘onderduiken’, letterlijk en figuurlijk. Aan het existentialisme in het algemeen, en
aan zijn Franse helft in het bijzonder, blijft dan ook een specifiek kelder- en
zolderluchtje hangen. Vergelijk met het plein air van Gide, Bergson of Valéry, en
de zaak is meteen duidelijk.
Men heeft als voornaamste winstpost van het existentialisme aanzien, zijn vast
besluit de existentie steeds te doen voorafgaan aan de essentie. De mens dient zijn
problematiek aan te snijden vanuit het standpunt waar hij zich feitelijk bevindt in
tijd en ruimte, om van daaruit zo mogelijk tot het universele te geraken. Het hier-en-nu
is het enig gezond en ondubbelzinnig vertrekpunt van de filosofische bezinning.
Dit kan men slechts toejuichen. Maar dit goede aan het existentialisme is nu juist
niet nieuw. Wanneer men anders gerichten zoals Nietzsche terzijde laat, vindt men
in vorige eeuw meer dan één denker die hetzelfde correct standpunt ingenomen heeft,
en die bovendien, op grond van zijn temperament, de kwalificatie van ‘existentialist’
opvorderen kan. Zo is daar Kierkegaard, nooit afhoudende zelfkweller die nog meer
benepen voorkomt dan Sokrates (die tenminste humor had). En wat te denken van
de Dostojewski der Gedenkschriften uit het ondergrondse, geniaal en zo ontstellend
modern dat het boek, mits wat taaimodernisering, zou kunnen geschreven zijn door
een volgeling van Sartre?
Het goede aan het existentialisme is dus niet nieuw. En wat er wèl nieuw aan is,
is helaas niet langer goed. Een Sartre, representatief voor de beweging als geen ander,
gaat het ons snel bijbrengen.
Bij Sartre staan we voor het zeldzaam geval van iemand die tevens een markant
filosoof en een schrijver van eerste rang is. Dit maakt onze taak gemakkelijker, omdat
we nu bij voorbaat weten dat de man, gezien zijn perfecte taalbeheersing, in zijn
filosofische geschriften precies zeggen kan wat hij zeggen wil. Als kunstenaar valt
er trouwens aan Sartre niet te tornen. De literatuur heeft enkel tot taak haar tijd en
zijn problemen zo volledig en zo pakkend mogelijk uit te drukken door ze op
overtuigende wijze te belichamen in concrete personages. Zo bekeken, is Sartre's
kunst superieure kunst. (Ik denk daarbij minder aan zijn algemeen geprezen werken
- die het verdienen - dan aan dat vlijmscherp toneelspel dat door de kritiek onopvallend
begraven werd: Nekrassov).
Maar met de filosoof Sartre is het gans anders gesteld. Er is daar eerst weer dat
enerverend a priori, of volstrekt arbitraire keus van het wereldbeeld dat we zagen
voortkomen uit de Griekse vormbeslotenheid. Natuurlijk is Sartre veel te intelligent
om zulk een a priori expressis verbis bloot te geven. Maar hier verklapt hij zich:
‘De atoombom is tegen de geschiedenis’. Letterlijk bekeken is dat natuurlijk onzin.
Een technische uitvinding kan wel tegen de menselijkheid zijn, of tegen de natuurlijke
moraal, of tegen al wat men wil, maar niet tegen de geschiedenis. Het is juist de
geschiedenis die, door een bepaalde samenloop van omstandigheden (onder het motto
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van Toynbee: ‘Het ene ding brengt het andere mee’), alle menselijke dingen tot stand
brengt die wij kennen. Sartre weet dat natuurlijk best. Wat hij bedoelt is dat de
atoombom roet in het eten is komen gooien van de geschiedenis zoals hij, Sartre,
wenst dat ze zou verlopen. Men moet hem niet eens aandachtig lezen om te beseffen
dat hij steeds zijn fiches gezet heeft op de ontvoogding van de massa. En nu heeft
Ortega y
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Gasset amper de ‘opstand der horden’ geïntroduceerd in ons denken, of die schijnbaar
tot dominatie geroepen massa van een generatie terug blijkt al netjes gedomineerd
door een handvol kern- en raketspecialisten. De vergaring van de technische macht
in de handen van een paar enkelingen, moet een proletarisch georiënteerde geest als
Sartre natuurlijk pijn doen. Het pijnlijk gevoel dat de waarheid heeft doet echter geen
afbreuk aan die waarheid; dat gevoel is integendeel het zekerste kenmerk van de
waarheid.
‘Troostvolle waarheden moeten tweemaal bewezen worden’, zegt Jean Rostand.
We weten in elk geval reeds wat we te verwachten hebben van een filosoof die
rondloopt met wensdromen over de geschiedenis...
Maar praktisch alle filosofen maken zware gemoedsfouten. Ziehier erger: een
zuiver intellectuele basisfout. De enkeling, zo betoogt Sartre, is in zijn
levensproblemen geheel aangewezen op zichzelf. Zonder enige hulp, of raad, of zelfs
beïnvloeding van buiten, staat zijn ik moederziel alleen, ‘naakt in de wereld’, om de
juiste gedragslijn te vinden t.o.v. medemens en wereld. (Typisch gevoel van de
ondergedokene, van de geestelijke partisaan!). Al wat het individu weet is dat hij
‘veroordeeld is tot vrij zijn’.
Dat dit vertrekpunt radicaal fout is zou direct moeten blijken. Wat onze intieme
problematiek zo obsederend moeilijk maakt, is juist het onontkoombaar feit dat we
als sociale wezens geboren worden en opgroeien. De ‘anderen’ zijn steeds daar, ook
in onze geheimste en meest afzijdige momenten, om zich met onze zaken te bemoeien.
Men kan ze zelfs niet wegdenken. De ‘monoloog’ van een enkeling is een zuivere
fictie; wat we feitelijk vaststellen is dat het scherpbewust en rebellerend deel van
zijn persoonlijkheid het aan de stok heeft met de afgevaardigde in hem van de
maatschappij. Alle problematiek die op ons handelen betrekking heeft - en daarop
is het existentialisme hoofdzakelijk ingesteld - neemt fataal de vorm aan van een
privédialoog. Wèrkelijk alleen zijn is voor weinigen weggelegd en vergt jarenlange
training van de strengste soort. Verkondigen dat dit het vertrekpunt is van het
individu in de wereld, is een denkfout van het zwaarste kaliber en druist in tegen de
onmiddellijke ervaring. Het geval wordt nog erger wanneer men weet dat de ganse
theorie berust op die valse vooropstelling. Het ‘Ken uzelf’ van Sokrates was de
positieve kennis van de worm in ons; dat van Sartre is de vermeende kennis van een
spook.
Andere aanslag op het fatsoenlijk denken: de zogenaamde ‘absurditeit’ waarin
Sartre (en met hem ook Camus en vele anderen) het leven gedompeld ziet. Dit is
geen ‘realistisch’, maar nu net een sentimenteel standpunt. Nuchter bekeken staan
de zaken zó dat zekere dingen uit onze ervaring - deze die men zelf ter harte neemt
- vanzelf zin hebben, terwijl dit voor een massa anderen minder evident is. Maar
gans het leven absurd verklaren is op zichzelf een absurditeit, even groot als het
volledig zinvol zien. Het absurde kan zijn betekenis maar ontlenen aan het zinvolle,
waarvan het de negatie is, en omgekeerd: beide begrippen vullen elkaar aan en
ontlenen hun semantische waarde aan elkaar. Hoe kan in godsnaam het absurde
denkbaar blijven in een wereld die men van àlle zin verstoken ziet?
Sartre zou zich hieruit slechts kunnen redden door zich nog dieper in de put te
steken, namelijk door op te werpen dat het in die ‘absurditeit’ niet gaat om logisch
gefundeerde stellingen, maar om een soort viscerale gewaarwording, ‘het bekend
gevoel dat de zoldering op uw hoofd aan het neerdalen is’. (Weer dat keldergevoel!)
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Om te beginnen mogen we van om het even welk denkproces eisen dat het, zoniet
overtuigend bewezen, dan toch logisch gefundeerd is. Verder moeten we het de
filosofen als slechte smaak aanrekenen dat ze zich zo vaak op Nietzsche beroepen
om een of ander Stimmungsbild te rechtvaardigen. Quod licet Jovi non licet bovi.
Bovendien: Nietzsche gunde zich slechts positieve emoties, die hij dan nog gestadig
tegen elkaar uitspeelde om beter zijn dynamisch evenwicht te bewaren; en hij stond
zó sterk in zijn schoenen dat hij zich nagenoeg alles veroorloven kon - zelfs
Stimmungsbilder. Men
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kan echter geen existentialist - en zeker niet Sartre - lezen zonder zich tegen wil en
dank betrokken te voelen in een partipris van neerslachtigheid en zuurpruimerij.
Emotieve monomanie, die zich maar al te logisch wil doorzetten op intellectueel
vlak. Laten we de filosofie niet verwarren met de neurastenie. Ik gun u volkomen
het recht uw zwartgallige buien voor de navel van het heelal te nemen, zo ge me dan
maar wilt verklaren waarom ge naar verbreiding streeft van uw overtuiging. ‘Intiem’
bedreven filosofie is slechte filosofie - altijd. De waarde van een filosofische
bezinning, systematisch gevoerd of niet, staat in rechtstreekse verhouding tot de
graad van universaliteit, van algemeen-geldigheid, die ze, mits inachtneming van
het rationeel fair play, in haar gedachtengang heeft weten op te nemen. De denker
die toegeeft, of ons machtigt te veronderstellen dat zijn speculaties slechts waarde
hebben voor hemzelf, maar niettemin zijn ideeën neerpent en publiceert, behoort tot
een merkwaardige diersoort. Natuurlijk zien we best hoe de vork in de steel zit!
Wanneer ge bij eigen benepenheid zoveel mensen betrekt als maar mogelijk is, hebt
ge twee dingen ineens: wraak op de wereld die ‘anders’ is dan gij, en een pijnstillend
middel voor uzelf.
Ik weet wel dat Sartre heftig protesteert wanneer men hem van pessimisme
beschuldigt. En ook, dat L'être et le néant er met veel kunst- en vliegwerk in slaagt
pessimistische interpretaties te ontzenuwen op een manier die tenminste verbaal
houdbaar lijkt. Want in het hanteren van het filosofisch jargon is Sartre de grootste
virtuoos van onze tijd. Sartre lezen is inzien dat er geen speld tussen te krijgen is alleen maar, helemaal in het begin, een paar balken. Hoe dit zij, de vader van La
nausée verklaart dat zijn meditaties tot een optimistische actiemoraal kunnen en
moeten voeren. Wat daar van is, ziet men in de existentialistische literatuur, uit welke
hoek ze ook gewaaid komt, in de eerste plaats bij Sartre zelf. La nausée, Le mur,
Huis clos, Les mouches, Les sequestrés... Wie er durft aan twijfelen dat het sartrisme
een optimistische uitkijk is, heeft gewoon geen ogen in zijn kop.
Geen twijfel dus. De existentialistische literatuur, voortreffelijke getuige van de
ogenschijnlijk ‘gesloten’ wereld waarin ze ons vervreemd ziet, voert willens nillens
tot een soort quiëtisme van de wanhoop. De hoop kan door Camus terecht als ‘vuig’
bestempeld worden, maar is de wanhoop daarom ook maar een tikje nobeler? De
correct ingestelde bezinning voert haar onderzoeken nuchter, gelijkmoedig en kalm.
Een Sartre kan dat echter niet. Minder omdat ik er hem persoonlijk niet toe in staat
acht, dan wegens de positie waarin hij zichzelf verstrikt heeft. Hij wil absoluut
doordraven, maar schiet het ene paard na het andere weg van onder zijn achterste.
Neem daar b.v. zijn houding t.o.v. de religieuze instelling. Zijn proletarisch complex
noopt hem tot atheïsme (hoewel een Jean Jaurès reeds een nieuwe godsdienst
begroette), maar wat hij voor atheïsme neemt komt er in feite op neer zekere
meditaties van een Pascal of van een Kierkegaard (ge weet wel, dat ‘menselijk tekort’)
nog eens te auskulteren en een purgeermiddel voor te schrijven om ze te zuiveren
van de godsidee. We krijgen er niets voor in de plaats, zelfs geen genietbaar
ersatzprodukt zoals de Grote Avond. De goddelijke finaliteit van het christendom
wordt resoluut verworpen, maar de sociale finaliteit van het marxisme is evenmin
welkom. (Hoewel Sartre méér doet dan flirten met la gauche). ‘Logisch’ is dit althans
in die zin dat van een gans aan zichzelf overgeleverde enkeling, hoeksteen van de
existentialistische levensbeschouwing, bezwaarlijk kan gevorderd worden dat hij
zich goedschiks instellen zou op het blijvend en dwingend groepsverband dat door
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het begrip finaliteit ondersteld wordt. Mind you: ‘De hel, dat zijn de anderen’. Sartre's
soortgenoten zijn in dit opzicht veel minder consequent gebleven, want ze zijn nogal
snel gaan afzwenken, wie naar rechts (Jaspers), wie naar links (Lukacs). Maar geen
enkele filosofie die een systeem zijn wil kan het uiteindelijk zonder een finaliteit
blijven stellen. Door ze allemaal te hebben moeten afwijzen, heeft het sartrisme
zichzelf achter de tralies van de zuivere ontologie geplaatst.
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Vanuit die kerker kan zijn ‘optimistische actiemoraal’ nog enkel manifesten van haar
eigen normatieve onmacht de wereld inzenden.5.
Door bewonderenswaardige goochel toeren kan Sartre het gebouw voorlopig
rechthouden. ‘Het existentialisme is een humanisme’: dit wijst op democratische
inzichten. Maar elders lezen we: ‘Het existentialisme is strikt bestemd voor de technici
en de filosofen’. (Hoe die er kunnen toe gebracht worden uitsluitend ‘humanistisch’
te denken is een raadsel.) We lezen ook dat existentialisme een ‘subjektieve filosofie’
is, wat het vanzelf doet aansluiten bij het christendom. Maar anderzijds vernemen
we dat de mens enkel dàt is wat hij verwezenlijken kan, en dat alleen het resultaat
telt - wat een marxistische geloofsbelijdenis is. Tegen heug en meug (of toch niet?)
overkoepelt de sartriaanse leer de kanselarij waar christendom en marxisme elkaar
kunnen ontmoeten, of beter gezegd, een koehandel sluiten. De leer is daardoor van
een comfortabele majoriteit verzekerd. Ook kan men, volgens de vereisten van de
argumentatie, met de meest geschikte van beide wereldbeschouwingen boeleren.
Geen soepeler filosofie dan logische ‘politiek’. Maar tot eigen morele criteria kan
Sartre natuurlijk niet geraken.
Ja, toch wel! Ziehier een nieuwe filosofische krachttoer: de individuele finaliteit.
Qu'est-ce que la littérature? tracht ons bij te brengen dat het artistiek gewicht van
een letterkundig werk bepaald wordt door zijn ‘sociale’ invloed op de geschiedenis.
(Maar zo het nu eens ‘tegen’ de geschiedenis is, zoals de atoombom?!) Herinner u
dat de mens ‘veroordeeld is tot vrij zijn’. Hij kan en moet dus verantwoordelijk
gesteld worden voor het gebruik dat hij van zijn vrijheid maakt. En nu treedt de
sokratiaanse logica in actie: de ‘blik van de Ander’ stelt u verantwoordelijk voor uw
vrijheid; om verantwoordelijk te kunnen zijn moet ge daden op u laden, d.i. kiezen
tussen een aantal mogelijkheden; maar door te kiezen kiest ge meteen voor alle
mensen, aangezien ge dan meehelpt aan het bepalen van een universeel ideaal. De
vrijheid voert dus tot de keus, de keus tot het engagement en het engagement tot de
finaliteit. ‘Geen enkele van onze daden schept de mens die we willen zijn zonder
tevens een beeld te scheppen van de mens zoals hij moet zijn’.
En daar zijn we weer bij de ‘logica’ en de ‘trouw’. Lees maar het essay over
Baudelaire! In het leven van de dichter Baudelaire, vernemen we, heeft zich geen
enkele gebeurtenis voorgedaan die niet door de mens Baudelaire gewild en om zo
te zeggen verwekt werd. Baudelaire had zijn ‘ongeluk’ nodig eenvoudig omdat hij
Baudelaire was, ‘omdat hij nooit opgehouden had zichzelf op te bouwen zoals hij
zich van meet af aan gekozen had’. Heil Traz! Zóveel logica doet zelfs de
psychoanalyse de broek af. Misschien krijgen we nog wel eens te lezen dat Nietzsche
en Van Gogh hun waanzin ‘nodig hadden’ om soortgelijke redenen. Waarachtig geen
goede reclamestunt voor het ‘engagement’!
Hoe dit zij, voor Sartre is elke ‘marge’ een onding, en de acuta gratuit van Gide,
de gril van een losgeslagene. Bij hem vloeit op de meest ‘logische’ wijze het
individueel zelfbeschikkingsrecht over in sociaal engagement. Het innerlijk leven,
aanvankelijk vormloos want op zichzelf aangewezen, krijgt stilaan zijn betekenis
van buiten uit (er is daar immers die Ander, met zijn oog!), het wordt ingelast in de
tijd en leert die tijd stap voor stap volgen. Een daad vormt onvermijdelijk ketting
met de voorgaande en is al bezig de volgende te boetseren. De handeling wordt dus
een voortgezette bevestiging van de keus. Aan zichzelf overgelaten in een wereld
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zonder God, waarin dus alles toegelaten is (een der oudste drogredenen van de
filosofie!), zoekt de sartriaanse mens wanhopig naar een logica van de handeling,
en hoe ze toe te passen. Uit zijn pre-individuele, d.i. zuiver sociale voegen gerukt,
maar tevens beroofd van elk kiemend geloof in zichzelf, moet hij wel naar een
dwangprincipe gaan hunkeren dat de rol overnemen moet van de goddelijke wet
waaraan hij niet meer gelooft. Weinig aanlokkelijk, die Chemins de la liberté!
Wie ziet nu niet dat de ‘keus’, zoals voorgesteld door Sartre, zuivere theorie is? En
dat
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ze zulks steeds geweest is, welk kleedje men haar sinds Sokrates ook aangepast heeft?
Er wordt stilzwijgend ondersteld dat de enkeling in elk geval stelling moet nemen
tegen de feitelijke, volledige, levende mens. Of men nu met Sokrates spreekt van
‘ware natuur’, met Plato van ‘Ideeën’, met het christendom van ‘heil’, met Descartes
van ‘la Raison’, met Kant van ‘Dinge an sich’, met Marx van ‘de Zaak van het
Proletariaat’, of met Sartre van ‘le regard de l'Autre’ - het doet er niet toe. Le choux
vert et le vert choux. Hoofdzaak is en blijft dat de mens zijn middelpunt buiten
zichzelf stelt en gewillig congruent wordt met een vale metafysische projectie van
zijn natuur, dezelfde voor iedereen. Dàt laten gebeuren, is ‘trouw’ zijn. Nuchter
bekeken: de mens kan zichzelf en wereld niet langer aan, en zoekt daarom beangstigd
rond naar een ‘logische’ continuïteit om zijn vitale devaluatie te rechtvaardigen. Die
fameuze ‘deugd’ waarover Traz het heeft doet ons sinds eeuwen en eeuwen naar het
absolute grijpen, dat ons moet toelaten overal betrekkeiijkheden en tegenstelling uit
te roeien met behulp van ‘categorieën’ en ‘waardeschalen’ waaraan het
sociaal-gevaarlijk wezen mens kan vastgemeerd worden. Kan het dan nog
verwondering baren dat het woord ‘humanisme’ velen al onpasselijk maakt, of dat
een Roger Nimier en zijn generatie al woest worden wanneer er over l'Homme
gemediteerd wordt - zelfs bij Saint-Exupéry? Men begrijpt haast de nazi die naar
zijn revolver greep wanneer hij het woord Geist hoorde. In zijn bewustzijn was dat
wellicht verbonden - niet zonder reden - met prietpraat, ontmanning en aanslag op
de vitaliteit.
Ludwig Klages heeft het existentialisme, jongste telg van het sokratisme, perfect
gesitueerd door het te bestempelen als eine Sackgassefilosofie. Het legt schrijnend
de nadruk op de ‘absurditeit’ van deze wereld, omdat de hemel opgehouden heeft
verstaanbaar te zijn. (Alsof men absoluut het uitspansel moet kunnen verstaan om
van deze aarde iets levenswaardigs te maken!) Aan die noodoplossing voor zijn
wanhoop ontkomt de existentialist slechts door zich van een aantal dimensies te
ontdoen, of door in geestelijke futloosheid te verzinken.
Want het is toch wel kenschetsend dat we in de sartriaanse literatuur slechts met
drie soorten personages geconfronteerd worden: de steriele révoltés, die alleen maar
amok kunnen lopen tegen een leven dat hen boven het hoofd groeit - reactie even
stuntelig als die van een zekere gangsterjeugd; verder de gepatenteerde slappelingen,
die in alle omstandigheden de schaapjes maar laten pissen; en ten slotte de
‘verantwoordelijk’ voelende leidersfiguren (Les mains sales), die naïef menen dat
ze hun medemensen een dienst bewijzen door zich voor hen te interesseren zoals ze
zijn. (Alsof hij die met mijn ik kan vergeleken worden niet een even grote knul is
als ikzelf! Van het ‘zelf’, enig interessant deel van de persoonlijkheid, schijnt het
sartrisme geen flauw benul te hebben, misschien omdat het schijnbaar naar
‘spiritualisme’ ruikt.) Van sterk bewuste individualisten, die geen illusies moeten
importeren om in zichzelf te geloven en een waarachtig mannelijke greep naar het
leven te doen, naturen die zich uitleven alsof de ‘anderen’ niet bestonden - van die
enig bekijkbare mensensoort is bij Sartre geen spoor te vinden.
Hoe dit alles zij, als filosofie is het existentialisme, alle gebreken ten spijt, het
meest logische van alle Europese denksystemen, omdat het op ideaal verwarde manier
de specifiek Westerse mens aan het woord laat. Het existentialisme, rationalisatie
van de onrust, is een pathetische poging tot compromis, een onmogelijke betrachting
naar verzoening door een subtiel schipperen tussen radicalisme en halfslachtigheid.
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Historisch bekeken, is het de kroon komen zetten op vijfentwintig eeuwen sokratisme.
Van een verdoezeling van de vrijheid is de filosofie bij Sokrates vertrokken, op een
karikatuur van de vrijheid is ze bij Sartre uitgelopen. Steeds historisch gezien, lijkt
het sartrisme voorbestemd vroeg of laat gemene zaak te moeten maken met het
christendom, om zijn stekker in die beproefde moraal gewurmd te krijgen, of - wat
waarschijnlijker is -
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geannexeerd te worden door het dialectisch materialisme, dat de mens een andere
en meer tastbare universele wet geeft. In een nieuw geloof verdrinken, of onze
demagogen wat intellectueler maken, schijnt het zonderling maar logisch lot te zijn
dat de sartriaanse mens te wachten staat.
Het meest dramatische van het geval is dat de sartrist, net zoals zijn voorgangers,
nooit geweten heeft wat aan te vangen met een vrijheid die hij niet gewild heeft. Het
onbehaaglijk gevoel zelfs dat hij juichend de man verwelkomen zou die hem van
zijn vrijheid zou komen bevrijden, want tot die vrijheid voelt hij zich inderdaad
‘veroordeeld’. In afwachting komt die ‘blik van de Ander’ aardig wat van pas,
wanneer men zich niet opgewassen voelt tegen de zorg eigen leven te moeten besturen
naar eigen oordeel!
En wat nu?
Hoofdzaak is dat we ons snel ontdoen van de paralyserende idee dat er ons niets
te doen valt in deze minutieus georganiseerde wereld. Sinds een paar moedwillige
apen rechtop zijn gaan lopen, hebben we steeds àlles te doen gehad. Men ziet niet
waarom daar plots een eind aan zou komen, alleen maar omdat een aantal vermoeide
cultuurdragers de pijp aan Maarten geven. Desnoods stellen we het zonder onze
cultuur en denken we iets gans nieuws uit.
Intussen kunnen we ons alvast ontmaken van de wanhoop en de halfheid, die
melktanderij voorbijsteken. Door stupied naar voren te brengen dat de ‘absurditeit’
het laatste woord is, hebben Sartre en consorten nieuw koren gebracht op de molen
van het collectivisme. Hierdoor heeft het existentialisme, net zoals alle vorige -ismen,
zich in feite tegen de mens gekeerd.
Laten we ons toch niet langer beetnemen door al dat filosofisch boerenbedrog!
Overboord met dat castrerend taboe van een zekere ‘logica’! In deze wereld, verkocht
aan dualismen, bestaat wèl een andere oplossing dan het ‘ja’ of het ‘neen’ dat ze ons
absoluut ontrukken wil, en dat is de weigering te antwoorden, de verloochening van
de methode die ons tot ‘kiezen’ wil dwingen. Van een filosofie die ons tot de orde
placht te roepen, zoals Xantippe haar deemoedige wauwelaar, hebben we thans onze
buik zó vol dat we de kracht gaan voelen ze met klikken en klakken buiten te gooien.
Eén kordaat gebaar, jongens, en we zijn ze kwijt! Vrij en opgeruimd als jonge
weduwnaars, kunnen we dan een fris en onbekend ik tegemoet gaan. Subliem woord
van Goethe: ‘De mens kent zichzelf slechts in zover hij de wereld kent, want we
beginnen ons eerst bewust te worden van onszelf in de wereld en van de wereld in
onszelf’.
De huidige nachtmerrie, waartoe vijfentwintig eeuwen systematisch filosoferen
geleid hebben, kan enkel verdreven worden door alle abstracties van de hand te
wijzen waarmee ze ons paaien wil, door alle zaken met universele pretenties naar
het autokerkhof te zenden. Dit is een taak weggelegd voor weinigen, en bestemd
voor weinigen. De taak van een nieuwe aristocratie.
Voor wie de vrijheid niet bestaat uit de keus, maar uit de beschikbaarheid.
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Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Le matin des magiciens.
R.P.Th. Deman, Socrate et Jésus.
Uit een tekst van Xenophoon.
Het Westen heeft slechts twee denkers geleverd die zo goed als geheel losstonden van het
sokratisme: de ‘vroegantiekers’ Goethe en Nietzsche.
5. Ook zo bij Heidegger: ‘Was macht das Nichtsein? Das Nichtsein nichtet’.
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egbert munks / fotograferen taboe?
Het licht is onderweg. Over duizend jaar zullen we een ster zien, die duizend jaar
geleden ophield te bestaan. Morgen zult u een foto zien van iets dat er vandaag al
niet meer is. 1/1000 seconde vraagt het, u medeplichtig te maken aan een massamoord.
Het volks-gericht van plaatjeskijkers ‘foei, spuug, zie die man de schoft’ staat
grijnzend klaar. Alles wat taboe is wordt als foto nieuws, interessant, schokkend.
Op het eerste gezicht heeft een fotograaf dus nogal eens te maken met taboes. In de
praktijk valt dat erg mee. Militaire installaties zijn geen taboe: het mag gewoon niet.
Blote meiden zijn geen taboe: alles mag, publicatie afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden (wel Tahiti-blote borsten, geen KLM-stewardessen idem). Stervenden
en zeer ernstige zieken: mag als ze maar beroemd genoeg zijn. Beroemdheden in
netelige situaties: door kranten en tijdschriften zeer goed gehonoreerd. Blijft: sexuele
bedrijvigheid, maar ook dat kan tegenwoordig wel geregeld worden.
Het wordt dus al duidelijk, dat het fotograferen zelf geen moeilijkheden oplevert.
Het taboe ligt in het openbaar maken en daarmee wordt het een kwestie van moraal,
religie of wetgeving. Het dagblad Trouw weigert advertenties met kerstmannetjes,
de Telegraaf maakt foto's van mis world als kerstmiss. Enz.
Eigenlijk wordt de hele geschiedenis pas interessant wanneer een fotograaf zich
begeeft naar landen waar het maken van foto's een inderdaad door magische kracht
gedekt taboe is. Als hij daar probeert foto's te maken krijgt hij op z'n minst een pak
op z'n donder, als hij het ongemerkt doet ziet hij spoedig de miezerigheid ervan in
en zit er niets anders op dan het respecteren van een taboe dat in eeuwen geschiedenis
en traditie geworteld is.
Hierbij komt het ook wel voor dat er ongehinderd toch foto's gemaakt kunnen worden.
Wanneer namelijk een samenleving voor het eerst in contact komt met een fotograaf
weet men niet dat het kijken door een kastje met een glimmende knop iets te maken
heeft met het vastleggen van een beeltenis. Het is slechts een vermakelijk gezicht.
Het is natuurlijk wel erg jammer dat er nog maar weinig dingen zijn die niet meer
gefotografeerd of gefilmd mogen/kunnen worden. Een ieder kent nu bijna alles van
plaatjes die meer zeggen dan duizend woorden en dat belemmert de drang om het
door eigen ervaring te benaderen. Bovendien: de kans is groot, dat iemand met
initiatief die naar b.v. India gaat daar niet meer ontdekt dan hij al wist uit de National
Geographic. (Visueel dan, emotioneel natuurlijk wel.)
De interessantigheid van veel fotoboeken en reportages berust trouwens op het
misverstand, dat een Japanse bedelaar interessanter is dan een Amsterdamse. Het is
een soort clochard-romantiek, die helaas niet zal uitsterven, hoewel zij gedeeltelijk
is vervangen door grofkorrelige afbeeldingen van vuilnisbakken, oppervlaktestudies
van schuttingen met rafels en huizen in afbraak. Het laatste heeft in zoverre met
taboes te maken dat het een substituut is voor het fotograferen van de echte (maar
niet beroemde) dood: sterven, kanker, een vermorzeld kind.
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Er zit niets anders op dan op de ingeslagen weg voort te gaan.
Ik zet een film in mijn oog
ik kijk
kun je nog kijken kijk dan mee.
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otto ketting | taboe: de muziek
Het Nederlandse muziekleven lijkt mij één eeuwigdurende Mattheus-Passion, zich
voortslepend langs de geopende groeven van een super-langspeelplaat.
Onaandoenlijk maar stichtelijk maakt de goegemeente haar opwachting bij de
plechtige teraardebestelling van geliefde gestorven onsterfelijken, in elke muzikale
wending het bovenaardse, achter elke noot het kosmische speurend. Zo bestijgen niet voor niets - zwartgerokte heren het podium, instrumenten hanterend als bizarre
altaarstukken, op disciplinaire afstand gevolgd door representatieve persoonlijkheden
met zegenende dirigeerstokken en beginnen daar in loodzware stilte beloerd, de
begrafenis van iets hogers te vieren. In hun verstofte zetels gestrande toehoorders
kunnen op twee gefixeerde momenten aan het altijd eendere ritueel deelnemen tussen de delen ener compositie door een licht keeischrapen of eerbiedig gekuch te
kennen geven dat men de Boodschap heeft begrepen - na afloop, door het regelmatig
tegen elkaar slaan van beide handen. Dit kies geklap geeft de (niet ingewijde)
vestiairejuffrouwen het teken dat de séance beëindigd is en het gewone, lagere leven
zijn loop herneemt.
Dat in dit mausoleum slechts de mystieke betekenis van de eindeloze herhaling
wordt gepredikt is onloochenbaar. In een vicieuze cirkel vermoorden eeuwig dezelfde
executanten eeuwig dezelfde geëxecuteerden, toegejuicht door een publiek dat dit
feest der herinnering voor een muzische ervaring verslijt, later lofgeprezen in de
kolommen van onze vertrouwde dagbladen door muzikaal voorgoed ontslapen critici.
Een dergelijke gemeenschap, gevat tussen de polen dufheid en conventie wordt
geheel georganiseerd en geregeerd door de dictatuur van het taboe.
Onverbiddelijk wordt elk werk dat in deze muziekmolen wordt doorgedraaid tot
één en het zelfde gemiddelde herleid: Bach verschijnt als een verdroogde
pruikendrager wiens voortdurende ta-tata-ta liefst met godsdienstige commentaren
wordt begeleid; Mozart is de bleke, sexeloze jonker met wat Weltschmerz, Beethoven
wordt de hardhorende salon-titaan en Brahms een zwaar- en goedmoedige Biedermeier
Sinterklaas. Grootste gemene deler: volledige degradatie tot gegoede middenstander
van een muziekpraktijk die elke individualiteit tot een ongewenste en dus vezwegen
afwijking verklaart.
Taboe: de (h)erkenning en realisatie van de karakteristieke kenmerken van de
componist: het meest wezenlijke, het veelal diep verborgene. De ideale doek voor
het bloeden: kreten als ‘geniaal’, ‘kosmisch’, ‘bovenmenselijk’, ‘universeel’. Kortom,
de totale egalisatie van datgene waarin een creatief kunstenaar het grootste kan zijn:
het menselijke. Deze miskenning en verwoesting vindt haar oorzaak in de geestelijke
eenheidsbouw van haar uitvoerders, huiveringwekkende consequenties van het
ambtenarendom dat reeds nu ‘1984’ bereikt heeft.
Een dergelijke ontmenselijking komt in feite neer op de ontkenning van het
creatieve in de mens, zoals begrippen als ‘particulier initiatief’ of ‘vernieuwing’ de
taboes zijn van een door subsidiepolitiek vergiftigde kunstwereld waarin de prestatie
plaats heeft gemaakt voor de relatie.
Niettemin valt het bestaan tot op de huidige dag van de scheppende prestatie van
de enkeling niet geheel en al te ontkennen: er is ook nu een hedendaagse kunst - nee,
juister de onlangs genoteerde bekentenissen van een tijdgenoot. Maar de wapens ter
verdediging der heilige taboes zijn reeds geslepen. De eerste stap is de ontkenning
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van het bestaan van een hedendaagse muziek, men zwijgt ze dood en speelt haar
eenvoudig niet. Nu is het bestaan van een hamer zeer moeilijk te ontkennen wanneer
men er van tijd tot tijd mee op het hoofd geslagen wordt. Dan is het onontkoombare
moment aangebroken om zich met het martelaarschap te sieren, zulks in de trant van:
het is onze plicht, wij doen er ook wel wat aan, zie maar hoe de resultaten zijn. In
de concertpraktijk zien wij dus van tijd tot tijd een hedendaags werk verschijnen,
liefst nog een première vanwege de vermeende actualiteit (tegelijk een dernière,
bittere
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fataliteit), onveranderlijk als eerste werk op het programma geplaatst. Edoch, de
lancering is al bij de start mislukt. Het stuk in kwestie wordt maar éénmaal gespeeld
en dus is de voorbereiding kort, meestal te kort. In het allergunstigste geval wordt
het notenbeeld min of meer natuurgetrouw gerealiseerd maar van een interpretatie,
van het zich eigen maken van de totale psychische structuur, is geen sprake.
Weggemoffeld op de ongunstigste plek, als een mislukte feestouverture, gestoord
door de onvermijdelijke laatkomers en plichtmatig opgediend door een dirigent die
er toch niet in gelooft...
Het valt niet te ontkennen dat, behalve de werken van componerende critici
(risicovrije verzekering voor ten minste 1 jaar goede critieken) of van invloedrijke
figuren (zo is componist A bestuurslid van orkest B waar dirigent C zo graag wil
dirigeren), toch van tijd tot tijd een werk van de werkelijk belangrijke eigentijdse
produktie tot uitvoering komt; onnodig te zeggen dat ook deze werken verdrinken
in deze poel van karakterloze middelmatigheid. Want wat bij het overbekende en
vertrouwde al faalde, zal van het nieuwe geen enkele essentie kunnen overnemen.
Taboe: de (h)erkenning en realisatie van de karakteristieke kenmerken van de
hedendaagse componist.
Zo blijft het officiële muziekleven een totaal steriele aangelegenheid, waarin het
voor velen in deze antiquarische sfeer van behoud- en gemakzucht goed toeven is.
Behaaglijk slaat men elkaar van weerszijden van het podium vergenoegd gade,
ongeschokt, ongestoord. Verder dommelend bij een rustig voortkabbelende stroom
geliefde meesterwerkjes, onder de beschermende dekmantel van vele taboes: esprit,
humor - individualiteit, karakter - belevenis, schreeuw, protest, - theater, actualiteit.
En gij, verantwoordelijke muziekambtenaren hebt daarmee het begeerde doel bereikt,
uw plicht gedaan: de noten op uw zang zijn van hun ziel beroofd want een nieuw
taboe is uitgevaardigd, zegt het voort (2 x).
Taboe: de muziek.
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willem frederik hermans | dope: mana, manie en taboe
Taboe, een polynesisch bijvoeglijk naamwoord, betekent letterlijk ‘getekend’. In het
taalgebied waar het woord vandaankomt. duidt het aan dat iets verboden is.
Bijvoorbeeld: op het gras lopen. Op Hawaiï staan bordjes Tabu in de plantsoenen.
Maar er zijn ook talloze taboe's waaraan iets geheimzinnigs kleeft. Hun achtergrond
is duister voor wie in een andere culturele omgeving is opgevoed. Verboden bepaalde
spijzen te eten, zich met zijn eigen zuster in het openbaar te vertonen, een vrouw uit
de eigen clan te trouwen, een vrouw uit een andere clan te trouwen, zich met zijn
schoonmoeder in hetzelfde huis te bevinden en zo meer.
Het overtreden van zulke verboden wordt niet alleen door de gemeenschap bestraft,
zoals op het gras lopen. Het verwekt bovendien gruwelijk onheil langs
bovennatuurlijke weg. Boze goden nemen wraak door middel van tornado's,
aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en ziekte. ‘Het komt erop neer, dat primitieve
volken de bestraffing van een aantal overtredingen zelf in de hand nemen en die van
andere aan de goden of geesten overlaten; als wij de zaak zo stellen, geldt dit voor
een modern christelijk volk nog net zo.’ (v. Baaren, Doolhof der Goden).
Verdovende en opwekkende middelen, met uitzondering van alcohol, tabak en koffie,
zijn alom ter wereld verboden. Is er aanleiding te zeggen dat zij, behalve verboden,
ook taboe zijn? Niet alleen dat sommige personen door langdurig gebruik van deze
middelen ziek worden (wraak der goden), maar het Nederlandse volk neemt bovendien
zelf de bestraffing in de hand, die zich voorzien heeft van Mr. W.K. baron van Dedem,
substituut-officier van justitie te Amsterdam.
Narcotica zijn dus wel degelijk taboe.
Het woord taboe is in het westerse taalgebruik meer dan een volkenkundige term.
Diefstal, flessentrekkerij en lustmoord zijn verboden, maar niet taboe. Taboe is
men die dingen gaan noemen waarvan men een bepaald onbehaaglijk gevoel heeft
dat ze slecht zijn, terwijl men niet precies weet waarom. Het geheimzinnige dat de
taboe's van uitheemse volkeren aankleeft, al hebben deze volkeren zelf er een uitleg
voor in hun (pré-) logica en godsdienst, bezitten ook onze taboe's, maar bij ons is de
fundering in de godsdienst dikwijls problematisch en de logische beredenering is
duidelijk tendentieus; eerder een rationalisatie dan rationeel.
Het is, voor wie redelijk denkt, onmogelijk in te zien waarom ‘dope’ aan een zo
strenge vervolging door alle politieorganen ter wereld onderworpen is en waarom
de kranten er zo opgewonden over schrijven.
Voor Charles Baudelaire, beroemd dope-gebruiker, berouwvol zondaar, maar
zondaar zonder ophouden, bestond deze moeilijkheid niet. Wie zijn kinderen liefheeft
kastijdt ze, was een bekende wijsheid in zijn dagen en wie op zijn liefhebberijen is
gesteld, noemt ze zondig, moet hij hebben gedacht. Dus somt hij in zijn ‘Paradis
Artificiels’ zonder mankeren alle bezwaren op die er uit hoofde van de christelijke
moraal tegen het gebruik van narcotica zijn ingebracht en hij onderschrijft ze: ‘ieder
die de voorwaarden van het leven niet aanvaardt, verkoopt zijn ziel’.
Waarderend vermeldt hij dat Balzac niet moe werd ‘met kinderlijke
nieuwsgierigheid’ haschischgebruikers uit te horen over hun ervaringen, maar zelf
weigerde er gebruik van te maken. ‘De liefde tot de menselijke waardigheid bleek
de sterkste.’
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Amen.
In deze tijd (1851) werd zelfs het gebruik van ether en chloroform bij operaties
niet onbedenkelijk geacht door de christelijke zedemeesters. Baudelaire schaart zich
bij deze denkers, de guit.
‘Het komt mij voor dat uit spiritualistisch filosofisch oogpunt dezelfde morele
veroordeling toepasselijk is op alle moderne uitvindingen die ertoe leiden de
menselijke vrijheid en de onmisbare pijn te verminderen.’ (Over welke vrijheid
beschikt iemand wie

Gard Sivik. Jaargang 5

17
bij volle bewustzijn een been of arm wordt afgezaagd?)
Baudelaire vervolgt: ‘Niet zonder een zekere bewondering hoorde ik eens van een
officier het paradoxale verhaal over de wrede operatie, ten uitvoer gebracht op een
Franse generaal bij El-Aghouat, operatie waaraan deze overleed, ondanks chloroform.
Deze generaal was een zeer dapper man en wat meer zegt, een van die zielen
waarop geheel onopzettelijk de term chevaleresk kan worden toegepast. - Geen
chloroform had hij nodig, zei mij de officier, maar oog in oog staan met het gehele
leger en de regimentsmuziek. Op die manier zou hij misschien gered zijn.
De chirurg was het niet eens met deze officier; maar de aalmoezenier zou dit
gevoelen ongetwijfeld hebben bewonderd.’
Dit soort bewondering blijft ook nu nog niet tot aalmoezeniers beperkt. Wij
bewonderen de benauwde belastingbetaler die in plaats van stilletjes een tranquillizer
te gebruiken een hoofdprijs uit een voetbalpool trekt.
Niet een opiumpijp doet ‘de voorwaarden van het leven’ aanvaarden door de
vermoeide koelie, maar een bed vol blote vrouwen in combinatie met eindeloze
erecties; niet de marihuanasigaret is voorgeschreven voor de gedeprimeerde
koperblazer, maar een talent dat hem voortdurend nieuwe ideeën ingeeft.
Of zou het allemaal toch maar op hetzelfde neerkomen?
De mens is een wezen dat verdoofd moet worden en verblind. Als zijn ogen
werkelijk open gaan, ziet hij geen reden meer te leven. Voor wie niet aan een
hiernamaals gelooft en alleen leeft wegens de ingeschapen doodsangst die op zichzelf
evenmin naar iets verwijst als de blinde darm, maar bestaat, is alles wat erop aankomt:
zich er zo goed mogelijk doorheenslaan.
De tijd dat narcose bij operaties zedekundig veroordeeld werd, is voorbij, maar
de bedwelmende middelen zijn nog altijd taboe voor het gevoelen van de meerderheid
der krantenlezers. Het woord bedwelming alleen al verwekt morele brokken in de
keel. Toch is het in feite niet meer de moralist of theoloog die ons vertelt waar en
wanneer narcotica verboden zijn, maar de arts.
Onlangs heeft de farmakoloog O.M. de Vaal erop gewezen dat er in de medische
literatuur van de laatste twintig jaar geen enkel geval beschreven staat van ziekte of
verslaving veroorzaakt door marihuana.
Maar wat heeft dit feit te betekenen in het oog van een Nederlands
substituut-officier van justitie?
De omvang van wetenschappelijke litteratuur en medische litteratuur in het
bijzonder, is iets wat verre buiten zijn wereldje ligt. Hij weet niet dat er wekelijks
tonnen en tonnen wetenschappelijke publicaties gepubliceerd worden met uitvoerige
discussies over zelfs de nietigste, de meest problematische verschijnselen en dat dus,
als er twintig jaar over een bepaald hypothetisch fenomeen niets verschijnt, er echt
wel een sterke aanwijzing is dat dit fenomeen helemaal niet bestaat.
Een dergelijke magistraat zal eerder een studiereis naar Amerika ondernemen en
zich dan op Schiphol laten interviewen door Het Parool op 26 sept. '61.
Hij verklaarde: ‘De grootste aanvoer van verdovende middelen komt uit
Rood-China, waar men over de beste heroïne beschikt. In Amerika beschouwt men
het als een middel van de communisten om de weerstand van de Amerikaanse
bevolking te ondermijnen.’
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Ik heb er met opluchting kennis van genomen; wanneer de leiders van Rood-China
zulke plannen smeden, zijn ze immers werkelijk zwakzinnig en een heleboel minder
gevaarlijk dan ik wel eens heb gedacht.
Trouwens, de Amerikaanse bevolking zal zo langzamerhand toch wel op apengapen
liggen door het gebruik van verdovende middelen! Er gaat geen dag voorbij of wij
lezen
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in onze krantjes, dat de kleuterscholen aldaar blauw staan van de marihuanarook en
dat bijna geen filmster zich meer in bikini vertonen kan omdat deze blootheden geheei
met injectienaaldprikken zijn overdekt. En hoeveel jaren is dit al niet aan de gang,
daar in Amerika! In het boek van Prof. Dr. Knud O. Möller ‘Stimulantia’, lezer wij
op p. 19: ‘... in 1936 bleek dat 60% van alle misdaden die in New Orleans begaan
werden voor rekening van marihuanarokers kwamen. De openbaarmaking in 1926
(sic) verwekte een geweldige sensatie... In de loop van enkele jaren verbreidde het
gebruik van marihuanasigareten zich over alle staten van de U.S.A. en in 1938
kenschetste een vooraanstaand politieman de toestand als uiterst ernstig.’
In 1938 was de toestand dus al uiterst ernstig! Kun je nagaan welke uitersten van
ernst de toestand vierentwintig jaar later heeft bereikt!!
Nauw verband met ‘taboe’ houdt een ander volkenkundig begrip, waarvan de naam
ditmaal afkomstig is uit melanesië, nl. ‘mana’. Mana, is, in tegenstelling tot taboe,
geen gemeengoed geworden in het westerse spraakgebruik.
Mana betekent zoiets als prestige, of spirituele krachtstof. Wie zijn vijand opeet,
vermeerdert zijn eigen mana. Een vorst, een priester, bezit veel mana. Zij die veel
mana bezitten, zijn dikwijls aan de strengste taboe's onderworpen. Vorsten bezitten
veel mana, maar mogen bij sommige volkeren zelfs niet slapen, omdat anders de
vissersvloot zal vergaan. Er zijn primitieve volkeren geweest die zich met geweld
een koning moesten verschaffen, aan zo talrijke taboe's was de arme man
onderworpen. Deze koppeling van taboe en mana geldt ook weer niet alleen voor
uitheemse culturen: de paus bezit veel mana, maar mag niet trouwen of een kop
koffie bestellen in een espressobar.
Mana sleept taboe met zich mee, maar omgekeerd taboe ook mana.
Bedwelmende middelen zijn niet alleen taboe, maar bezitten ook veel mana. Dit
betreft vooral de ouderwetse, exotische narcotica als opium, marihuana, cocaïne. De
tranquillizers, de wekaminen en andere moderne preparaten zijn niet alleen veel
minder taboe, maar hebben ook veel minder mana, zelfs al is hun uitwerking sterker
en doeltreffender.
In de Orson Welles-film ‘Touch of Evil’ wordt een door ‘dope-addicts’ gekidnapte
vrouw slapend op een hotelkamer gevonden. Zij heeft een injectie gekregen. Heroïne?
Wanhoop van echtgenoot en politie. Maar gelukkig. Naderhand blijkt het
natrium-penthotal geweest te zijn. Opluchting. Klaarblijkelijk is het in Amerika
vanzelfsprekend dat iemand die eenmaal en nog wel tegen zijn wil een heroïne-injectie
heeft gekregen, dag met zijn handje zegt en verdwijnt. Maar natrium-penthotal (het
onderschrift zei sodium-penthotal om het mooier te maken, denk ik) laat ruimte voor
een liefderijke omhelzing na het ontwaken.
Hoe meer schandaal de kranten over de marihuanasigaretten schoppen, hoe
zelfgenoegzamer politieautoriteiten die een studiereisje naar Washington hebben
gemaakt, zich laten interviewen, des te groter wordt de suggestieve kracht van de
narcotica, des te meer mana krijgen zij.
Iedereen die wel eens in een land geweest is waar alcohol van overheidswege
bestreden wordt, kent dit uit eigen ervaring. Nog onlangs ben ik in de gelegenheid
geweest waar te nemen hoe de Noren op een bepaald ogenblik van de avond iets
troebels in hun blik krijgen, vervolgens een paar minuten even stoer zwijgen als in
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hun romans, om ten slotte een scheut koetsiercognac in een kop opgewarmde koffie
te gieten (kafé doktor).
Zij worden dronken van een hoeveelheid alcohol die in onze ogen belachelijk is.
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Kawa-eten is al honderd jaar uitgestorven, sirih kauwen vernietigt het gebit en de
verwestering van de sirih-eters vereist een goed gebit, zoals zij in elk Amerikaans
tijdschrift dagelijks zien.
Marihuana en peyote waren ook in Mexico bijna geheel door de alcohol verdrongen,
tot de regering van de U.S.A. op het idee kwam de drooglegging in te voeren en de
Noord-Amerikanen naar andere stimulantia begonnen uit te zien.
Tabak, alcohol en koffie, onuitroeibaar en alom ingeburgerd, hebben zonder hulp
van de politie en de journalistiek de andere narcotica overal grotendeels verdreven.
Het gebruik van wat ik gemakshalve maar exotische narcotica zal noemen, is en
blijft beperkt tot zeer kleine groepen, zoals andere kleine groepen er een eer in stellen
een Bugatti 1920 of een Darracq uit het jaar 1903 te bezitten. Er is, ook al zou de
politie helemaal niets doen - laat staan zich laten interviewen - even weinig kans dat
marihuana inburgert als er kans is dat de Darracq 1903 het moderne snelverkeer zal
ontwrichten. Het is een gril, een manie. Verdovende middelen zijn onderhevig aan
mode. Zij verkrijgen mana en verliezen het zonder aanwijsbare reden. In de twintiger
jaren kende Parijs een veelbesproken, geromantiseerd en verfilmd cocaïneprobleem.
In de dertiger jaren verdween de cocaïne en niemand wist waardoor. Het raakte uit
de mode, net als de charleston en de volledig afgeschoren wenkbrauwen.
Fantastische verhalen doen in de sensatieliteratuur de ronde, over handelaars in
narcotica die fantastische bedragen verdienen en opmaken in fantastische villa's aan
de Rivièra. Maar, als ik de kranten van de laatste jaren goed gelezen heb, bestond
tot dusver de oogst van Mr. W.K. Baron van Dedem, substituut-officier van Justitie
te Amsterdam alleen uit een stuk of wat armzalige matrozen en een enkele werkloze
drummer. Maar dat zal natuurlijk heel anders worden nu Baron van Dedem het zilte
nat is overgestoken naar Washington om ‘veertien dagen deel te nemen aan een
cursus van het Federal Bureau of Narcotics’ en dat nog wel ‘als enige Europeaan’!
De overige Europeanen, lichtzinniger zeker dan Baron van Dedem, waren veel te
blasé om het zilte nat over te steken. Te lui om iets te gaan opsteken! Nee, geen
marihuanasigaretje, flauwerds, maar informatie!
De snode streken van Rood-China, waar men te Washington college over geeft,
noemde ik al. Het deed mij denken aan de Luxemburgse boeren die toen ik in hun
land gaten boren liet voor een geologisch onderzoek, rondvertelden dat ik een
Russische spion was, speurend naar plaatsen waar strakjes het gemakkelijkst
loopgraven zouden kunnen worden aangelegd. - Vreemde associatie! Afdwaling die
nergens op slaat.
Terug dus naar Washington, sorry Schiphol, waar de substituut-officier van Justitie
een verslaggever van Het Parool toespreekt.
‘De Amerikaanse recherche beschikt sinds kort over nieuwe technische apparatuur
die het opsporingswerk zeer kan vergemakkelijken. Ik heb deze apparatuur bekeken
en zij lijkt mij ook wel iets voor de Amsterdamse politie; om begrijpelijke reden zal
ik niet in détails treden, zei Mr. Van Dedem lachend.’
Hij had schik. Want zulke geheimzinnige toestellen bestaan! Het zou werkelijk de
eerste machinerie van die soort niet wezen! Tussen 1933 en 1940 werd, herinner ik
mij, rondverteld dat de Gestapo in Duitsiand over een apparaat beschikte waarmee
men op grote afstand kon vastellen of iemand ergens zijn radio op een verboden
zender had afgestemd.
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Maar toen de Gestapo in 1940 hier kwam om zijn apparaten aan onze directe
waarneming te onderwerpen, verdween dit verhaal uit de circulatie. Het geheimzinnige
toestei bleek niets anders te zijn dan b.v. een N.S.B.-buurvrouw of een
Jeugdstorm-dienstbode die vond dat zij niet genoeg zwarte boter op haar boterhammen
kreeg.
Ik zou niet graag de geheimzinnige apparaten van de Amsterdamse politie vergelijken
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met die van de Gestapo. Het is veel verkwikkender zich Mr. W.K. Baron van Dedem
voor te stellen in een aardsatelliet of desnoods een substituut-aardsatelliet van waaruit
hij de Nieuwmarkt en het Leidseplein uur in uur uit in het feodale argusoog houden
kan.

aantekening
Théophile Gautier bevestigde Baudelaire's verhaal over Balzac's weigering haschisch
te gebruiken, maar voegde er dit ‘karakteristieke detail’ aan toe: ‘Balzac zei, toen
hij het lepeltje dawamesk dat men hem aanbood weigerde, dat de proefneming
nutteloos was, omdat hij zeker wist dat het op zijn hersens geen enkele uitwerking
zou hebben.’
(Geciteerd bij: W.T. Bandy et Claude Pichois, Baudelaire devant ses contemporains.
Monaco 1957, p. 66.)
W.F.H.
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piet calis | zekerheid en twijfelheid
Waar geloofd wordt in een niet-verifieerbare werkelijkheid, wordt ook getwijfeld.
Wetenschap die bewezen kan worden, roept geen vragen op. Occupeert men zich
daarentegen met de geheimzinnige wereld aan de andere kant van de dood, dan is
elke zekerheid (‘een Jenseitz bestaat niet’ of ‘een Jenseitz bestaat wel’) een
aprioristische simplificatie die moet worden afgewezen. Geloof en ongeloof kunnen
in feite slechts verstaan worden als noodzakelijk coherente energieën.
Gecompliceerd wordt deze situatie vooral, wanneer sommige mensen zich met
één bepaalde opvatting van de realiteit identificeren, en zichzelf vervolgens in naam
van ‘de absolute waarheid’ een beslissend gezag toekennen. Gezag heeft immers de
natuurlijke neiging om te ordonneren, te sistematiseren, te verabsoluteren. Elke
mogelijkheid tot twijfel ondergraaft het gezag, is voor de gezagsdragers dus gevaarlijk
(beschouwd vanuit het statische standpunt van zelfbehoud). Het gezag heeft de
voortdurende, bewuste of onbewuste intentie om de noodzakelijke dimensie van de
twijfel aan de geloofssituatie te ontnemen.
Omgekeerd doet zich ook het verschijnsel voor, dat de individuele mens slechts
het moment van de twijfel (en niet het moment van een voorlopig gewonnen
zekerheid) als een volwaardige levensuiting ervaart. Aan de twijfel wordt dan een
absolute waarde gegeven. De twijfel zelf wordt tot gezag, wordt gesistematiseerd.
Deze ontaardingsvorm van de twijfel zal in deze aantekeningen ‘twijfelheid’ worden
genoemd.
Zowel zekerheid (belichaamd in een principieel gezag) als twijfelheid (belichaamd
in een principiële illegaliteit) brengen hun taboes met zich mee.

Het taboe van de zekerheid
Het gezag twijfelt niet. In predikaties, herderlijke brieven, encyclieken, cathechismus
komt het woord ‘misschien’ niet voor. Uitgaande van een platonisch geloof in
universalia, wordt een statische opvatting van de werkelijkheid als essentieel ervaren.
De volmaakte mens in een ideale wereld is het criterium waarnaar het denken zich
bij voortduring richt. Stilistisch blijkt dit uit de volzinnen, de retoriek waarmee het
gezag zijn proclamaties presenteert. Alledaagse woorden zijn in de wereld van de
zekerheid niet denkbaar. Het is een vergissing van sommigen te menen, dat de zo
vaak verafschuwde ‘preektoon’ van kanselredenaars een bijkomstig aspect van het
kerkelijk-hiërachisch leven zou betekenen: zij is integendeel wezenlijk met de kern
van elk gesistematiseerd geloof verbonden.
Op een ander niveau demonstreert zich dit geloof in universalia door de overtuiging
dat er in beginsel een causaliteit in de werkelijkheid moet bestaan. Wat op dit ogenblik
gebeurt is niet toevallig, maar is in de samenhang van een onveranderlijk, vooropgezet
plan opgenomen: een orde van ‘omdat’ en ‘daarom’ die op eeuwige a priori's is
gebaseerd. De realiteit van gisteren en eergisteren blijft onontkoombaar voor vandaag.
Het woord ‘traditie’ dringt zich noodzakelijk naar voren.
Tegelijkertijd met het verleden wordt ook de toekomst in de werkelijkheidsvisie
van het gezag betrokken. Voor hen die een absolute waarheid menen te
vertegenwoordigen, is de mens altijd ‘op weg’. Hij heeft zijn einddoel nog niet
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bereikt, maar hij zal er komen. Een eeuwig goed of een eeuwig kwaad wacht hem;
hieraan valt niet te twijfelen.
Elke zekerheid waarover niet meer gediscussieerd mag worden, leidt tot
inauthenticiteit. Gezag dat zich richt op een volmaakte mens in een volmaakte wereld,
vernietigt het wisselende moment van elke individualiteit, en wordt daarmee
anti-humaan. Bij de gratie van een Ubermensch die niet zoals bij de vroegere
Nietzsche dynamisch is, maar die in de ‘statistiek’ van een eeuwige realiteit is
opgenomen, wordt de momentele persoonlijkheid met zijn begrensde mogelijkheden
vernietigd. Simptoom hiervan is het
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schuldgevoel dat in deze samenhang voortdurend optreedt: de kloof tussen de ideale
mens en de ontoereikende enkeling van vandaag kan niet worden overbrugd. Met
behulp van exploitatie van dit schuldgevoel (wie zondigt moet naar Siberië of naar
de hel) handhaaft zich de gezagsdrager.
Bij een conflict tussen de gezagsdrager èn de individuele, ontoereikende mens in
de gezagsdrager dient naar zijn mening de laatste te worden geëlimineerd: de
persoonlijkheid verengt zich tot de vertegenwoordiger van een abstractie. In zijn
relatie met anderen doet zich een soortgelijk verschijnsel voor, gecombineerd met
een overheersend gevoel van eigen uitverkiezing. Het gezag kiest liever de schijn
van de zekerheid dan de werkelijkheid van de twijfelende mens die zich niet aan een
geïdealiseerd beeld van zichzelf wil binden. Het gevolg van deze anti-humaniteit is
onverdraagzaamheid, dictatuur: het gezag vernietigt het geweten.

Het taboe van de twijfelheid
Van een andere kant is er een illegaliteit gegroeid die aan alles twijfelt, behalve aan
zijn eigen recht op illegaal denken. De uitingen daarvan vindt men in de studentenen literaire pers, in de publicaties van sommige filosofen, in de essays van
verschillende critici. Een scepticisme dat op zichzelf zuiverend kan zijn, is hier
dogmatisch geworden. Zonder nadere reflexie wordt aangenomen, dat niets vaststaat
en dat dus eigenlijk ook niets bestaat, tenzij in zijn voorlopigheid. Het leven wordt
als wisseling ervaren, als moment.
Baseren de pretenties van het gezag zich op de filosofie van Plato, de illegaliteit
gaat van de gedachtenwereld van Herakleitos en Empedokles uit. De wereld is slechts
wording, geen verwerkelijkte mogelijkhid. Het toeval wordt als de eigenlijke conditie
van het bestaan (= ontstaan) verheerlijkt. In onze tijd dringt de film zich met zijn
wisselende beelden en alternerende ritmiek als simbool van deze instelling naar
voren: poëzie, schilderkunst, plastiek (een benaming die door de ‘beeld’-houwers
steeds meer ondergraven wordt) bewegen zich in de richting van een steeds filmischer
conceptie. Levensbeschouwelijk wordt elke proclamatie steeds meer een
understatement.
Deze twijfelheid is inauthentiek, omdat men zowel in ruimte als tijd van elke binding
wordt losgeslagen. In ruimte: het gevoel voor sociale verhoudingen wordt van zijn
humane lading ontdaan, is geen opgave voor de enkeling meer, maar bezigheid voor
de ambtenarij. In tijd: het bewustzijn dat men door zijn geboorte in de context van
de menselijke geschiedenis is opgenomen, ontbreekt.
Gevolg hiervan is dat elk engagement onmogelijk wordt. Omdat men ervan
overtuigd is dat men zelf niet ‘het gelijk’ aan zijn zijde heeft, durft men geen positie
te kiezen, laat staan oppositie te kiezen. In naam van welke waarheid zal men nog
strijden, als alle waarheden abstracties gebleken zijn? En hoe kan men nog een oordeel
vellen over welk aspect van de werkelijkheid ook?
Het is duidelijk dat elk kritisch denken op deze wijze moet vastlopen in een
eindeloze essayistiek die geen oordeel durft uit te spreken. Niettemin is elke beperkte
verwerkelijking van onze mogelijkheden voor de progressie van het leven

Gard Sivik. Jaargang 5

noodzakelijk. Wij kunnen niet zonder de schamele koeien die (zoals Mulisch zegt)
als waarheden in het landschap staan. Leven, samenleven vraagt om compromissen.
Een kultuur kan niet bestaan zonder zekerheid. Kan ook niet bestaan zonder twijfel.
Leven is heen en weer springen tussen beide, en zich voorlopig bij de taboes van
beide neerleggen. Taboes zijn voor de mens noodzakelijk, àls zij maar telkens
overwonnen worden. En ook dat is niet zeker. Of eigenlijk wel. Of eigenlijk niet. Of
eigenlijk wel.
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dr. f. wong lun hing | taboe van de seksualiteit
Inleiding
Over de seksualiteit heeft sedert geruime tijd een sfeer van geheimzinnigheid
gehangen, die in verschillende beschavingen, niet het minst in de Joods-Christelijke,
onder bepaalde omstandigheden zelfs het karakter van het verbodene aanneemt. Dit
is niet zo vreemd, als men bedenkt, dat de seksualiteit, een niet eenvoudig
definieerbaar woord, dat doelt op de intimiteit van de geslachtsfuncties en wat daarop
betrokken is, oorspronkelijk evenals trouwens de andere gebieden van de physiologie
volkomen onbegrepen moet zijn geweest.
Als men aan Bachofens1. conceptie van de seksualiteit van de oermens waarde
toekent, zou de antropoïde niet alleen volmaakt promiscu hebben geleefd, maar zou
het oorzakelijk verband tussen coïtus en baring voor hem pas duidelijk zijn geworden,
nadat domesticatie en fokken van het dier - sedert de verwoesting van een groot deel
van flora en fauna door de ijsschotsen voor hem een bittere noodzaak - hem omtrent
het evidente van deze relatie illustratief hadden ingelicht. Het oudste instinct, dat
van het instandhouden van de soort, sedert Darwins m a n e r e miljoenen jaren de
meest primaire levensuiting, begint hiermede zijn vaak gecompromitteerde carrière,
welke na vele omzwervingen als van een onversaagde Odysseus langs de grillige
klippen van promiscue horde, groepenhuwelijk, paringsgezin, punaluahuwelijk en
monogaam, economisch instituut, vergezeld van hiërodulen en hetaeren, resulteert
in een persoonlijke man-vrouwverbintenis, door Christus verheven tot Sacrament,
door de kerkvaders geduld als intramoniële, zinnelijke lust, door de Romantiek
vervalst, met Kierkegaard, Heidegger en Sartre geworden tot existentiële belevenis,
wortelend in de basis van het bestaan.
Wat man-vrouwliefde wordt genoemd, heeft een lange geschiedenis achter de rug.
Terwijl de Dionysische liefde principieel onpersoonlijk en zinnelijk was, uitgeoefend
in dienst van de godheid, beter godin, als plicht overeenkomstig het ritueel van de
natuurreligie, doet met het persoonlijkheidsbesef het verlossingsbeginsel zijn intrede,
dat spoedig daarna door de wetenschap zal worden achterhaald en ontmaskerd als
verwachtingsvolle illusie. Als Freuds opvatting over de drie denksystemen, die de
geschiedenis van de mensheid kenmerken: het animistische of mytologische, het
religieuze en het wetenschappelijke tijdperk2., eens even als werkhypothese wordt
aanvaard, krijgt Tristans liefde voor Isolde niet veel kans. Maar welke winst is er
geboekt, als met het verdwijnen van Liliths fatale promiscuïteit van het eerste tijdperk
de Maldoror van het laatste is geboren? Verschijnt Freuds psychoanalyse niet als
een wetenschap, die niet bij machte is de werkelijke essentie van het vraagstuk te
benaderen, evenals de asymptoot de abscis steeds nader komt, maar deze nooit
bereikt? Want welk bevredigend antwoord geeft kennis van de seksualiteit op Tristans
extase? Seksuologie kan slechts herleiden tot mechanische handeling en biologische
functie en ofschoon meer kennis hiervan verhelderend werkt en ons inzicht
vermeerdert in menselijke verhoudingen, blijft de erotische liefde in laatste instantie
m y s t e r i e . Dit is de grootsheid van de wetenschap, dat zij het mysterie erkent.
Want zij streeft er slechts naar datgene in een systeem onder te brengen, dat zich in
zijn verschijningsvorm aan haar voordoet, in zijn essentie echter uniek en
ondoorgrondbaar blijft. De wetenschapsman spreekt dan ook van b e - g r i j p e l i j k
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maken van iets, dat hij onderzoekt en niet van doorgronden van de essentie, die hij
nimmer vatten kan. Hij is voorzichtig en laf, want hij begint zijn onderzoek pas na
zich grondig te hebben gewapend tegen de dodende desillusie.
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Tijdens een studie, oorspronkelijk begonnen om meer inzicht te verkrijgen in het
wezen van de prostitutie3., werd een significante relatie gevonden tussen prostitutie
en frigiditeit. Deze relatie werd aangewezen door de P-M factor.
Uitgaande van de opvatting, dat psychologie van de enkeling weinig betekenis
heeft zonder de zgn. ‘Umwelt’ erbij te betrekken, werd er in genoemde studie
consequent naar gestreefd met de persoon steeds het milieu van afkomst en zijn
entourage te onderzoeken. De P, de vader, en de M, de moeder, van de betreffende
persoon bleken in de groepen van de prostitutie en van de frigiditeit een soortgelijke
relatie met elkaar te onderhouden. In deze relatie was er steeds sprake van een
ongunstig vader-imago, d.w.z. een vader, die de moeder mishandelde en voor de
ogen van het kind vernederde, tengevolge waarvan het kind de partij koos van de
moeder. De eerste, die hierop wees, was de Italiaanse psychiater Dino Origlia4.. In
de code van mijn studie3. werd deze factor aangeduid als P<M of P< <M (d.i. P kleiner
of veel kleiner dan M). Bij een aantal van 78 prostituées werd bij 71 een factor P<M
of P< <M gevonden. In 91% van de gevallen was er dus sprake van een ongunstige
P en een sterk ontwikkeld M-imago. Van de 220 onderzochte normale vrouwen
bleken er 55 frigide, d.i. 25%. (Bij de prostituées was dit cijfer iets hoger nl. 32,7%,
d.w.z. frigide wat haar privé-relaties aangaat; bij de prostituant hebben prostituées
uit de aard der zaak zelden orgasme). Van deze frigide vrouwen bleken 71,4% de
P-M factor te bezitten, zoals die werd gevonden bij de prostituées. De P bleek niet
steeds een bruut te zijn, maar was dikwijls zonder meer afwezig, hetzij door de dood,
hetzij doordat hij onbekend was (ongehuwde moeder), hetzij doordat hij zo
onbeduidend was, dat hij op het kind geen indruk maakte. Belangrijk is, dat de
leeftijdsgrens van zeven jaar significant was. Stierf b.v. de vader, als het kind reeds
acht jaar was, dan werkte dit haast nooit prostitutiogeen of frigiditeit veroorzakend.
Deze leeftijd stemt overeen met de neurosegrens van Freud.
De groep van de prostitutie bestaat niet alleen uit de prostituée, maar wordt gevormd
door drie met elkaar verknochte mensen, die een driehoeksverhouding onderhouden:
nl. de puella publica zelf, haar minnaar, de souteneur en haar klant, de prostituant.
Bij deze laatste werd onderscheid gemaakt in diverse groepen, waarvan de aperte
prostituant de P-M factor vertoont, typerend voor prostitutie en frigiditeit. Ook de
souteneur vertoonde in praktisch 100% deze factor.
De activiteit van de prostituant werd p r o s t i t u a n t i e genoemd, welk begrip aan
de hand van Sartre's Regard5. wegens het zeer grote percentage prostituanten en
potentiële prostituanten onder de onderzochte mannengroep kon worden gedefinieerd
als de objectiverende attitude van de man tegenover de vrouw. Gezegd werd, dat het
a v e r e c h t s e antwoord van de vrouw hierop de frigiditeit is, hetzij professioneel
(de prostituée), hetzij in de intieme liefdesrelatie van de normale vrouw, waar zij
weigert of niet in staat is zich aan haar partner te geven. Zo werd gesteld: ‘Prostitutie
kan worden opgevat als een manifeste vorm van frigiditeit. In het eerste geval is
sprake van openlijke weigering de man in de intieme man-vrouwrelatie te ontmoeten
(maar hem ervoor te laten betalen), in het laatste geval het onvermogen van de normale
vrouw deze relatie te beleven’. De opvatting, dat frigiditeit een weigering van de
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vrouw is gericht tegen de man, was ook Hegel toegedaan, zoals blijkt uit zijn
uitspraak: ‘Niet nu, niet zo en niet met hem’.
De relatie tussen de vader en de moeder is historisch voortdurend veranderd. Tot
voor kort was het in een normale westerse maatschappij zo, dat de vader onmiskenbaar
het hoofd van het gezin was, dat naar buiten toe de macht in handen had. Dat
patriliniair geregeerde landen het matrimonium niet uitsluiten, bewijst wel een land
als Spanje, waar de maatschappelijke vrijheid van de vrouw gering, maar haar macht
binnenshuis onbetwistbaar is. Volgens de huidige sociologische opvattingen is de
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maatschappij gestructureerd volgens het model van het gezin6.. Deze structuur was
aanvankelijk overwegend op de man afgestemd. A. Montagu, een Amerikaanse
anthropoloog, haalt vele feiten aan, die deze bewering staven.7. In ons maatschappelijk
bestel, waar de emancipatie van de vrouw reeds bijna is voltooid, zijn er nog veel
overblijfselen van dit patriarchaat aanwijsbaar. Men denke slechts aan de mannelijke
godheid en de mannelijke priesters en aan het feit, dat in de grondwet het vrouwelijke
staatshoofd nog steeds met ‘Hij’ wordt aangeduid. De emancipatie van de vrouw is
er zelf immers het levende bewijs van dat deze nodig was of is.8. Nog steeds is men
het niet eens over hoe de mannelijke en vrouwelijke machtsverhoudingen
oorspronkelijk geweest zijn. Dit te weten is van groot belang voor de betekenis van
de P-M factor voor de psychologie, in het bijzonder voor de seksuologie. Ook Freud
moet deze mening gehad hebben, toen hij zich voor zijn dieptepsychologie ging
oriënteren bij Frazer en Wundt, anthropologen met een grote interesse voor de
prehistorische mens. Het uit de mythologie geconcipieerde Oedipuscomplex is hier
nog de vrucht van.
Ook de Zwitserse jurist J.J. Bachofen, die ik in de inleiding reeds noemde, diepte
zijn ideeën voor een groot deel op uit de mythologie. Uit Aeschylus' Orestie stileerde
hij de val van het ‘Mutterrecht’. In zijn voor het eerst in 1861 verschenen ‘Mutterrecht
und Urreligion’ beschrijft hij de prehistorische promiscuïteit, tengevolge waarvan
geen zekerheid bestond omtrent het vaderschap. De relatie coïtus/baring zou pas
begrepen zijn na de domesticatie van het dier. De afstamming geschiedde daarom,
aldus Bachofen, uitsluitend in vrouwelijke lijn. Dit leidde tot volledige gynaecocratie.
De overgang naar de monogamie betekende overtreding van een oeroud religieus
taboe, aantasting van het bestaande recht van de overige mannen op dezelfde vrouw.
Als boete moest de vrouw zich tijdelijk prijsgeven, zoals Herodotus dit beschreef bij
de Babyloniërs, waar elke vrouw zich, voordat zij mocht huwen, eerst moest offeren
aan Astarte, de godin van de vruchtbaarheid. Het ius primae noctis en ook het bij
ons nog voorkomende gebruik van het kussen van de bruid zijn hiervan de verbleekte
reminiscenties. In de Orestie van Aeschylus is er sprake van strijd tussen de
vertegenwoordigers van twee werelden, de oude en de nieuwe. Het moederrecht
wordt vertolkt door de Erinyën, die ten val worden gebracht door Apollo en Athene,
die opkomen voor het recht van de vader, de man. De Wraakgodinnen nemen het op
voor Clytemnestra, die door haar zoon Orestes wordt gedood om zijn vader
Agamemnon te wreken, die terwille van Aegisthus, haar minnaar, werd vermoord,
toen hij uit de Trojaanse oorlog thuiskwam. Als de Erinyën Apollo's argumentatie,
waarin hij betoogt, dat de moeder in het geheel niet belangrijk is, aangezien men ook
vader kan worden zonder een vrouw9., hebben aangehoord, roepen zij uit: ‘Darnieder
stürzest du die Mächte grauer Zeit’. Met de val van de Erinysche Schikgodinnen is,
aldus Bachofen, het matriarchale tijdperk afgesloten en begint de geschiedenis van
de man.
Het is een buitengewone theorie, die aannemelijker en aantrekkelijker lijkt dan
Lucretius' fantasieën10., die tot in Bachofens tijd het monopolie bezaten van de
wetenschap over de leefwijze van de prehistorische mens. En wat belangrijker is,
deze nieuwe hypothese werpt een geheel eigen licht op de ontstaanswijze van de
fatale vrouw. Tegen de achtergrond van deze zienswijze wordt het immers
verklaarbaar, dat haar fataliteit zich bij hem - de man - aandiende als het mythische
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excuus voor de antifeminiene aggressiviteit, die hij in de loop van de geschiedenis
heeft getoond. Telkens weer voert hij nieuwe fatale vrouwen ten tonele.
Joods-Christelijk is het de fatale Eva, die moet boeten voor zijn zondeval. Het serpent,
dat haar inspireerde tot de verleiding van de man, wordt vertrapt door de moedermaagd
Maria, die een goddelijke zoon baart om door zijn offer de man te verlossen van de
erfzonde. Door het parthenogenetische wonder wordt Eva, de oervrouw, met de slang
geïdentificeerd.
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Voor de Grieken waren het de Erinyën, die terugkeerden als wraakgodinnen, of de
Sirenes, die de eenzame reiziger in het ongeluk lokten met haar verderfelijk schone
zang. De fatale vrouw stond hem steeds naar het leven. Ze was tegelijk schoon en
verschrikkelijk. Hetzelfde thema beheerste de heksenvervolgingen, waarbij
tienduizenden ‘fatale’ vrouwen het leven lieten op de brandstapel of op de pijnbank.
Het fatale element in de vrouw, zoals zij aan de man verscheen, is in velerlei
nuances in de loop van de geschiedenis van de seksualteit opgedoken. Perversiteiten,
als die van een Leopold von Sacher-Masoch en van een D.A.F. de Sade, gewaagde
fantasieën van ondeugende burgermannetjes, door Kraft-Ebbing voor het eerst
beschreven in ‘Psychopathia sexualis’, vinden in de moderne seksuologie hun
definitieve systematisering als masochisme en sadisme. Ook thans nog is het
vrouwenideaal van vele mannen een keuze ‘uit de esthetiek van het lelijke, de ziel
van een Nero in ht lichaam van een Phryne’11., waarbij moet worden opgemerkt, dat
masochisme en sadisme dikwijls ongemerkt van partner wisselen. In de
‘Psychopathologie des Alltagsleben’ vindt men deze ondeugden trouwens - zij het
gemitigeerd - als ‘Leitmotiv’ van het ludium amoris van normale minnenden terug.
Niet alleen in tijden van catastrofen12. of ingeval van dissociatie van de
persoonlijkheid13. doet het archaïsche, dionysische en fatale element weer zijn intrede,
maar het blijkt voortdurend werkzaam bestanddeel te zijn van de psyche van de
ogenschijnlijk zo rustige en beschaafde white collars van de twintigste eeuw. Als
Freuds visie over de drie denktijdperken werkelijk juist is, zal dit toch wel zo moeten
worden opgevat, dat een zeer groot percentage, waaronder niet alleen analfabeten,
nog leeft in het eerste of tweede tijdperk. Het bezitten van een automobiel kan dit
niet veranderen.
I. Bloch14. zag verscheidene relaties tussen de prostitutie en de prehistorie. Hij
noemt o.a. het okerrood van de ‘Venus van Willendorf’ en de voorkeur, die vele
puellae publicae voor die kleur aan de dag leggen. Ik ben van mening, dat zo ook de
P-M factor een onmiskenbaar archaïsch coloriet vertoont. Dit is de sfeer van fataliteit,
die het moeder-imago van de prostituée omzweeft. De moederfiguur immers, die bij
ontstentenis van een vader-imago, constant bij zowel puellae publicae als bij frigide
vrouwen naar voren trad, droeg de kenmerken van de fatale vrouw. Deze vrouwen,
reeds vroeg in het huwelijk teleurgesteld, moeten dikwijls het jonge kind hebben
voorgehouden, hoe slecht zij het als vrouw wel niet hadden, hetzij dat zij door hun
heer gemaal regelmatig werden afgeranseld of op andere wijze zeer onheus werden
bejegend, hetzij dat zij door de invaliditeit of dood van hun echtgenoot ook zijn plaats
buiten het gezin moesten innemen. Deze vrouwen zijn genoodzaakt naast de zware
taak van het kinderen baren en opvoeden en het huishouden doen (volgens de moderne
inzichten alleen reeds een der zwaarste beroepen), ook nog buitenshuis hun kost te
verdienen en alle beslissingen te nemen, die doorgaans een man op zich neemt. En
dit dan nog in een maatschappij, die eigenlijk is ontworpen voor de man en waar
vrouwenarbeid nog steeds wordt onderbetaald. Deze moederfiguur kweekt bij het
opgroeiende kind, zowel jongen als meisje, een tegen de maatschappij gerichte
aggressiviteit aan, die het, als het straks volwassen is geworden, zal demonstreren
als een tegen de bestaande orde en instituten gerichte tendens. Deze werd genoemd
een c u l t u u r d i s i n t e g r e r e n d e tendens. De fatale vrouw is de mythologische
creatie van de man, die haar, omdat hij zich door haar bedreigd voelt, wel moet
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onderwerpen. De moederfiguur van het jonge meisje, dat straks prostituée of frigide
zal worden, is de fatale vrouw, die als antwoord op de onderwerping door de man,
de integratie van het jonge meisje in het maatschappelijke in de weg staat. Door deze
disintegratie ontstaat haar neurose (of erger nog haar psychose), waardoor een terugval
ontstaat in het archaïsche Es. Zo keert de fatale vrouw als Erinye uit de grijsheid der
mythologie in de wereld van taxis en dure flats terug om - zij het in schijn - de man
te vernietigen.
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Kenmerkend voor elke seksuele stoornis zijn de frustratiegevoelens, die deze met
zich brengt. Men denke slechts aan het verlammende effect van de impotentie. In de
‘Sociologie van de Seksualiteit’15. bespreekt Schelsky o.a. ‘Über Scham und
Schamgefühl’ van M. Scheler. In tegenstelling tot de libido van Freud, de reeds op
de partner van het andere geslacht gefixeerde seksuele drift, is de geslachtsdrift van
Scheler opgebouwd uit drie onafhankelijke krachten: de libido, de schaamte en het
sympathiegevoel. Zonder voldoende schaamte ontstaat een auto-erotische fixatie van
de libido, die weer een a-sociale levenshouding verdisconteert, met reeds vroeg
afwijzing van het andere geslacht. Volgens Scheler is de primaire taak van de
schaamte het leggen van een seksuele relatie. Als deze primaire vermaatschappelijking
van de menselijke seksualiteit is gelukt, is de schaamte de basis voor de Vorming
van het seksuele leven tussen de partners en voor de inrichting van zede en moraal.
Scheler noemt dit de ‘altruïstische invloed van het schaamtegevoel’, die bestaat in
‘de verlossing van het auto-erotisme’ en in het vrijmaken van sympathie voor het
wezen van de andere sexe. Het onvermogen tot het leggen van een seksuele relatie
met een ander is daarom altijd terug te voeren tot een stoornis in de maatschappelijke
relatie en relaties d.w.z. de betrekkingen met die ander of die anderen is verstoord.
Te k e n v a n s e k s u e l e f r u s t a t i e i s s t e e d s t e k e n v a n m i s l u k k i n g
v a n m a a t s c h a p p e l i j k e i n t e g r a t i e . Dit is een belangrijk punt. En aangezien
‘de wereld van de volwassen mens, die het kind worden wil, de wereld is van de
vader’16., is een stoornis in de integratie van die wereld te herleiden tot een stoornis
in de betrekkingen van dat kind met zijn vader.
Wanneer er in dit artikel sprake is van seksuele stoornis, moet men goed begrijpen,
wat hiermee wordt bedoeld. In de vorige paragraaf is al gezegd, dat in elke normale
seksuele relatie ‘ondeugden als sadisme en masochisme - zij het in gemitigeerde
vorm - het Leitmotiv vormen’. Dit mag niet worden misverstaan. Op de eerste plaats
kan - zoals dit reeds in de Inleiding over psychologie, in het bijzonder seksuologie,
is opgemerkt - een betoog over de liefde slechts een generalisatie zijn van
liefdeshandelingen en biologische functies, hetgeen echter niet wegneemt, dat kennis
hiervan toch het inzicht vermeerdert in menselijke verhoudingen. Op de tweede plaats
is dit (lees: elk) sexueel gedrag niet meer dan het stramien, waarop zich de contour
aftekent van datgene dat onbesproken blijft. Maar al is een seksuele stoornis ook te
hrleiden tot een gedragstoornis, laat ik zeggen een overtreding van het gangbare
dressuurpatroon, toch is zij tevens de indicator, dat inpassing in de maatschappelijke
samenleving is mislukt of nog niet is gelukt. En dit laatste is niet zo maar een afwijzen
van of door de maatschappij, maar zetelt zo diep, omdat het ankert in de
kind-vaderconflictsituatie. Mislukte inpassing in de maatschappelijke samenleving
betekent een onbevredigd ‘Geltungsbedürfniss’ (Adler), dat dikwijls - lang niet altijd
- gepaard gaat met frigiditeit of anorgasmie. Door het nu optredende frustratiegevoel
ontstaat a u t i s m e : het zich afwenden van de ander en het zich terugtrekken op
zichzelf.
Hierdoor kan het n a r c i s m e - aanvankelijk vooral bij het jonge meisje een
normale, fysiologische fase in haar ontwikkeling - zich niet bevrijden onder de
altruïstische invloed van het schaamtegevoel, en consolideert zich het individu in
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een permanent a u t o - e r o t i s m e , de toestand, waarbij niet langer de partner, de
ander, het object van libido is, maar het eigen ik.
Over de pathologie van de seksualiteit hebben de meningen zeer uiteengelopen. Met
name was er strijd in hoeverre iets normaal was of niet. Dit onderscheid kent de
moderne seksualiteit niet meer. Pathologisch wordt een beeld pas, als iemand elders
nl.
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in de persoonlijkheidsstructuur insufficiënt raakt en uit zichzelf of op advies van
anderen (c.q.) de Justitie de hulp van de seksuoloog inroept. Overigens is het ter
beslissing aan het individu of aan hem en zijn partner, wat normaal is en wat niet.
De norm, d.i. de helft plus één, ofschoon nog oppermachtig door zijn sancties, komt
in principe niet langer het recht toe zich te mengen in deze bij voorbaat als intiem
gekwalificeerde, persoonlijke relatie. De Nederlandse wet erkent dit persoonlijke
recht, zo b.v. het recht van concubinaat of het recht om homoseksueel te zijn etc. Dit
zijn belangrijke winstpunten in de strijd voor de persoonlijke vrijheid. Want zonder
seksuele vrijheid wordt deze illusoir. De grootste weerstanden tegen seksuele vrijheid
worden niet opgeworpen door waarheden als koeien en door strijders met open vizier,
maar door mensen, die op grond van zogenaamde overtuigingen nog steeds leven in
Freuds eerste tijdperk, de era van de mythe, waar de taboe nog de ongeschreven,
onbegrepen, onbestemde, onrechtmatige en onderbewuste drijfveer is bepaalde dingen
wel en andere niet te doen. Zo wordt overschrijding van bepaalde taboe's in de
Verenigde Staten nog steeds gestraft door lynchen, in Engeland met langdurige
gevangenisstraffen, in Rusland door verbanning naar Syberië en in ons land door
eervol ontslag.
Het is een verheugend teken, dat de jonge generaties bezig zijn in alle ernst een
eigen levensstijl te ontwerpen, waar in stijgende mate grondig zal worden afgerekend
met deze taboe's.
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taboe van de homoseksualiteit*
Beste J.
Je brief heb ik ontvangen vanmorgen, ik had er al een paar dagen naar uitgezien.
Gelukkig, dat er nog een paar kiekjes in zaten. Vooral van de grote foto heb ik
genoten. Mag ik ze behouden J., of moet je ze terug hebben.
Ik ben er eerst maar weer eens goed voor gaan zitten om jouw brief nog eens over
te lezen, vele malen heb ik hem al gelezen en nu zal ik gaan proberen hem te
beantwoorden. Het zal wel een heel epistel worden, doch ik zal dicht in elkaar
schrijven, anders wordt het een boekdeel, J. Het is raar maar het lijkt wel of ik al
jaren naar jou schrijf.
Je bent getroffen door het vertrouwen, dat ik in jou stelde. Ja, J., wat moet ik hier
op zeggen. Het is zoals ik jou schreef, mijn verlangens waren nog eens een lange
vriend te hebben, met blond krullend haar. Jij voldoet aan deze eisen, dus daarom
gaf ik jou mijn vertrouwen.
Je schrijft dat je van mijn handelingen en contacten, niet op de hoogte bent, die
ik gedaan en gehad heb. Zoals ik je al schreef, ben ik géén avonturier en een knul
die maar met iedereen mee trekt ben ik helemaal niet. Meestal ben ik enigszins angstig
als ik aan een contact begin. Twee en een half jaar heb ik een vaste vriend gehad
in Amsterdam ook, sinds 1½ jaar ben ik nu zonder, een maal heb nog een verhouding
gehad van October tot December j.l. Dit is uitgegaan, ach ja, dat kan ik allemaal niet
schrijven, dat zal ik je nog wel eens vertellen. Zeg, J., je kan het je eigen niet
permitteren om homosexueel te zijn. Waarom niet? Je bent bang voor het ‘vieze
kereltje’ aangezien te worden. Nu ik word er niet op aangezien, hoor, dat lig
helemaal aan je zelf. Als je je eigen maar aan iedereen afgeeft, dan krijg je wel zo'n
naam. Ook op de zaak waar je werkt, schrijf je.
J., je weet, ik werk al 10 jaar in dezelfde zaak en niemand weet het van mij of
heeft er ooit maar aan behoeven te twijfelen. Wel weet de baas uit onze dameszaak,
het van mij want deze is zelf ‘zo’. We hebben 2 zaken, 1 dameszaak en 1 herenzaak
tegenover elkaar gelegen. Vaak praat ik over dat probleem met de baas uit de
dameszaak, maar ik heb nog nooit iets met hem gehad, want hij is mijn genre niet
en trouwens hij heeft al jaren een vaste vriend in H.
Nu ben ik aan een punt, J., waar ik niet over uit kan. Je bent nog nooit met een
man of een vrouw in intiem contact geweest. Met een vrouw ben ik ook nog nooit
intiem in contact geweest. Ik walg daarvan. Feitelijk ben ik vies van een vrouw.
Van een fijne knul kan ik alleen houden. Ach, J., als je eenmaal maar eens met een
leuke knul een nachtje samen bent geweest, dan zal jij ook wel zeggen, nee, nu moet
ik nooit een vrouw meer hebben. Je zal niet weten waar je bent als je in 'n vriend z'n
armen ligt en elkaar lieve woordjes toe fluistert. Je voelt elkaars body, je tast elkaar
af van boven tot onder. Steeds zal je daar dan weer naar verlangen. Het klaar maken
van elkaar geeft altijd zo'n voldoening. Want zéér zeker zal jij je eigen zelf ook wel
eens bevredigen of heb je daar geen last van en laat je alles maar lopen. Zelf kan ik
mij wel een keer of 4 per week bevredigen, vooral nu ik al een maand of vier zonder
vriend zit. Verder schrijf je, dat je niet zo zwaar geschapen bent. Nu, ik mag er zijn
hoor! Als ik de nudistenblaadjes eens bekijkt, dan heb ik een kolossaal stuk staan of
hangen. Mijn jongeheer of hoe noem je hem (pik of swans) is slap 12 cm, maar stijf
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wel 20 cm lang en heeft dan een omtrek van 16 cm. Zo zie je wat er een bobbel in
mijn pantalon kan zitten.
Jammer, dat je geen foto'tje meer heb in zwembroekje, je wilt wel voor mij poseren
in zwemslipje, nu poseer dan maar geheel naakt, dan kan ik je body kussen of wil je
dat ik iets anders bij je doe.
Ik vind het verdomd jammer, J., dat we niet samen op vacantie kunnen gaan. Je
schrijft, dat je al met je familie afgesproken heb. Ach, wat heb je er nu toch aan om
met
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familie op vacantie te gaan. Je kan toch veel gezelliger samen met een vriend uitgaan.
Samen overal van genieten. Ben jij altijd alleen met vacantie gegaan? Was je ook
alleen in R.? Als ik jou was, zou ik zeggen, dat ik andere plannen had, je bent toch
niet aan je familie getrouwd. Ben jij enigste zoon, J., of heb je meerdere broers of
zusters, zelf ben ik enigste zoon.
Fijn, dat je beide ouders nog leven. Je zoudt bang zijn om je ouders te vertellen,
dat je homosexueel zou zijn.
Och, mij viel het zelf ook zwaar, dit mijn moeder te vertellen, doch ze heeft het
heel gemakkelijk opgenomen. Och, homosexueel wordt je niet gemaakt, zoals vele
mensen nog steeds denken, doch als ‘homosexueel’ word je geboren. Het is ook
door de moeder gekomen, die haar gedachten tijdens haar zwangerschap steeds
verplaatste. Ach, laat ik hiermee stoppen, dat is zo ingewikkeld.
Zeg J., weten jou ouders, dat je met mij correspondeert of laat jij ze overal buiten.
Ik vertel alles ook tegen mijn moeder, dat geeft haar vertrouwen.
Nu moet je niet gaan denken, o, nu schrijf ik niets bijzonders meer, want ik vertel
alles maar heel en heel oppervlakkig. Stel je voor dat ik over intimiteiten met haar
sprak. O, nee!!
Je schreef mij nog niet, wat je voor je beroep deed. Ik ben daar toch wel benieuwd
naar! Of leef jij al van je centen??
Zo J., je ziet ik heb m'n best wel gedaan geloof ik, je verlangde spoedig naar een
uitvoerige brief. Nu vlugger kan het toch niet meen ik. Wanneer zou je willen dat
we elkaar eens ontmoeten, ik zou voorstellen elkaar eerst maar eens op een dag in
de week (liefst Dinsdags, dan is de zaak 's middags gesloten) of vind je op een Zondag
leuker, maar ik zeg je wel J., ik ben altijd huiverig om ergens aan te beginnen en
vooral nu, want nog steeds verlang ik een vriend die ‘homosexueel’ is of netter gezegd
een vriend, waar ik alles mee doen kan. Je schrijft, ik ben geheel tot jou beschikking.
O, als dat eens waar was, J. Maar zo ver is het nog niet. Enfin, laten we elkaar nog
maar eens schrijven en eerlijk zeggen hoe we er over denken.
Vele hartelijke groeten en in gedachten
geef ik jou een tongkusje

P.S.
Schreit je vlug terug!
Groeten van T.
P.S.
O, ik zag nog een vraag, J.
Je wilde weten wat ik versta onder met rare gedachten rond te lopen.
Kijk, dat zit zo. Vele homosexuelen zijn avonturiers, lopen over van jalousie en
wangunst, kruipen met iedereen in bed enz. enz. En dat moet ik niet!
Ik wil een vriend voor mij zelf, waar ik van houden en liefhebben kan. Ik moet er
op kunnen vertrouwen, dat ik een vriend alléén heb.
Bay!

Gard Sivik. Jaargang 5

Eindnoten:
* Het origineel van dit ‘document humain’ is in het bezit van de redactie. De brief is hier volledig
afgedrukt, compleet met spel- en stijlfouten; alleen zijn de plaats- en persoonsnamen afgekort
en werd de datering weggelaten.
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bert schierbeek | geen engels*
zo vermoordde ik haar dus zei de man
ik was in engeland en ik sprak geen engels
er stak een hard mes op in mijn kop en ik dacht aan mijn vrouw
die woont ver over zee en is zwanger
en het mes stak heviger en hoger in mijn kop op en pijnlijker
zoals een riet de lucht klieft met een fel smal blad
en zij lag onder me en ik sprak geen engels
ik hoorde alleen het gefluit van mijn adem
de hare hoorde ik niet maar zij ademde wel
zij bewoog en het mes ging hoger en dieper
een mes van onderen en een mes van boven
en ik wist niet en ik sprak geen engels
een zwart gordijn met sterren dacht ik verdeelt mijn kop
ik zie één over zee en één hier
en deze hier beweegt en haar lichaam kreunt zonder een woord
ik spreek geen engels
haar stem hoorde ik dus niet
het was roepen en schreeuwen en de aanduiding van haar ogen
twee sterren
een teken
ik verstond haar niet
ik lag alleen op haar lichaam en de kramp daarin
die om het mes vroeg
één mes onder en één mes boven
beide messen heb ik gebruikt, zegt mijn tolk
want ik spreek geen engels
en hij zegt niet dat ik gelezen heb wat ik niet verstond
en dat ik de vraag beantwoord heb
en nu sta ik hier en is mijn vrouw zwanger
en wat zij zal zeggen daarop kan ik niet antwoorden
en ik spreek toch haar taal
haar vragen kon ik nooit beantwoorden
en ik sprak toch haar taal
hier heb ik een tolk die ik niet nodig heb
en daar had ik er geen omdat wij dezelfde taal spraken
en ik zeg ik begrijp niet dat dat zo was
en dat was misschien de pijn in mijn hoofd
het gordijn dat mij verduisterde de hand die het deed
want de hand wist maar ik niet
zij was de tolk van mijn hand en ze zei niets toen het kwam
van onderen niet en van boven niet
ik las haar en heb haar vragen vertaald
dwz de hand deed
ik sprak geen engels
ik zag een gordijn met sterren zoals altijd
ik ben stuurman en gewend in de nacht de hemel te lezen
mijn tolk zegt niet dat ik de hemel las
maar ik weet zo zeggen de boeren
waar de distel sterft
daar ontstaat een bron
en zo heb ik haar gedood
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en kan ik geen vraag meer beantwoorden
want ik spreek geen engels
mijn tolk praat en vertaalt niet wat hij zegt
zo min als ik
ik zie de bron

Eindnoten:
* fragment uit een boek in voorbereiding
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heinz neudecker | ideologie en taboe
Ideologie is een proces van gedachten die een bepaalde sociaal-economische structuur
rechtvaardigen en verheerlijken.
Ergens karakteriseert Friedrich Engels een ideologie als ‘een proces bewust
volvoerd door de zogenaamde denker, inderdaad, doch met een vals bewustzijn. De
reële drijvende krachten blijven hem onbekend, anders zou het helemaal geen
ideologisch proces zijn.’ De opvatting, dat eigendom van en controle over de
produktiemiddelen in de moderne westerse maatschappij gescheiden zijn en
dientengevolge de eigendom van produktiemiddelen niet meer wezenlijk is, zijn
betekenis heeft verloren als karakteristikum van de westerse maatschappelijke orde,
is een tipisch voorbeeld van een ideologie waarvan de vormers in optima forma
voldoen aan de uitspraak van Engels.
Welk sociologisch standaardwerk men ook vat, overal vindt men wel deze ideologie
met veel pathos ten tonele gevoerd. Dat pathos is zo groot, de vlammendheid van
expressie zo sterk, dat het kritisch benaderen van deze ideologie gelijk staat met het
overtreden van een taboe.
Zo groot als het pathos is, zo gering zijn de bewijzen.
Uit de grotere spreiding van aandelen in naamloze vennootschappen tegenwoordig,
die samengaat met een machtsverlies van de grote meerderheid van de aandeelhouders,
concludeert men, dat op maatschappelijk niveau eigendom en controle gescheiden
zijn. In wezen heeft men die scheiding slechts voor een bepaalde groep personen
bewezen, of wel op personeel niveau. Men vergeet, dat (soms kleine) geconcentreerde
pakketten aandelen door de spreiding des te grotere invloed krijgen en dat nergens
het principe aangetast is, dat in onze westerse maatschappij het eigendom en zijn
vermeerdering met behulp van winst de regulatieve kracht en macht in de economie
blijft. Dat eigendom blijft gehandhaafd, ook al controleren groepen bezitters
onevenredig grote eenheden, gesecondeerd door gesalarieerde weinig- of
niets-bezittenden.
Deze laatsten gehoorzamen aan dezelfde wetten van het eigendom, op straffe van
hun ondergang, en streven permanent er naar ook legaal bezitter te worden, omdat
het legale bezit de enige garantie is voor blijvende macht.
Auteurs als Burnham, Schumpeter en Geiger modelleerden als maatschappelijke
figuur waarin deze nieuwe orde (van scheiding van eigendom en controle) zich
manifesteert, de ‘manager’, de bezitloze ondernemer. Hij zou de representant zijn
van de nieuwe maatschappelijke orde, die er steeds meer naar tendeert normen van
verdienste, begaafdheid en deskundigheid aan te leggen, en waarin de eigendom van
produktie-middelen geen machtsbasis meer is.1.
De maatschappelijke functie van deze ideologie is duidelijk: ze moet de mensen
ervan overtuigen, dat we een nieuwe maatschappelijke structuur hebben, dat onze
westerse maatschappij niet meer kapitalistisch is. In de ‘oude’, kapitalistische
maatschappij gold het winstprincipe: de eigenaars der produktiemiddelen streefden
naar zo groot mogelijke winst op zo kort mogelijke termijn. In onze moderne
maatschappij - waarvan men beslist niet meer durft te zeggen, dat ze kapitalistisch
is - geldt nu iets dat nog wel niet het ‘algemeen belang’ is, doch er wel heen tendeert:
de ondernemingen, beheerd door ‘managers’, die er geen materiële belangen in
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hebben, zijn in wezen van niemand, dus van allen (een sympathiek soort socialisatie
is doorgevoerd), en de beheerders ervan laten zich leiden door overwegingen van
voorziening in de behoeften van de gemeenschap. Deze ideologie is zeer machtig,
omdat ze allerwege wordt geproduceerd en aangehangen, zelfs door de socialistische
beweging. Hierover echter later meer. Tegelijkertijd is deze ideologie ook bizonder
gevaarlijk, omdat ze, gecompleteerd met de theorie van de ‘balance of powers’ (de
elkaar opheffende groeps- en klasse-krachten, met als grootste positieve tegenkracht
de staat) de steeds verdergaande concentratie van economische macht (men denke
aan de E.E.G.) als bagatel behandelt.
Hoewel het ingaan tegen een ideologie per definitie zinloos is, dient het toch nooit
te
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worden nagelaten, al overtreedt men dan continu een reeks taboes en loopt men het
risico te worden geclassificeerd als verspreider van ‘reactionaire’ opvattingen. Deze
kans loopt men speciaal in het socialistische milieu. Het lijkt op het eerste gezicht
vreemd, dat ook de officiële socialistische theoretici de
scheiding-van-eigendom-en-controle-ideologie met gejuich hebben binnengehaald.
Hoe kan het zijn, dat theoretici, die toch altijd keihard naar de feiten keken, er toe
overgingen een stelsel van beweringen te accepteren waarvoor door niemand ooit
enige evidentie was gegeven? Om dit te begrijpen, moet men zich de positie van het
moderne westerse socialisme voor ogen halen. Bij de verandering van mededingend
kapitalisme naar monopoliekapitalisme - een ontwikkeling naar grote eenheden,
zoals trusts en ondernemersverbonden, die als één partij optreden - en de ontwikkeling
aan de kant van arbeidersorganisaties van grote onderhandelingseenheden
(vakcentralen), bleek, dat verwezenlijking van veel eisen der arbeiders - sociale
voorzieningen, achturendag, enz. - niet in strijd was met de belangen der
ondernemingen en grotere sociale vrede meebracht. Deze is voor de moderne, zeer
kapitaalintensieve industrie - die bij arbeidsonvrede veel grotere schade lijdt (door
interestverlies op de enorme geïnvesteerde kapitalen) dan vroeger, toen staking slechts
met zich meebracht winstderving door produktieverlies - van voordeel.
In dit mechanisme, ‘welfare state’ genoemd (waarvan de grenzen nog door geen
theoreticus getoond zijn, maar die wel abstract aan te tonen zijn) zijn de
vertegenwoordigers der georganiseerde arbeiders in een positie geraakt die hen
bizonder gevoelig maakt en gecharmeerd voor de eerder uitvoerig behandelde
ideologie.
Beschouwen we eerst de vakbondsbestuurders. Zij bevinden zich semi-permanent
in een milieu dat maatschappelijk hoger aangeslagen wordt dan hun uitgangsmilieu.
Ze worden in dat milieu als ‘gelijke’ behandeld door de
ondernemingsvertegenwoordigers. Het gevoel komt zo bij hen op, dat zij eigenlijk
ook zoiets als de managers van Burnham zijn, die vertegenwoordigers van de nieuwe
maatschappelijke orde.
De politieke leiders der socialistische beweging, die in vele staatsfuncties zijn
doorgedrongen (krachtens hetzelfde principe dat de vakbondsbestuurders heeft
gestuurd), zijn ook ten sterkste ontvankelijk voor de burnhamiaanse theorie.
Verdedigden zij vroeger de traditionele socialistische opvattingen betreffende de
verandering van de economische verhoudingen, gekristalliseerd in de socialisatie
van de produktiemiddelen, door het steeds verder opmarcheren van de ‘welfare state’
groeide bij hen de neiging tot consolidatie van de maatschappelijke status quo.
Bij de politieke leiders der socialistische beweging verdween de lust voor
socialisatie op te komen. Het in die zin handelen zou immers niets anders hebben
geïmpliceerd dan een harde ingreep in de maatschappelijke orde.
De leer van de scheiding van eigendom van en controle over de produktiemiddelen
vormde nu een gevonden ‘wetenschappelijke’ theorie voor het omgooien van het
politieke roer.
Er was dus bewezen, dat socialisatie nutteloos was. Een zorg was nu van de leiders
der socialistische beweging afgewenteld.2
We hebben achtereenvolgens het belang van de ideologie van scheiding van
eigendom van en controle over de produktiemiddelen opgespoord, zowel voor de
bezittende klasse als voor de leiders der socialistische beweging. Het is duidelijk van
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welk belang het bestrijden van deze ideologie is: het vernietigen ervan betekent, dat
een onmachtig makende greep op de werkende bevolking wordt weggenomen.
Met groot plezier zal ieder die zich hiervoor interesseert, het onlangs verschenen
proefschrift van P. Vinke, ‘De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren
en commissarissen van de open en daarmee vergelijkbare besloten naamloze
vennootschappen’ lezen. Met dit proefschrift heeft Vinke de aanhangers der ideologie
van de

Gard Sivik. Jaargang 5

36
scheiding van eigendom en controle goed te pakken genomen.
In een breed opgezet onderzoek gaat hij voor Nederland na, welke relaties er zijn
tussen de ‘besturende ondernemers’ (wij gebruikten de term managers) en de
‘financierende ondernemers’ (de traditionele eigenaars-ondernemers), hij onderzoekt
hun maatschappelijke herkomst en hun relatie tot het maatschappelijke stelsel.
In de traditionele burnhamiaanse theorie wordt gesteld, dat de managers een totaal
andere sociale herkomst, totaal andere maatschappelijke banden en een totaal andere
oriëntatie hebben dan de ondernemers-eigenaars. Kort uitgedrukt, vormen zij een
nieuwe klasse, die via een koude revolutie het eigendom en zijn bijbehorende personen
heeft verdrongen. Voor de maatschappelijke plaats van de managers (gekarakteriseerd
door macht, prestige en welstand) vindt Vinke, dat deze ‘niet wezenlijk anders
gefundeerd en niet wezenlijk verschillend van die der financierende ondernemers
(is). De scheiding van bestuur (door mij controle genoemd, H.N.) en eigendom in
de onderneming heeft geen maatschappelijke splitsing binnen de ondernemersgroep
teweeggebracht: de besturende ondernemers vormen met de financierende
ondernemers éénzelfde toestandsgroep.’ (blz. 238.)
‘De besturende ondernemers zijn en blijven gelijk de financierende ondernemers
ondernemers, handelend binnen een gedecentraliseerde economische orde. Ook zij
streven naar winst, waarvan het voortbestaan van “hun” onderneming evenzeer
afhankelijk is als dat van de ondernemingen geleid door hun eigenaren.’ (blz. 238.)
Over de maatschappelijke herkomst en hiermee tegelijkertijd over de vertikale
sociale mobiliteit geeft het onderzoek van Vinke ook indringende resultaten.
‘De vergelijking van de cijfers over de vertikale sociale mobiliteit van de
directeuren van de open N.V. en en van die van de met de open- vergelijkbare besloten
N.V. en (de personele scheiding van eigendom en controle is in de open N.V. en het
verst doorgedrongen, terwijl in de gesloten N.V. en de personele band tussen
eigendom en controle dominant is, H.N.) gaf ons de opmerkelijke uitkomst, dat de
vaders van eerstgenoemden, zowel per het moment van de geboorte als per dat van
het huwelijk hunner zonen voor een groter deel (respectievelijk ruim een derde en
de helft) tot de sociale bovenlaag I (gedefinieerd in “Sociale stijging en daling in
Nederland”, 1958, blz. 27; hiertoe behoort 3% van de totale mannelijke
beroepsbevolking, H.N.) behoorden dan die van laatstgenoemden (respectievelijk
een kwart en een derde). Dit betekent, dat voorzover er een verschil in vertikale
sociale mobiliteit tussen de directeuren van de open en die van de daarmee
vergelijkbare besloten N.V. en bestaat, de vertikale mobiliteit van de eerstgenoemden
niet groter is dan die van de directeuren der besloten N.V. en, doch kleiner.’ (blz.
241.)
Dit houdt dus in, dat de selectie van de managers, de representanten van de nieuwe
orde, verre van democratischer is dan die van de traditionele eigenaars-ondernemers.
De oligarchische tendentie is nog sterker.
In de woorden van Vinke: ‘Onze cijfers weerleggen duidelijk de veronderstelling,
dat de scheiding van bestuur en eigendom in de onderneming de vertikale sociale
mobiliteit naar de ondernemersgroep zou hebben vergroot en in zoverre een
verandering zou hebben gebracht in de maatschappelijke structuur.’ (blz. 242.)
De conclusie, dat de managers en de ondernemers-eigenaars identieke sociale
herkomst, identieke maatschappelijke banden en een identieke oriëntatie hebben,
rijst bij lezing van Vinke's boek onbestrijdbaar.
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De ‘nieuwe bezitloze ondernemers’ blijken volledig te zijn geïntegreerd in de
klasse der bezittende ondernemers.
‘Het feit, dat de beschikkingsbevoegdheid over de produktiemiddelen van de
besturende ondernemers gelijk is aan die van de financierende ondernemers en de
scheiding van bestuur en eigendom in de onderneming juist de mogelijkheid schept,
dat de besturende
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ondernemers vrijwel ongecontroleerd over zeer grote vermogens kunnen beschikken,
betekent, dat de scheiding van bestuur en eigendom de machtsstratificatie in onze
samenleving (of in overeenstemming met de terminologie van Dahrendorf de
klassenstructuur) niet heeft gewijzigd’, (blz. 238), is de conclusie waartoe Vinke
komt en die van fundamentele betekenis is.
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managers; Th. van Tijn, Honderd jaar ‘maatschappelijk zijn en bewustzijn’, Socialisme
en democratie, oktober 1959;
P. Vinke, De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren en
commissarissen van open en daarmede vergelijkbare besloten naamloze
vennootschappen, 1961; en Wiardi Beekman stichting, De hervorming van de
hervorming, 1959.

Eindnoten:
1. De ‘gelijke kansen’ politiek-annex-slagzinnen, zoals ze in het bizonder door de Partij van de
Arbeid wordt beoefend, sluit hier organisch bij aan.
2 Omdat het voor de massa der socialisten duidelijk was, dat er toch iets niet klopte (cumulatie
van commissariaten, hoge salarissen en meer van dergelijke praktijken) en er op de een of
andere manier iets diende te veranderen, vond men nu een alternatieve ‘oplossing’, genaamd
‘hervorming van de onderneming’. Binnen de onderneming wilde men nu ingrijpen: in elke
raad van commissarissen zouden voor telkens een derde vertegenwoordigers van de
kapitaalverschaffers, het ‘algemeen belang’ en de arbeiders zitting hebben. Omdat de laatste
twee categorieën echter als ‘taak en plicht’ hebben ‘de zorg voor het bedrijfsbelang’ (woorden
van het rapport van de commissie der Wiardi Beekman stichting van de Partij van de Arbeid,
die het plan verzon), blijft alles in wezen toch bij het oude. Slechts de kring waaruit de
commissarissen worden aangeworven, zal wat ruimer worden. Een kritisch lezer van het rapport
zal herhaaldelijk worden geconfronteerd met de gedachte, dat de rapportopstellers graag zelf
commissaris willen worden. Zo brengen ook de politieke leiders der socialistische beweging
de identificatie van de burnhamiaanse managers tot stand.
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gerrit huizer | o taboe
Ote boe
Ote o taboe
Het is natuurlijk niet toevallig dat het juist een stukje van het indertijd omstreden
gedicht van Jan Hanlo is waar ‘taboe’ op slaat als een scherp mes op een varken. Is
niet de publiciteit die er om deze woorden verwekt is, evenals het rumoer om bepaalde
vormen van beeldende kunst, een signaal dat er een taboe geschonden is, dat er iets
met een hoofdletter op het spel staat? Kunst, jawel, met een hoofdletter, zoals God,
Humanisme, Kerk en andere zaken waar je mee op moet passen.
Er is een naburige stam waar men gewend is al zijn zelfstandige naamwoorden
met een hoofdletter te schrijven. Daar zul je dan wel bij alles op je hoede moeten
zijn. Daar konden de opperhoofden ook zin krijgen een andere stam, met grotere
neuzen, te gaan uitmoorden, zelfs al hadden de leden daarvan eeuwenlang vreedzaam
onder hen gewoond. Dat overigens vertegenwoordigers van zo'n bedreigd volk het
beste weten wat taboe is, moet nu wel duidelijk zijn:
‘Uns geht die Bedeutung des Tabu nach zwei entgegengesetzten
Richtungen auseinander. Es heiszt uns einerseits: heilig, geweiht,
anderseits: unheimlich, gefaehrlich, verboten, unrein.’
Sigmund Freud
Geldt dit voor de Kunst tegenwoordig ook niet? Heeft de Kunstenaar niet
langzamerhand in de ogen van de burgerman de allure aangenomen die heel vroeger
de medicijnman en nog onlangs de dominee had? Hoeveel reprodukties hangen er
niet op de plaatsen die vroeger door een wandtekst ingenomen werden en hoeveel
bundeltjes poëzie (pocketuitgave) staan er niet waar voorheen de boekjes met een
geestelijk woord voor iedere dag stonden? En in de grote weekbladen geven nu geen
predikanten, maar schrijvers in een speciale rubriek hun ‘Bloc-Notes’ (François
Mauriac), ‘Parole chiare’ (Carlo Levi) of andere wijze woorden.
Het is te begrijpen dat veel Kunstenaars deze situatie wel eens wat naar het hoofd
stijgt, zodat zij evenals vroeger dominees en medicijnmannen dat gedaan moeten
hebben, misbruik maken van hun macht. De Kunstenaar is immers degene die het
minst gestraft, zo niet ongestraft de wetjes der burgerlijke moraal mag overtreden.
‘Ach ja, die artiesten!’. Uiteraard moeten ook zij, evenals de koningen en stamhoofden
die Freud als voorbeelden geeft, zich weer aan bepaalde stereotype ‘vrijgevochten’,
‘artistieke’ gedragswijzen onderwerpen om deze positie van onaantastbaarheid te
behouden en afstand te bewaren tegenover het gewone burgervolk. Zij doen dit
meestal dan ook braafjes. Toch worden ze benijd, want in zijn hart zou de burgerman
hetzelfde willen doen of zijn. Freud had dat wel door:
‘Grundlage des Tabu ist ein verbotenes Tun zu dem eine starke Neigung
im Unbewuszten besteht’.
Overigens schijnt er ook voor deze conflicten weer een ‘medicijn’ te zijn:
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‘psychoanalysis does in effect seek to reduce guilt and moral conflict and
to allow the freest possible use of our instinctive energies in the service
of the individual and the community’,
zoals J.C. Flugel, een volgeling van Freud schrijft in ‘Man, Morals and Society’.
Duidelijk schemeren echter door dit flegmatieke Engels heen ook weer de
hoofdletters, de Heilige Huisjes, het taboe. Natuurlijk gebeurt dit nog mooier in het
boekje van de grote leermeester zelf, waaruit ik al eerder geciteerd heb, en dat Band
IX van de Verzamelde Werken is (‘Totem und Tabu’). Daarin wordt bijvoorbeeld
ter meerdere glorie van de Wetenschap de kachel aangemaakt met andere Grote
Zaken:
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‘An dem einen Beispiele vom Vergleich des Tabu mit der Zwangsneurose
laeszt sich bereits erraten, welches das Verhaeltnis der einzelnen Formen
von Neurose zu den Kulturbildungen ist, und wodurch das Studium der
Neurosenpsychologie fuer das Verstaendnis der Kulturentwicklung wichtig
wird. Die Neurosen zeigen einerseits auffaellige und tiefreichende
Übereinstimmungen mit der groszen sozialen Produktionen der Kunst, der
Religion und der Philosophie, anderseits erscheinen sie wie Verzerrungen
derselben. Man koennte den Ausspruch wagen, ein Hysterie sei ein Zerrbild
einer Kunstschoepfung, eine Zwangsnurose ein Zerrbild einer Religion,
ein paranoischer Wahn ein Zerrbild einer philosophischen Systems’.
We kunnen ons afvragen met wat voor recht er onder onze medegeciviliseerden vaak
gepraat wordt over ‘primitieven’ die aan allerlei duistere krachten en angsten
onderhevig zouden zijn waar wij al lang geen invloed meer van ondergaan. Liggen
Beschaving, Kunst, Wetenschap, Godsdienst, Waarheid, Vrijheid, Recht, waar
desnoods wereldoorlogen om ontketend worden, niet vlak naast allerlei boewerk van
zulke zogenaamde primitieven? Onze in zo'n eventuele volgende wereldoorlog te
gebruiken boemerangwapens, dat zijn dus die waar we ook zelf de akelige gevolgen
van zouden kunnen ondervinden, typisch met hoofdletters (A en H, tot nu toe)
aangeduid, zijn misschien het beste bewijs van onze nauwe verwantschap met onder
andere die curieuze echte Australiërs die daar in hun eigen werelddeel waarschijnlijk
nog niet eens stemrecht hebben. Zij beheersen zichzelf en dus hun boemerang
misschien nog wel beter als wij onze hoofdletter-bommen. Overigens, wat ons
krijgsgedoe betreft: oppassen, taboe! Van iemand die toch wel eens achter de
schermen heeft kunnen kijken, hoorde ik dat straaljagerpiloten af en toe hun kantine
op een speciaal voor de gelegenheid georganiseerd ‘feest’ (mannen onder elkaar
uiteraard) kort en klein mogen slaan. Waarom? Omdat ze (nog) niet de kans krijgen
hele steden aan diggelen te gooien? Of heeft het iets te maken met studentikoze
kroegjool of andere met kabaal gepaard gaande adolescentieriten? Valschermspringers
schijnen weer op een andere manier taboe te zijn. In dat beroep schijnt men ernstige
meerderwaardigheidscomplexen te krijgen, wat wel eens tot complicaties leidt. In
Algerije moet men daar meer van weten. Zo zijn er talloze gevallen. Al eens eerder
heb ik in dit blad enkele eigen ervaringen in de rimboe van sterretjes, streepjes,
balkjes, geweertjes en dergelijke kunnen weergeven. Het schijnt allemaal bij het
fenomeen homo sapiens te horen.
Zeker is dit het geval met de sex-bom, een ander soort wapen, of laten we zeggen
krachtmiddel, dat tegenwoordig een gretig gebruik vindt. Behalve wereldoorlogen
die af en toe ontketend worden, is er onder onze stammen immers ook nog de
dagelijkse zogenaamde strijd om het bestaan, concurrentiestrijd, of hoe je het noemen
wilt, met zijn ‘Particulier Initiatief’, ‘Ondernemersvrijheid’ en andere taboes. Behalve
de inmiddels ontmaskerde ‘hidden persuaders’ en de ‘lijm’-teksten van dichters die
met hun poëzie alleen in onze Beschaving niet genoeg nulletjes voor een behoorlijke
levensstandaard bij elkaar krijgen, worden ook de sex-bommen in deze strijd gebruikt.
Vrouwenborsten en vrouwenbenen, hoofdbestanddelen van dit wapen van Reclame
en Publicity; is er iets dat ‘heiliger’ en tegelijk ook ‘gefaehrlicher’ is? Dus: taboe.
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‘If the little girl who is only now keeping the taboos of her small swelling
breasts experiences sex, her growth will be stunted, she will be spindly
and puny and, most important of all, her breasts will continue to stand up,
small and stiff and inhospitable, instead of falling in the luxuriant heaviness
that the Arapesh consider to be the high point of female beauty. This is a
point about which little girls are very conscious. As small sisters and
sisters-in-law work together, scrubbing the sagoshoots between their palms
before plaiting them into new grass-skirts, or peeling taros for the evening
meal they talk over the relative beauty of the big
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girls. Budagiel and Wadjubel, they have lovely big breasts. They must
have kept the taboos very stringently and never have let themselves be
tempted into filching one small bite of meat.’
‘Sex and temperament in three primitive societies’ Margaret Mead
Als het waar is dat kleding bij ‘primitieven’ soms gebruikt wordt om de voortplanting
te stimuleren, dan mogen we ons ook wat dit betreft zeer aan hen verwant achten.
Misschien zijn we nog wel ‘wilder’ zelfs. Van soldaten die in de Pacific gevochten
hebben, heb ik het verhaal gehoord hoe zij de onschuldige, vrijwel naaktlopende
Papoea-mannen, die dus wel ‘wat gewend zijn’, tot een ware razernij brachten door
het vertonen van de strip-tease films die in ‘God's own country’ voor ‘army use’
gemaakt werden. In ieder geval: niets menselijks is ons vreemd.
Maar het mag ook gezegd worden dat er onder onze burgerbevolking nog steeds
echtelieden (jawel, èchte lieden!) voorkomen die nog nooit met het licht aan ‘naar
bed’ zijn geweest. Of dit een bewijs van beschaving of van verregaande decadentie
is, wie maakt dat uit in een wereld die volgens Einstein aan de wetten der relativiteit
onderworpen is?
Sicilië, het land waar ik me tot voor kort bevond, is een bakermat van onze
beschaving, zoals dat heet. Of het hiermee verband houdt weet ik niet, maar ik zie
hier dagelijks de sex-hongerige mannenblikken alles wat jong-vrouwelijk is aftasten
alsof men nooit, nooit ergens aan mag komen. De vrouwen, daartegenover, schijnen
hun vuur in een doofpot te doen en die weer in hun frigidaire, uiteraard naar de laatste
mode bekleed (zie boven), wat naar buiten resulteert in een explosieve ijzigheid.
Taboe! Arme Sicilianen, wat heb je aan de laatste restjes van 2000 jaar oude Venusen Juno-tempels als je nooit eens samen naar de bioscoop, laat staan naar een van
de talloze landweggetjes kunt gaan en je verloofde slechts in aanwezigheid van andere
familieleden kunt benaderen? De vrouwen zitten gefrustreerd voor hun huisjes, met
de ruggen naar de straat toegekeerd en de mannen doen onaangenaam aggressief
tegenover buitenlandse vrouwen, van wie men denkt dat ze ‘makkelijker’ zijn. Daar
deze in Italië en vooral op Sicilië heersende psychische geslachtsziekte wel niet aan
de Griekse invloed te danken zal zijn, moeten we de Christelijke Beschaving voor
deze hongersnood verantwoordelijk achten.
Dit te zeggen is intussen geen taboe meer; brandstapels en gifbekers zijn hier niet
meer van toepassing. Vrijheid van spreken is nu zelfs iets dat met een hoofdletter
geschreven wordt, alhoewel...
Mag het bijvoorbeeld ook gezegd worden dat als een gelijkwaardige behandeling
van vrouwen door mannen een criterium is voor de mate van beschaving van een
volk, de Russen en tegenwoordig ook de Chinezen beschaafder zijn dan de Italianen?
Er zijn onderwerpen die de mensen zo bitter verdelen, dat respect-taboes erdoor
geschonden worden, zoals bij de Mundugumor-stam toen het rivierleven verdeling
kwam brengen.
‘Although the two groups of the Mundugumor speak the same language,
they do no longer feel themselves as one people; the river life has divided
them. Formerly it was regarded as taboo for a Mundugumor to eat anyone
who spoke the Mundugumor language. But after the river intervened and
the two groups became alienated in their way of life, some of the
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riverpeople, so their descendents say, tried eating a member of the bush
group, and since they suffered no ill effects therefore, they continued to
do so’.
Margaret Mead (zie boven)
Bij ons zien we tegenwoordig ook het verschijnsel dat mensen die nooit verder hebben
kunnen gaan dan hun televisietoestel en met een vakantie naar Oostenrijk of Spanje,
je ‘opvreten’ als je vertelt over het leven ‘aan gene zijde’ van wat onze wereld
verdeelt, waar je door nieuwsgierigheid gedrongen een paar maanden geweest bent.
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Een spook waart door Europa, zoals Marx meer dan honderd jaar geleden al
aankondigde, en heksen ook schijnbaar. Daar wordt tenminste ijverig jacht op gemaakt
bij onze stammen. Er zijn hele instituten voor in het leven geroepen, zoals de
Nederlandse tak van de F.B.I., de Binnenlandse Veiligheids Dienst (let op de
hoofdletters), als ik goed geïnformeerd ben, in een groot geheimzinnig soort kasteel
op een van de nog door de Duitsers opgeruimde vlakten van Den Haag ondergebracht.
Hieraan verbonden ambtenaren verdienen hun eerlijke stuk brood met het onopvallend
deelnemen aan bijvoorbeeld studentenbijeenkomsten om te rapporteren of er daar
door bepaalde mensen ook ‘verdachte’ dingen gezegd worden. Ze gaan ook wel bij
buren informaties inwinnen. Zoiets komt dan in een dossier, net als het feit dat je
bijvoorbeeld in China geweest bent, en zo'n dossier is er dan op een gegeven moment
de oorzaak van dat je een visum geweigerd wordt voor het land waar het Liberty-beeld
aan de ingang staat.
Zoiets is mij een keer gebeurd. Anderen overkomt het dat ze plotseling geen
officiële benoeming krijgen voor een bepaalde baan, waarvoor ze eigenlijk verder
al helemaal aangenomen zijn. Dat begint helemaal op broodroof, op het opeten dus,
zoals bij de Mundugumor, te lijken. Daar zijn ze weer, beschaafd en wel: angsten,
duistere krachten, taboes.
Waarom kan een onderwerp als het communisme niet met wat meer nuchterheid
benaderd worden, zoals René Dumont dat deed, of anderszins objectief of door een
objectief, zoals het bekende fotoboek over China van Cartier-Bresson met tekst van
Sartre?
‘L'ignorance de l'Est vis-à-vis de l'Ouest n'a d'égale - ou d'approchant que la réciproque. Le but des hommes de bonne volonté, indépendants des
deux blocs et décidés à faire tout leur possible pour éviter le suicide de
l'humanité doit être de contribuer à combler ce fossé’.
René Dumont
De bijdrage van deze hoogleraar in de vergelijkende landbouwkunde bestond uit een
dik boek over de revolutie in de Chinese landbouwmethoden, ter plaatse bestudeerd.
Hoewel hij gefundeerde kritiek levert op het huidige Chinese regiem, stelt hij wat
daar gebeurt toch ten voorbeeld aan de vele andere onderontwikkelde gebieden die
hij uit ervaring kent. Nog niet zo lang geleden kwam hij in dit verband ook Sicilië
bestuderen, het zuidelijkste deel van het ‘concentratiekamp van de ellende’ zoals
Carlo Levi terecht Italië voorbij Eboli noemt. Er wordt in verband met ons
taboe-onderwerp, communisme, ook nogal eens over concentratiekampen gesproken.
Men denkt dan aan Siberië en andere koude verschrikkingen, inderdaad ‘unheimlich,
gefaehrlich’. Jammer echter dat men de in wat zonniger klimaat liggende
‘concentratiekampen’ zoals Sicilië, bijna nooit publiek gemaakt heeft, want zo weinig
men in West-Europa kan veranderen aan het bestaan van concentratiekampen in de
Sovjet-Unie of China, zoveel zou men kunnen, wat zeg ik, moeten doen aan
bijvoorbeeld dit Sicilië, om van Spanje, Portugal, Griekenland en andere katholieke
landen, mitsgaders al onze koloniën en ex-koloniën nog maar niet te spreken.
Wie het leven van ‘the man in the mudpool’ (van ‘street’ is meestal geen sprake)
in dit soort landen enigszins uit ervaring kent, weet hoe triest en op alle manieren
‘gevangen’ dat is. De diepste verachting die zulke mensen vaak voor hun land, hun
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regering en zichzelf hebben, en de praktische onontkoombaarheid van hun wanhopige
zorgen-bestaan, lijkt dat niet erg veel op het leven in concentratiekampen of op de
fameuze hongerwinter waarvan we er zelf met moeite een doorstaan hebben?
‘Wij zijn geen Christenmensen - zeggen wij - Christus ging Eboli voorbij.
Christenmens wil in hun taal zeggen: Mens, en het tot spreekwoord
geworden gezegde dat ik zovele malen heb horen herhalen is misschien
in hun woorden niets anders dan een uitdrukking van een troosteloos
minderwaardigheidscomplex.
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Wij zijn geen Christenmensen, wij zijn geen mensen, wij worden niet als
mensen beschouwd maar als beesten, lastdieren, en minder nog dan beesten,
als in de lucht zwevende vuiltjes - die tenminste nog hun eigen duivel- of
engelachtig leven leven - terwijl wij integendeel de wereld der
Christenmensen, die aan de andere kant van onze horizon wonen, moeten
ondergaan, er de last van moeten dragen, en de vergelijking mee moeten
doorstaan’.
Carlo Levi
‘Moord door nalatigheid’ is de beschuldiging van Danilo Dolci, in de eerste plaats
aan de Italiaanse regering, maar verder aan iedereen die min of meer lijdelijk toeziet
hoe kindersterfte, ondervoeding, lage gemiddelde leeftijd, banditisme bij de gratie
van de honger, en andere euvels blijven tieren.
Is dit er misschien de reden van dat het bestaan van velen in Nederland ondanks
alle welvaart en rijkdom toch vaak helemaal niet zoveel minder triest lijkt dan dat
van de Sicilianen? En is de onwetendheid van de gemiddelde burgerman die een paar
aandeeltjes heeft van bijvoorbeeld de Koninklijke Olie (koninklijk, nota bene),
omtrent de toestanden en verhoudingen in de landen waar zijn dividendjes voor hem
verdiend (nee, dat is het juiste woord niet) worden, niet tragischer dan het
analfabetisme van de mensen in die landen zelf?
Er wordt tegenwoordig veel over onderontwikkelde gebieden gepraat, maar waarom
is het nog steeds taboe dit soort dingen te zeggen, laat staan verbanden te leggen met
het communisme, dat, zoals ik dagelijks waarneem, hard groeit in deze atmosfeer.
Jawel, rustige, olie- of margarinecouponnetjesknippende middenstanders
verantwoordelijk voor de groei van het communisme. BOE!
Hun ‘Telegraaf’ rept liever over andere vuile zaken en zij betalen mopperend hun
belasting voor het wapengekletter dat hen tegen ditzelfde communisme moet
beschermen. In ieder geval, wat er ook gebeurt: ‘Wir haben es nicht gewollt!’. Maar
om zo nog even terug te komen op die naburige stam, waar men alle zelfstandige
naamwoorden met een hoofdletter schrijft: een in de dertiger jaren van daar naar
Nederland gevlucht lid van dat andere, toen bedreigde volk, Kurt Baschwitz, professor
in de massapsychologie, schreef, met veel begrip voor zijn bedreigers:
‘Massamisdaden worden niet onder bescherming, maar onder intimidatie
van de grote meerderheid begaan’.
Zo gaat het nog steeds, in Algerije, de Congo, Zuid-Afrika en waar al niet. Een van
de vormen van intimidatie is het boe- en taboewerk betreffende het communisme.
Dit heeft, zoals René Dumont ook constateerde, zijns gelijke slechts ‘aan gene zijde’,
maar dat valt verder buiten onze directe verantwoordelijkheid. Wij kunnen het ons
beter aantrekken dat er op Sicilië stadjes van ongeveer 15.000 inwoners zijn waar
meer dan vijftig politiemannen met machinepistolen de ‘orde’ en de ‘democratie’
moeten handhaven. Een andere bevriende mogendheid doet dat met parachutisten
en inbeslagnemen van weekbladen die de officiële taboes niet respecteren. In een
artikel in ‘L'Express’ van 7 maart 1958, dat dit lot overkomen is, stond:
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‘Pendant la guerre, quand la radio anglaise ou la presse clandestine nous
avaient parlé d'Oradour, nous regardions les soldats allemands qui se
promenaient dans les rues d'un air inoffensif et nous nous disions parfois:
“Ce sont pourtant des hommes qui nous ressemblent. Comment peuvent-ils
faire ce qu'ils font?”. Et nous étions fiers de nous parce que nous ne
comprenions pas.
Aujourd'hui, nous savons qu'sil n'y a rien à comprendre: tout s'est fait
insensiblement par d'imperceptibles abandons et puis, quand nous avons
levé la tête, nous avons vu dans la glace un visage étranger, haissable: le
nôtre’.
Jean-Paul Sartre
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Er is inderdaad niets te begrijpen. We behoeven maar in onze spiegel te kijken. Maar
is het bezit van deze spiegel misschien een van de weinige dingen die toch een verschil
uitmaken tussen ons en de zogenaamde primitieven? Hoe kan het mensdom zichzelf
beschaven, duidelijker gezegd: bijschaven, zonder die spiegel om te zien wat ze ervan
terecht brengt?
Jammer daarom dat, zoals juist gebleken is, het mensdom zich vaak intimideren
laat en taboe verklaard wordt, als ze het hardst nodig blijkt, dus als er brokken gemaakt
worden. Zo is het artikel van Sartre, dat terecht ‘Une Victoire’ heet, taboe. Maar is
niet om dezelfde reden het militaire bedrijf taboe? En ook het communisme, deze
reactie op de fouten die inhaerent zijn aan onze eigen leefwijze? En de
geslachtsorganen, zijn zij niet taboe omdat uit het doorgaans òf preutse, òf
‘vrijgevochten’ gepruts ermee, zoals Henry Miller zegt, onze onmacht blijkt gezond
te leven? Is zo de kunstenaar, de Medicijnman van deze tijd, niet taboe omdat hij als
levenskunstenaar meestal niet zo slecht uit de voeten komt als degenen die hem
heimelijk bewonderen? En zijn Kunst, Wetenschap, Godsdienst, Beschaving niet
vooral de façades die juist de gebreken moeten verbergen?
Het zijn slechts vragen. Maar daar kom je zo op, want tenslotte weten we het
eigenlijk allemaal wel.
‘Het is gevaarlijk de mens duidelijk te laten zien, hoezeer hij de beesten
gelijk is, zonder hem zijn grootheid te tonen. Het is ook gevaarlijk hem te
duidelijk zijn grootheid te tonen zonder zijn verval. Het is nog gevaarlijker
hem van beiden onwetend te laten. Maar het is zeer nuttig, hem beiden
voor te houden’.
Pascal
Daarom: boe, taboe!

Gard Sivik. Jaargang 5

44

wim brinkman | nog een schijnbaar taboe
Het is moeilijk over grote woorden te praten. De frequentie waarmee zij in het
dagelijks taalgebruik gehanteerd worden, impliceert helaas niet hun duidelijkheid
en hun vertrouwde vanzelfsprekendheid maakt het denken er over niet gemakkelijker.
Zo'n woord is ‘het vrije westen’.
Men moet weten wat ‘vrijheid’ betekent. Wanneer wij menen dat vrijheid bepaald
wordt door de mate waarin wij onze wil via de actie kunnen concretiseren, betekent
dat dat de vrijheid specifiek en relatief is. Specifiek omdat men alle mogelijke dingen
kan willen, omdat men in het een wel, en in het ander niet vrij kan zijn. Relatief,
omdat de mate van mijn vrijheid afhankelijk is van de inhoud van mijn wil èn van
de grootte van mijn macht, waardoor de wil zich kan concretiseren. Omgekeerd
bepaalt de discrepantie tussen het gewilde en de concretisering daarvan de mate van
mijn specifieke onvrijheid.
Men kan onsterfelijkheid willen en daardoor een pijnlijke onvrijheid ervaren: men
blijft onderhorig aan de dood, er is geen macht die dat opheft. De arbeider die zijn
brood wil, is daarin vrij: hij heeft de macht, zijn arbeid, om dat te veroveren. Maar
wil hij een huis zonder geluid, zonder T.V. van bovenburen, zonder ratelende W.C.'s,
dan is hij onvrij: hij heeft niet de economische macht een dergelijk huis te kopen.
Camus' Caligula is niet bij machte de maan te bezitten, een naar zijn gevoel opperste
onvrijheid, waarover de senaat zich verwondert.
Elke wil tot actie betekent een wil tot verandering van de wereld zoals zij, niet
goed genoeg, is. Elke nieuwe veroverde vrijheid betekent de humanisering, hoe
gering ook, van een onmenselijke gegevenheid en de progressieve exploratie van de
menselijke mogelijkheid. Slechts zij die hun situatie accepteren zoals zij is, bepalen
zich als definitief vrij of onvrij
De politieke vrijheid wordt bepaald door de verhouding tussen de politieke wil,
de conceptie die men heeft van een ideale toestand van de collectiviteit, en door de
mate van politieke macht, nauw gelieerd aan alle mogelijke andere vormen van
macht. Een zeker quantum politieke macht wordt in sommige gevallen aan de
collectiviteit gegeven of door de collectiviteit veroverd: het recht om te stemmen, te
vergaderen, zijn mening te uiten. De macht van de staat waarborgt deze verleende
macht tegen andere machten De politieke wil van het individu is op de collectiviteit
betrokken: hij heeft een bepaalde opvatting over de komende geschiedenis, die
gemaakt moet worden. Hij verschilt daarin steeds van de tiran voorzover in zijn
ideaal beeld een zo groot mogelijke vrijheid voor allen en in gelijke mate gevraagd
wordt.
De democraat vraagt niet alleen de formele politieke vrijheden. Hij weet hoezeer
zijn politieke macht wordt bepaald door de mate van b.v. zijn economische macht,
die bestaat uit de mate van feitelijke macht over de produktie-middelen, of zij nu
staats- of particulier eigendom zijn. Die egalisering van de machtsverhoudingen op
alle gebieden is de voornaamste opdracht van een maatschappij die de vrijheid, een
steeds toenemende vrijheid, voor zichzelf eist. Dat impliceert een niet alleen
parlementaire machtsstrijd op alle maatschappelijke gebieden.
Het gebruik van het begrip ‘het vrije westen’ heeft twee kenmerken: het geeft aan
de term een absoluut karakter en het suggereert een eenheid, een vrije, een westelijke.
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In de term is het westen vrij; het is een statische eenheid waarin de vrijheid al is
gerealiseerd. Voor de gebruikers van het woord is er alleen nog maar te verdedigen,
voornamelijk tegen de U.S.S.R.
Maar in hoeverre bestaat de vrijheid? In welke mate bestaat een economische en
sociale vrijheid? Onder de landen, waarvan de namen voortdurend met ‘het vrije
westen’ worden geassocieerd, zijn enkele gerenommeerde en minder gerenommeerde
dictaturen. Flagrante economische ongelijkheden bestaan overal. Rechteloosheid
van
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boeren en arbeiders zijn in sommige landen dagelijks te constateren feiten.
Neo-kolonisatie van de nieuwe zelfstandig-geworden staten is een duidelijk feit.
Het neo-fascisme ontwikkelt zich schrikbarend in een aantal vrije westerse staten.
De vrijheid is nog nauwelijks op weg en het bestaan van een zeer reële machtsstrijd
binnen die westerse staten tussen de verschillende klassen is niet te loochenen.
Het gebruik van ‘het vrije westen’ is meer dan een slordig hanteren van de taal.
Het betekent een zeer bepaalde geestesgesteldheid. Slechts zij die deze situatie al
accepteren als definitief, als statisch, als eindpunt, kunnen zich vrij noemen; het zijn
de machtigen van het ogenblik die hun stellingen moeten verdedigen tegen alle
dynamiek en denken te mogen spreken uit naam van hun vrije mede-burgers. Het is
daar dat het ‘vrije westen’ sleutelwoord is geworden van een ideologie in de
marxistische betekenis: een camouflage van eigenbelangen, een motivering voor
conservatisme, een glad strijken van machtsconflieten. Degenen die enige scepsis
koesteren ten aanzien van dit privé ‘vrije westen’ zijn defaitistische neutralisten of
verkapte moscovieten.
Het suggereert een eenheid, ‘het vrije westen’, aaneengerijd, hoogopgericht. Maar
in wiens naam worden de protesten van franse boeren en arbeiders verboden? Welke
volksmassa's staan achter de herbewapening van Duitsland, de opslag van kernwapens
in Nederland, de steun aan Franco en Salazar, de agitatie tegen de Cubaanse revolutie?
Er zijn tallozen die zich in de acties van dit vrije westen niet herkennen.
Voorzover ‘het vrije westen’ pretendeert een statische eenheid te zijn is het
ongenuanceerd gebruik van die term een doodgewone en levensgevaarlijke leugen.
Maar er is slechts een minimum aan eerlijkheid nodig om het andere manicheïsme
- een zinloze afwijzing van het westen en een even zinloos pro-communisme onmogelijk te maken. Hetzelfde minimum maakt duidelijk dat de redenering voor
een goed deel even ongenuanceerd en even onrechtvaardig is als de redenering van
de tegenstander. Niet alle politici zijn nu eenmaal bedriegers en niet alle vrijheden
zijn illusoir. Delen in het optimisme der ideologen zou elke activiteit overbodig
maken: alles wordt al gedaan, en goed gedaan, door de politici. Het pessimisme zou
ons evenzeer van de noodzaak tot handelen ontslaan: wat zou men anders kunnen
presteren dan een verachtelijk schouderophalen voor alles wat met politiek te maken
heeft?
Hier ligt het werkelijke probleem en het werkelijke taboe. Niet de discussie over
het vrije westen wordt vermeden, maar het gesprek over de politieke
verantwoordelijkheid van het individu. Acceptatie van die mogelijke
verantwoordelijkheid zou ons van schijnbaar alles overziende buitenstaander tot
mede-betrokkene en mede-verantwoordelijke maken. De poging tot handelen zou
ons onze individuele machteloosheid pijnlijk duidelijk kunnen maken. Dit vermoeden
van machteloosheid zou ons er wel eens toe kunnen brengen het schrijven te
substitueren voor de actie, een papieren engagement dat tot niets verplicht. Het is al
te gemakkelijk neer te schrijven dat één van de belangrijkste problemen van de
socialistische democratie de radicalisering van de verantwoordelijke bevolking is.
Maar wat en hoe, van welke partij wordt men lid en wat doet men?
Het is te gemakkelijk de publicaties over de Cubaanse revolutie te lezen - een
revolutie, nietwaar, en dat spreekt ons wel aan -, maar het is moeilijker de concrete
en voor de hand liggende problemen van b.v. de binnenlandse politiek te bestuderen
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en te bepraten met arbeiders, met de gehate middenstander, met degenen die wij
gemakshalve met ‘partijbonzen’ aanduiden.
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hans verhagen | oorzaak leven gevolg dood
Only the most fanatic researcher upon cancer could share with the poet
the concept that cancer is a flower, an adventure, and intrigue with life.
Robert Duncan
Kanker is meer dan alleen ‘that abysmal void into which 2.000.000 screaming,
tormented mortals plunge every year’ (Alfred J. Cantor M.D., ‘Cancer can be cured’),
al is hij dat allereerst, met zijn tweede plaats op de internationale lijst van
doodsoorzaken (1: hart- en vaatziekten).
Kanker is ook ‘an intrigue with life’, een geheimzinnig onderhuids gebeuren,
waarvan wij niet veel meer meten, dan dat het in de kleinste organismen ontstaat:
plotseling en raadselachtig. Het mysterie maakt de kanker tot een taboe, zijn naam
een vloek.
In gezelschappen, die aardbevingen en vliegtuigrampen, radio-activiteit en
oorlogsdreiging gretig als onderwerpen van gesprek hanteren, is hij die de kanker
aanroert een onwelkome gast, een griezel bovendien. Want aardbevingen en
vliegtuigrampen gebeuren doorgaans ‘ver van ons bed’ en ook met Wereldoorlog
III zal het zo'n vaart niet lopen. Maar kanker kan in 1, 2, 3 of 4 van ons zijn dodelijke
groei al zijn begonnen. (De eerste stadia zijn meestal pijnloos). Zichzelf intensief
bezighouden met kanker is het noodlot tarten: zijn vele beroemde onderzoekers niet
zelf aan hun levenswerk gestorven, evenals mensen met een osessionele angst voor
de ziekte?
Niettemin is de kanker een taboe, waaraan de mensheid moet geloven. ‘Cancer
will yield its secret only at great cost, if at all’.
Het magische duister, waarin de wetenschap tast, maakt de kanker ook tot ‘an
adventure’ voor de dichter. Hij ziet een overeenkomst tussen - goede - poëzie en
kanker: plotseling, ogenschijnlijk redeloos ontstaand en groeiend, maar met eigen
wetten. Een alles verslindende werkelijkheid, met als oorzaak leven en als gevolg
dood.
Het is een wirwar draden, die de dichter in contact brengt en houdt met de kanker.
Voor mij was het aanvankelijk ‘a flower’, de bloem bij het sterfbed van mijn moeder.
Dezelfde roos kreeg daar nieuwe betekenis. Zie:
‘Ik wil geen rozen dragen in een sneeuwwit lichaam / vol bulten’ in het ‘Gedicht
na eeuwen’. (Gard Sivik 19.) Een emotionele benaderingswijze: kanker als het
symptoom van deze beschaving, de genadestoot waaraan de mens na 30.000 jaar
aftakelen sneuvelt op het slagveld van zijn tijd. En hoe verschrikkelijk! Later was
het meer het fysieke principe van de kanker, dat mij mijn eigen kern deed zoeken:
de celkern. Ik schreef geen poëzie óver de kanker, maar mèt, vòlgens de kanker,
gebruikmakend van zijn verworvenheden, zijn groei.
Zonder dat het woord kanker erin voorkwam heb ik zulke gedichten wel ‘eng’
horen noemen: de kanker als taboe in de moderne poëzie.
Zoals het leven begint in één cel, zo kan de dood in één cel beginnen. Er is daar iets
aan de gang geweest, waarvan wij alleen de gevolgen kennen: het minutieuze
mechanisme van de celdeling wordt ontwricht door de rebellie en het merkwaardige
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gedrag van die ene tumorcel en haar nakomelingschap in de samenleving (gezonde)
cellen. ‘Een normaal weefsel neemt een portie voedsel uit het bloed, evenredig met
en naar behoefte van de rest van het lichaam, een tumor pakt wat hij krijgen kan,
ongeacht de behoeften van het hele lichaam’ (Dr. I. Berenblum, in ‘Wat is kanker?’).
Volgt de grote groei - een motor waarover de mens op alle fronten zijn meesterschap
verloren heeft -, nauwelijks schadelijk bij een goedaardig gezwel, dat zich als een
gemeenschap asocialen t u s s e n de andere buurten u i t b r e i d t , fataal bij een
kwaadaardige tumor, die bij andere buurten i n b r e e k t , brekend met de strenge
wetten van de innerlijke mens.
Wat speelt zich in die ene cel af? Het is de vraag, die de kanker een van de grootste
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problemen van nu en tot een taboe maakt. In alle hoeken en gaten wordt het antwoord
gezocht. Ervaring en proeven (schoorsteenvegers en ratten weten het allang!) hebben
bepaalde resultaten opgeleverd. Therapieën zijn niet meer te tellen. Maar genezingen
zijn voornamelijk te danken aan tijdig ingrijpen - en verstandige patiënten en - op
dit gebied - actieve huisdoktoren zijn ook in ons land schaars! Dé therapie, die na
een weg van moeizaam zoeken morgen maar ook over 10 jaar kan worden gevonden,
zal een eind maken aan de gestage stijging van het sterftecijfer. Dan zal de kanker
ook geen irrationele aantrekkingskracht meer uitoefenen op de dichter, die nu op zijn
manier naar de oorzaak zoekt. Norman Mailer bijv. laat in zijn ‘Advertisement for
Dead Ends’ (uit ‘Adv. for Myself’) een rijke dichter optreden, ‘who is obsessed with
the thesis that men become homosexual in order to save themselves from cancer’.
Op een nacht schrijft hij het gedicht ‘Dead Ends’, dat aanvangt:
Cancer? they said. What do you know about cancer?
That the cause is so simple we dare not look.
En verderop:
Cancer comes from
television
filter cigarettes
air conditioning
foam rubber
the smell of plastic
deodorant
enzovoort
Over een taboe gesproken: de dichter somt alledaagse zaken op, hoogst nuttige
produkten van onze beschaving! Maar die is het hem juist. Vraagt Friedrich Faber
zich af in zijn ‘Krebs, sein Gesetz und sein Geheimnis’ (het omslag toont een montage
uit schilderijen van Jeroen Bosch): ‘Schwindsucht und Romantik waren “wie zwei
Gesichter der gleichen Erscheinung organisch und gefühlsmässig miteinander
verbunden” - sollte das auch für den Krebs und unsere Weltkriegs-, Umsturz- und
Maschinenzeit gelten? Mehr als die Herz- und Gefässleiden ist er die “typische”, die
Schicksalskrankheit der Gegenwart, prägt er ihren “pathologischen Zeitstil”. Warum?’
Misschien is het de dichter, die mag antwoorden. Omdat ‘the cause is so simple we
dare not look’.
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noud van den eerenbeemt | taboes en de damesbladen
In de zomer van 1953 besloot de redactie van een der grootste Nederlandse
geïllustreerde weekbladen een serie artikelen over Peter Townsend, de verloofde van
prinses Margaret, te publiceren. De reeks werd met veel ophef aangekondigd en er
verschenen speciale aankondigingen in het, bij dezelfde uitgeverij verschijnende
damesweekblad. Daar de redactie van het weekblad, evenals de redacties van alle in
koperdiepdruk en in grote oplagen verschijnende bladen, met een druktechniek van
zes weken moest rekenen, waren de pagina's met het eerste artikel betreffende Peter
Townsend al gereed, toen de Almachtige, die aan het hoofd van het uitgeversconcern
stond, toevallig een nummer van zijn damesweekblad eens aandachtig doorbladerde.
Hij zag de aankondiging betreffende de Peter Townsend-serie en begreep direct,
dat hier een zonde tegen een der belangrijkste taboes in de wereld der Nederlandse
geïllustreerde bladen werd bedreven. De heer Townsend was toen hij prinses Margaret
ontmoette al eens getrouwd geweest en dat maakte hem voor de uitgevers van damesen aanverwante weekbladen tot persona non grata. De Almachtige stelde zich direct
in verbinding met de redactie en besliste: ‘In mijn blad komen geen gescheiden
mannen’. De reeds gedrukte pagina's werden vernietigd en in de plaats van de
Townsend-serie werd haastig een andere reportagereeks aangekondigd.
Dit geval is een uitzondering. De redactieleden der populaire weekbladen weten
goed wat zij hun lezers zonder gevaar kunnen bieden en welke zaken onder geen
voorwaarde genoemd mogen worden. Bijna de gehele Nederlandse damesbladenpers
is in katholieke handen. Toch is alleen ‘Beatrijs’ een echt katholiek blad. De andere
bladen - met uitzondering van het nieuwe, streng protestantse ‘Prinses’ - vermijden
het zorgvuldig over religie te spreken.
De verhalen over kruisbeelden, die op af te drukken foto's worden
weggeretoucheerd, zijn langzamerhand bekend genoeg. Op het gevaar van
‘Probleemrubrieken’ waarin problemen van niet-katholieken, die niets vermoedend
hun ‘neutraal’ damesblad om raad vragen, op zuiver katholieke manier worden
opgelost, is al vaak genoeg gewezen. Onbekender zijn de regels waaraan de
redactieleden zich binnenshuis te houden hebben teneinde er zeker van te zijn, dat
het kleurig produkt, dat wekelijks de drukkerij verlaat in geen enkel gelovig of
ongelovig Nederlands gezin aanstoot zal geven.
Een aantal jaren geleden werd ik in de gelegenheid gesteld van dichtbij de gang van
zaken rond het kuisen van lectuur voor populaire weekbladen mee te maken. Het
was een wonderlijke ervaring.
Om te voorkomen, dat streng gereformeerden in de lezerskring zich zouden
verslikken in woorden, die niet met hun godsdienstige overtuiging strookten, werden
uit de korte verhalen, als graten uit de vis, alle ‘aanstootgevende woorden’ verwijderd.
Als ‘verboden woorden’ werden onder andere beschouwd: waarachtig (alleen de
Heer is immers waarachtig), wonderlijk (protestantse lezeressen geloven niet in
wonderen), toveren en betoverend (toveren wordt door protestanten als een duivelse
bedrijvigheid beschouwd), vloeken en verwensingen. Wat de in een kort verhaal
toegestane krachttermen betrof, daarmee was het ook oppassen geblazen. Grote
God! mocht natuurlijk niet. Grote hemel! echter ook niet, daar maakten we altijd
Alle mensen! van. Tussen haakjes, het is natuurlijk duidelijk, dat in een verhaal de
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uitdrukking ‘in 's hemelsnaam’ altijd gewijzigd werd in ‘in vredesnaam’. Andere
verboden uitroepen: verdorie, jandorie, verdikkeme (over verdomme praten we
niet eens), o jé! (evenals ojeetje! een verbastering van o Jezus!). De naam van God
werd overigens principieel geschrapt, teneinde zo ‘neutraal’ mogelijk te zijn. Alleen
in het jaarlijkse kerstnummer mocht in vage, hoog gestemde termen de hemel e.d.
ter sprake worden gebracht. Daar stond tegenover, dat het eigen erfgoed toch wel
werd beschermd. Een advertentie voor nylons, die in de Sinterklaastijd werd
aangeboden en een gretig naar een damesbeen blikkende Sint
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vertoonde (slagzin: ‘Ook de Sint is maar een man!’) verdween in de prullenmand.
Om de lezeressen echter niet het contact met het ‘hogere’ geheel te laten ontberen,
brengt ‘Margriet’ al sinds jaar en dag de rubriek ‘Zoeklichtje’ - twee kolommen
hoogdravend gezwets, die tot de meest gelezen rubrieken behoren. Leesproeve uit
het ‘Zoeklichtje’ van 14 oktober 1961: ‘Als een zielig in elkaar gedoken vogeltje
ging ze op de bank in de voorkamer zitten en strekte kleumend de handen uit naar
het vlammende houtvuur in de open haard. Maar het kon haar niet warmen, want
haar hart was koud en ze was bang, dat deze verkilling nooit meer uit haar weg zou
gaan. Een verschrikkelijk medelijden met zichzelf welde in haar op. Het was wreed
moeder te zijn. De kinderen gingen immers onherroepelijk weg uit je leven en er
was niets om hun plaats in te nemen. Dat moest je eigenlijk al beseffen, wanneer ze
als kleine baby in je armen werden gelegd. Maar daar vergat je helaas aan te denken.
En de tijd ging zo hartbrekend vlug... Op een dag hadden de kinderen jou niet meer
nodig... Maar jij? Jij zou hen altijd nodig hebben. Tenminste je jongste, je enige
meisje, je lieveling, voor wie je niet alleen de moeder, maar ook de beste vriendin
was geweest...’
Niet alleen echtscheidingen en weerstanden oproepende woorden zijn taboe bij
‘Margriet’ en aanverwante bladen. Ook Zelfmoorden zijn verboden. Toen ‘Revue’
enkele jaren geleden als feuilleton de roman ‘Ashenden’ van Somerset Maugham
bracht, was de daarin voorkomende zelfmoord kunstig in een hartverlamming
gewijzigd. Het verhaal kreeg er wel een rare draai door, maar dat deed niet ter zake.
Het grootste taboe is dat betreffende sexuele zaken. Het is wonderlijk, dat in een
blad als ‘Margriet’, dat zijn lezeressen via uitgebreide schoonheids- en moderubrieken
precies vertelt wat zij moeten doen om er zo verleidelijk mogelijk uit te zien en de
mannen te behagen, met geen woord over de gevolgen van dit alles mag worden
gerept.
De korte verhalen in het blad en de vervolgverhalen zijn bloedeloze en flauwe
aangelegenheden, waarin ieder werkelijk probleem uit de weg wordt gegaan - ook
al prijst de redactie in het nummer van 14 oktober het korte verhaal ‘Loop nooit je
moeders deur voorbij’ aan met de woorden: ‘Eerlijk en zuiver op het leven afgestemd
is dit korte verhaal uit de pen van Lydia van der Wal’.
De censuur, die op verhalen wordt uitgeoefend, blijkt nergens zo duidelijk als in
de boeken van de ‘Margriet-reeks’ (oplaag: rond 200.000), die regelmatig verschijnen
en waarin ‘meesterwerken uit de wereldlitteratuur’ worden gebracht. Die
meesterwerken gaan overigens eerst op de redactie van ‘Margriet’ door de zeef. Alles
wat maar even aanstoot zou kunnen geven, wordt er uitgehaald. Het restant - zouteloze
verhalen waarin kinderen uitsluitend langs telepathische weg worden verwekt krijgen de lezeressen dan voorgezet. Het schoolvoorbeeld van een terwille van de
gemoedsrust der lezeressen gecastreerd meesterwerk (of wat de ‘Margriet’-redactie
daar onder verstaat) is de uitgave van ‘De Moeder’ van Pearl Buck zoals die in de
‘Margriet’-reeks plaats vond.
Bij de ‘Margriet’-uitgave werd gebruik gemaakt van de bestaande vertaling van
Bep Zody zoals die bij de Haarlemse uitgever J.H. Gottmer & Co. verscheen. Gottmer
is katholiek. Zijn uitgave voldeed echter niet aan de eisen, die ‘Margriet’ meende te
moeten stellen en het blad, dat zich hierdoor roomser toonde dan de paus, kwam met
een eigen bewerking, die de moeite van een vergelijking met Gottmer's uitgave waard
is.
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Vanzelfsprekend moesten er talloze kleine veranderingen worden doorgevoerd.
De tekst van Pearl Buck was voor ‘Margriet’ waarschijnlijk te erotisch. Voorbeelden:
Pearl Buck (op pag. 63 van de Gottmer-uitgave): ‘Zij was nu
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zo mager als een lat door het sloven en doordat zij al te vaak afgemat was, en al het
vlees was van haar lichaam weggeslonken, en haar huid was donkerbruin verbrand
met rood slechts in wangen en lippen. Niettemin bleef de melk in haar borsten
overvloedig en vol. Sommige vrouwen zijn er, wier voedsel geheel in haar eigen vet
wordt omgezet...’ ‘Margriet’ (pag. 68): ‘Zij was nu zo mager als een lat door het
sloven en doordat zij al te vaak afgemat was, al het vlees was van haar lichaam
weggeslonken, en haar huid was donkerbruin verbrand, slechts haar lippen en wangen
waren rood. Sommige vrouwen zetten het voedsel geheel in haar eigen vet om...’
Voor de ‘Margriet’-lezeressen blijft de melk dus niet overvloedig en vol in haar
borsten.
Buiten deze kleine plooitjes, die door de redactie werden glad gestreken, zijn er
echter hele nieuwe stukken in het verhaal gezet. Andere delen werden geschrapt.
Pearl Buck laat haar hoofdfiguur, nadat haar man is verdwenen, verliefd worden op
een rentmeester. Deze korte verhouding blijft niet zonder gevolgen. De moeder wordt
zwanger, wekt een miskraam op en verliest haar kind. Deze gang van zaken is voor
een ‘Margriet’-redacteur uiteraard onaanvaardbaar. Juist zoals in Somerset Maugham's
‘Ashenden’ een zelfmoord in een hartverlamming werd gewijzigd en zoals er delen
uit de ‘Margriet’-uitgave van Cronin's ‘De Spaanse Tuinman’ werden
verdonkeremaand (reden: de verhouding tussen de tuinman en de kleine jongen mocht
in de ogen van sommigen eens homosexuele tendenzen hebben), kwamen ook aan
‘De Moeder’ schaar en lijmpot te pas.
En dit werd het resultaat. Pearl Buck op pag. 112 van de Gottmer-uitgave: ‘En
zij kon hem niet voorbijgaan. Neen, toen zij naar binnen ging en wachtte, volgde zij
hem tot aan de deur en zag hem staan in de schemering van het vensterloze tempeltje,
en in de schemering zag zij zijn ogen glinsteren als van een beest en zij trad binnen.
Zij keken elkander aan in het vage licht, twee mensen in een droom, zo radeloos dat
geen macht ter wereld hen had kunnen tegenhouden en zij maakten zich gereed voor
hetgeen zij moesten doen. Niettemin hield de vrouw een ogenblik stil. Zij keek op
in haar droom en zag drie goden in de tempel: de voornaamste god een bezadigde
oude man, die recht voor zich uit staarde en aan zijn zijden twee geringere begeleiders,
kleine minzame goden van de wegkant voor hen, die op hun tocht toefden ter
aanbidding of om beschutting te zoeken. Zij greep het kledingstuk, dat zij ter zijde
had gelegd en wierp het over de hoofden der goden, om aldus hun starende ogen te
bedekken.’ En nu de gekuiste uitgave van ‘Margriet’: ‘Zij zag hem staan in het
halfduister van het vensterloze tempeltje en in de schemering zag zij zijn ogen
glinsteren als van een beest. En haar hart werd van een nameloze angst benauwd. In
een flits van bezinning zag zij de drie goden: de voornaamste god een bezadigde
oude man, die recht voor zich uitstaarde, en aan zijn zijde twee geringere metgezellen,
kleine vriendelijke goden voor hen, die op hun tocht toefden ter aanbidding en om
beschutting te zoeken. En zij vluchtte weg uit de nabijheid van de man naar de
beschermende duisternis van haar woning.’
De moeder bewaart dank zij ‘Margriet’ haar eer, maar dat heeft gevolgen. De
redactie zal de rest van het boek met Argusogen hebben moeten lezen om alle sporen
van het verdonkeremaande overspel uit te wissen. We krijgen kleine veranderingen,
zoals (op pag. 118 van de Gottmer-uitgave): ‘Bijna verheugde zij zich er over, dat
dit er was om haar gedachten af te leiden van haar eigen hart en van het zoete kwaad,
dat zij die dag had bedreven’, aldus in het ‘Margriet’-boek: ‘Bijna verheugde zij zich
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er over, dat dit er was om haar gedachten af te leiden van haar eigen hart en van het
kwaad, dat zij die dag had willen bedrijven’. Er komen echter ook ingrijpender
veranderingen voor. Pag. 117-118 van Gottmer's boek: ‘Een maand ging voorbij en
zij werd bang. Twee maanden gingen voorbij en drie en de oogst kwam, het graan
was gedorst en wat onder het zwoegen dag-in dag-uit vrees was geweest, werd nu
zekerheid. Er was niet meer aan te twijfelen en zij wist, dat het allerergste haar was
overkomen, als moeder van zoons, als vrouw, die geacht was in haar gehucht en zij
vloekte de dag van het onweer en haar eigen dwaze hartstocht. Zij had kunnen weten,
vurig en gretig en wachtend als haar eigen lichaam was geweest, doortrokken van
dat ene verlangen als haar geest
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was geweest, dat zulk een ogenblik wel vrucht moet dragen. En ook het lichaam van
de man was zo sterk en goed en gevuld van de eigen kracht geweest - hoe had zij
ooit kunnen denken dat het anders zou zijn? Vreemd was dit moederschap, dat zo
heimelijk moest zijn en met zoveel verslagenheid moest worden bepeinsd in de
eenzaamheid van de nacht, terwijl de kinderen sliepen. En hoe hevig zij ook door
misselijkheden werd overvallen, zij mocht er niets van laten blijken. Vreemd was
het, dat zij bij vroegere zwangerschappen nooit misselijk was geweest, terwijl haar
thans iedere hap, die zij in haar mond stak, tegenstond. Het was alsof dit zaad in haar
lichaam zo krachtig fors was, dat het welig als onkruid in haar omhoog schoot en
meedogenloos met haar lichaam deed wat het wilde en niet het geringste kon zij
ervan laten merken. Nacht na nacht zat zij op in bed, te onbehaaglijk zich voelend
om te blijven liggen en zij zeide kreunend tot zichzelf: “Ik wilde, dat ik weer alleen
was en niet dit nieuwe leven in mij had - ach, ik wilde dat ik weer alleen was zoals
eerst, dan zou ik tevreden zijn”.’
Nu gaan we eens kijken wat ‘Margriet’ ervan heeft gebakken. Op pag. 123: ‘Een
maand ging voorbij en zij was bang. Twee maanden gingen voorbij, drie zelfs, de
oogst kwam, het graan werd gedorst, en wat onder het zwoegen dag-in dag-uit vrees
was geweest, werd nu zekerheid. Er was niet meer aan te twijfelen en zij wist dat het
allerergste haar kon overkomen, als moeder van zoons, als vrouw, die geacht was in
haar gehucht, en zij schreide bitter om de man, die haar verlaten had. Nacht na nacht
zat zij op in bed, zich te onbehaaglijk voelend om te blijven liggen, en zij zei kreunend
tot zichzelf: “Ik wilde, dat weer alles was als vroeger, dan zou ik tevreden zijn”.’
Niet alleen ‘Margriet’ werkt een onwettig kind weg. Pearl Buck's moeder doet
hetzelfde. Het is een langdurige aangelegenheid, die de pagina's 127, 128, 129, 130
en 131 van de Gottmer-uitgave in beslag neemt. Het lukt haar een miskraam op te
wekken en eindelijk ‘trad de vrouw van de neef op haar toe met een mat, die zij bij
zich had en zij ving datgene op wat er op te vangen was en na een ogenblik fluisterde
zij bedroefd: “Het zou een jongen geweest zijn. Je bent een gelukkige moeder om
altijd zoons te baren”.’ En een paar regels verder: ‘En toen zij langs een vijver
kwamen, wierp de nicht de mat er in’.
‘Margriet’ vermeldt van al deze bedrijvigheid geen Jetter. De redacteur schrapte
vijf pagina's en verving die door de zinnen - in de gedragen taal van het origineel
‘Toen werd de moeder ziek, vele dagen en nachten lang. En niemand verwonderde
zich over haar ziekte, want had zij niet de diepste afgrond van het lijden aanschouwd?’
Zo brengt ‘Margriet’ de ‘meesterwerken der wereldlitteratuur’ onder het bereik van
haar lezeressen. Weet Pearl Buck van het bestaan van deze gecastreerde uitgave af?
Denk niet, dat het weekblad zich schaamt voor deze regelmatig terugkerende
verkrachtingen. Deze maand beleven we een heuglijk feit. In de laatste nummers van
‘Margriet’ staat deze mededeling: ‘Omdat het feest is bij Margriet! Ja, féést! Want
tien jaar geleden begon Margriet met de verspreiding van goede en tòch goedkope
boeken. Bij het bereiken van zo'n mijlpaal behoort een feestgeschenk, zo rijk en zo
royaal als in Nederland nog niet verscheen. Daarom dit Jubileumboek, een vorstelijke
uitgave, waarin 's werelds grootste schrijvers met hun beste verhalen
vertegenwoordigd zijn. Een boek van 640 bladzijden, verrijkt met het mooiste dat
de wereldlitteratuur in zijn schatkamers heeft.’ Meegedeeld wordt dan dat men in
dit f 4,95 (België 90 fr.) kostende boek (‘50 verhalen voor de prijs van één!’) verhalen
zal kunnen vinden van Hemingway, O'Henry, Poesjkin, Toergenjew, Conan Doyle,
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Edgar Allan Poe en (vanzelfsprekend) van de onmisbare Pearl Buck. Wellicht zou
het de moeite lonen de verhalen in dit ‘groot en groots boek’ eens met hun
oorspronkelijke tekst te vergelijken, maar wie heeft plezier in dit soort monnikenwerk?
De Nederlandse damesbladen zijn bang hun lezeressen op het slechte pad te
brengen.
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De nieuwe Saint Tropez-mode (strakke broeken tot onder de navel) is eensgezind
doodgezwegen. Er zijn immers de nodige taboes op het gebied van de kleding. Tot
voor kort werden foto's waarop filmsterren in decolleté stonden afgebeeld, keurig
bijgewerkt, waarbij de jurken van schouderbandjes werden voorzien. Alleen personen
van vorstelijke bloede, zo was de regel, mochten in de bladen gedecolleteerde jurken
dragen.
Al deze bezorgdheid voor het zieleheil der lezeressen komt voor een groot deel
voort uit een nobel streven de mensen degelijke lectuur te bieden. Op de vraag waarom
‘Margriet’ en ‘Revue’ eigenlijk werden uitgegeven - als ze eens een week niét zouden
verschijnen, zou er immers helemaal niets gebeuren; een deprimerende gedachte
voor redactie en medewerkers - antwoordde een redacteur: ‘Als onze bladen er niet
waren, zouden de mensen “Piccolo” en “De Lach” gaan lezen’. Om hen voor de
verderfelijke uitwerking van deze beide duivelse publicaties te behoeden (en uiteraard
voor het financieel welzijn der bij de uitgaven betrokkenen) worden de bladen dus
wekelijks op de markt gebracht. Het is dan niet meer dan logisch, dat er uit verhalen,
boeken en feuilletons ongerechtigheden worden verwijderd, die wellicht in ‘Piccolo’
en ‘De Lach’ op hun plaats zouden zijn, maar niet in de pagina's van ‘Margriet,
weekblad voor Moeder en Kind’ en ‘Revue, het Nederlandse familieblad’.
Dat men zijn doel ook wel eens voorbij kan schieten, blijkt uit de reacties van
lezers van het streng protestant-christelijke damesweekblad ‘Prinses’ - dat onder zijn
leidende figuren een voormalig ‘Margriet’-employé telt - en waarin de verhalen zó
braaf, degelijk, kreukvrij en zouteloos zijn, dat zelfs de lezers op gereformeerde
grondslag hebben laten weten, dat het zó nu ook weer niet hoeft en dat zij van de
inhoud stil en akelig werden.
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jacques den haan | vol galm en drift
...vol galm en drift... gansch zonder zin.
William Shakespeare, Macbeth (vertaling Burgersdijk)
Wat heeft de geslachtsdaad, zo natuurlijk, zo noodzakelijk en zo juist, bij
de mens aangericht, dat zij er niet zonder schaamte over durven spreken
en dat zij die buiten ernstige en behoorlijke gesprekken houden? Wij
spreken stoutmoedig woorden uit als doden, stelen, verraden en zouden
wij dat dan slechts binnensmonds durven?
Montaigne, Essais
Hoewel niet onvermijdelijk, gaat het in de pornografie toch bijna altijd om het
onbeschaamde taalgebruik, het razen met het woord, het tieren tegen het taboe, dat
soms iets dwangmatigs kan hebben. Zo schreef mij de reeds genoemde Amerikaanse
heer Donald M. Fiene, werkend aan zijn boek over J.D. Salinger en meer in het
bijzonder over diens Catcher in the Rye, in vele talen vertaald: ‘Ik ga in twintig
talen de vertaling geven van de zin in “The Catcher”, die ertoe geleid heeft, dat het
boek in de ban gedaan is als onwel voege lijk, de zin, die ertoe geleid heeft, dat ik
mijn baan als leraar verloor, toen ik probeerde het boek in mijn klas te gebruiken.
Hier is de zin: “Somebody” written “Fuck you” on the wall’. Het lijkt mij een
ambitieuze onderneming al meen ik er sporen van een dwanghandeling in te ontwaren.
Hij laat dan wat vertalingen volgen en het deed mijn vaderlandse hart goed te zien
met welk een uitnemende zorg de Hollandse vertaler zich uit de nesten gedraaid had
met ‘Iemand had iets smerigs op de muur geschreven’. De Duitser komt tot het morele
hoogstandje ‘Jemand hatte’... ‘an die Wand geschrieben’ en voor filologen is het
wellicht interessant te vernemen, dat de zaak in het Fins blijkt te luiden: ‘Joku oli
kirjottannu seinään VITTU’ - dat ‘vittu’ zal dan de Finse kwaje pier wel zijn. Mr.
Fiene vervolgt dan met het verzoek of ik hem aan de juiste vertaling van die
onheilspellende woorden ‘Fuck you’ kan helpen en wat het in het Deens wel mag
zijn? Ik moest hem in vele opzichten teleurstellen. De moeilijkheid is, dat in het
Angelsaksische taalgebruik het werkwoord ‘to fuck’ voornamelijk een ‘swearword’
is, een vloek en vandaar ook gericht tot iemand, tot ‘you’, tot de onaanvaardbare
wereld in het algemeen. Zo gebruiken wij het equivalent niet in het Hollands, hier
duidt het de paringsdaad aan en niets anders. Het is bij ons onaanvaardbaar in het
‘algemeen beschaafd’, merkwaardigerwijze met ‘ver’ er voor, als ‘verneuken’ in het
zuiden, naar ik meen, algemeen gangbaar, ik ken zelfs een kinderversje waar het in
voorkomt. Het stamwoord is nog altijd zo onheilspellend, dat het slechts een enkele
maal in druk verschijnt en dan het papier niet blijkt te verschroeien - ik zag het voor
het eerst in de roman Amsterdam van Maurits Dekker in de ‘dertiger’ jaren. Dat
waren dezelfde jaren, waarin ‘to fuck’ voor het eerst in het Engels gedrukt werd in
boeken, die men normaal in de handel trachtte te brengen. Dat was het geval bij
James Joyce en D.H. Lawrence en is niet zonder processen gegaan. Het is niet
onvermakelijk Morris L. Ernst in zijn boek met memoires The Best is Yet... aan het
werk te zien bij het proces in Amerika over Ulysses. Ook hij duidt het woord slechts
aan in zijn dialoog met rechter Woolsey: ‘Toen ik bij het woord “f...” kwam, legde
ik uit dat een van de mogelijke afleidingen “planten” was, Angelsaksisch agrarisch
woordgebruik. De boer placht het zaad “to f...” in de grond. Ik vertelde de rechter,
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dat het woord me beviel. Ik gebruikte het niet in de salon omdat het mij impopulair
zou maken, maar het woord had kracht en integriteit.’ In feite, edelachtbare, heeft
het meer eerlijkheid dan de zinnen, die moderne schrijvers gebruiken om dezelfde
ervaring weer te geven’. ‘Bijvoorbeeld, Mr. Ernst?’ vroeg de rechter. ‘Oh -’ ze gingen
samen naar bed’. Dat betekent hetzelfde’. De rechter glimlachte: ‘Dat is niet eens
altijd waar’.
Het was in druk zo onvoorstelbaar, dat zelfs een vechtjas als H.L. Mencken er in
zijn

Gard Sivik. Jaargang 5

54
immense studie over de Amerikaanse taal niet aandurft en het omschrijft als hij het
over het gebruik ervan in Hollywood heeft: ‘Daar kwam het in het begin van de
“twintiger” jaren in de mode, openlijk de oude vierletterwoorden te gebruiken, die
sinds de Restoration een ondergronds bestaan hadden geleid. Het was pikant, ze te
vernemen van de lieflijke lippen van filmschoonheden...’ Wie wellicht het hevigst
tegen dat taboe geworsteld moet hebben, is de Amerikaanse schrijver Norman Mailer.
Zijn The Naked and the Dead is het rauwste, echtste, afschuwelijkste oorlogsboek
dat ik ken. In geen ander werk is de verschrikking van de moderne oorlog zo fel en
realistisch en beklemmend verwoord. In die oorlogsjaren, in die tijd, waarin ‘fuck’
op ‘yes’ en ‘no’ na het meest gebruikte woord in het Engels geweest moet zijn, woog
het taboe nog altijd zo zwaar, dat hij het in zijn boek niet kon gebruiken en hij er
omheen moest door het gebruik van het nonsensicale woord ‘Fug’: de mariniers in
actie: ‘Fug the sonofabitchin mud... Fug you... Fug the goddamn gun’... daar hebben
we al het verschrikkelijke bij elkaar: de ‘fug’, de ‘son of a bitch’ of wel ‘hoerezoon’
en het fameuze ‘goddamn’, een woord waarmee de Fransen vroeger een Engelsman
aanduidden, ‘klaarblijkelijk’ zegt Mencken, ‘omdat het zo vaak op de lippen lag van
Engelse soldaten en reizigers’. Wat ‘Hollywood’ nu betreft, er is een aardige anecdote
over juist deze Norman Mailer, die in zijn felle drift naar waarheidsgetrouwheid
onder het taboe bepaald geleden moet hebben en de niet op haar mondje gevallen
filmster Tallulah Bankhead in een noot in het boek The Limerick: Toen Norman
Mailer aan haar voorgesteld werd, zou ze pesterig gezegd hebben: ‘Mailer? Mailer?
Oh yes, dahling - you're the boy that can't spell fuck’!
De Engelse schrijver George Orwell constateerde eens, dat de hele zaak van het
vloeken en bezweren een geheimzinnige aangelegenheid is. Hij noemt het even
irrationeel als magie, ja, het is een vorm van magie, maar met iets paradoxaals. ‘Onze
bedoeling’, zegt hij, ‘met vloeken is te schokken en te wonden, hetgeen we doen
door iets te noemen, dat geheim behoort te blijven - het heeft gewoonlijk iets te
maken met de geslachtelijke functies. Maar het vreemde is, dat als een woord er
eenmaal stevig inzit als een vloekwoord, het zijn oorspronkelijke betekenis schijnt
te verliezen: te weten, het verliest het ding, dat het tot een krachtterm maakte’. Hoe
waar dat is heb ik ervaren in mijn paar maanden bij de ‘counter intelligence’ in 1945.
De enorme geestelijke en emotionele spanningen, veroorzaakt door de oorlog en
door een te langdurig samenzijn van alleen mannen ontlaadden zich in een ongelooflijk
taaltje! Onder die soldaten, die van het oorlogsterrein in Italië omhoog gekomen
waren, van soldaat tot sergeant tot kapitein was ‘fuck’ inderdaad het woord, dat zij
om het andere gebruikten, ik mag hier inderdaad van larderen gewagen. Toen iemand
een van de sergeants vroeg of hij zich de vorige avond op een ‘party’ geamuseerd
had, ontkende hij dit ten stelligste: er was namelijk geen alcohol, er was niets dan
limonade of, zoals hij het uitdrukte: ‘at that fucking party there was fuck-all but
fucking lemonfuckinade’. Het is toch wel duidelijk, dat dit woord zelfs niet meer in
verwijderd verband kan staan met de geslachtsdaad, noch met het ‘planten’ van Mr.
Morris L. Ernst, ja, in het geheel niets meer voorstelt dan een sinistere klank - vol
galm en drift... gans zonder zin. Richard Hoggart merkt op in zijn inleiding tot de
tweede Penguin-editie van ‘Lady Chatterley’, dat het vocabulaire ontbreekt als we
openlijk en normaal over sexualiteit willen spreken; we moeten gewoonlijk de
toevlucht nemen tot vreemde woorden, tot Latijn of wat ook. Hij noemt dan het geval
van de soldaat, die na drie jaar in Afrika gevochten te hebben, thuiskomt en zijn
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vrouw in bed vindt met een andere man of, zoals hij het zegt: ‘I come home after
three fucking years in fucking Africa, and what do I fucking-well find? - my wife in
bed, engaged in illicit cohabitation with a male!’. Toen de kapitein van de genoemde
C.I.-sectie, die het woord in kwestie even vaak gebruikte als zijn mannen, het gedrukt
zag in het exemplaar van Miller's Tropic of
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Cancer, dat hij van mij geleend had, vond hij toch ‘wel erg’ - de aloude vrees voor
de ‘zwarte kunst’. Wat de krachttermen verder betreft was het vocabulaire vrij beperkt
en zeer conformistisch. Als eigenlijke vloek werd de naam van Christus wel gebruikt,
maar ook reeds ver verbasterd en wel als - fonetisch gespeld - Kierreist, met de
klemtoon op beide lettergrepen. Verder waren uitwerpselen geliefd in vele vormen
van ‘shit’, waarvan die van de stier of ‘bullshit’ verreweg het meest in trek en vooral
gebruikt om minachting voor reglementen en voorschriften aan te duiden. Zeer
verachtelijk was voorts ‘chickenshit’ en ook héél diep die van het varken of wel de
‘pigshit’.
In het geval J.D. Salinger is het ‘Fuck You’ op de muur een uitdaging aan de
wereld, een term om te schokken, in dat wonderlijke boek waarschijnlijk nog eerder
een bewijs van geschokt zijn; de vloek of verwensing of bezwering was natuurlijk
ook een soort ‘stopper’. Het is eigenlijk de oervorm van de ‘derde weg’: de
tussenvorm tussen vluchten of vechten. Vloeken en bezweren is in onze tijd meer
een kwestie van klank dan van betekenis geworden. In zijn Lars Porsena or the
Future of Swearing vertelt de Engelse dichter Robert Graves van de oude
schoolmeester - toch wel wat circonflex naar mijn smaak - die de herberg in
Zuid-Wales binnentrad en met luider stem riep: ‘Aristoteles was een leerling van
Plato’, waarop het aanwezige landvolk hem berispte; de mannen zeiden dat hun
vrouwen fatsoenlijke vrouwen waren, die dergelijke taal niet wensten aan te horen.
Hij zou er in feite uitgesmeten zijn, als hij zijn verontschuldiging voor zijn ‘onte’
taal niet had aangeboden. Een soortgelijk geval betreft iemand, die ik ken en die
nogal wat te maken heeft met kinderen, die zo ongeveer op de leeftijd zijn
aangekomen, dat ze de dramatische plofkracht van het ‘vieze’ woord ervaren, het
stadium van de vraag, die ik eens hoorde stellen: ‘Moeder, wat is neuten?’ Van de
iemand in kwestie wordt eigenlijk verwacht ook een bijdrage te leveren tot die
aantrekkelijke nieuwe mogelijkheden, hetgeen geleid heeft tot de uitvinding van het
woord ‘sodebilien’ - een enorm succes. Het ‘sode’ is zo'n explosief begin en het
wordt dan nog gevolgd door een woord, zo huiveringwekkend heerlijk ‘vies’ als
‘billen’... men moet er niet aan denken... een onweerstaanbaar geheel.
Het is een geheimzinnig en nog weinig doorvorst gebied. Zo stelt Burges Johnson
in The Lost Art of Profanity heel redelijk en bijna als een consequentie van de
opmerkingen van Orwell, dat bepaalde bezweringen en vervloekingen, een ziekte
betreffend, verdwijnen als de ziekte verdwijnt. ‘A pox upon you’ - de pokken of de
sifilis voor je! - stierf uit als een verwensing, maar bleef als een uitroep, tot het ook
als zodanig zijn waarde verloor en geheel uitstierf. Heel begrijpelijk, maar het gaat
nu weer niet op in het Nederlands, waar in de volksmond het woord ‘klerelijer’ of
‘krijg de klere’ of fijner nog ‘de kleire’ nog altijd gebruikt wordt. Het verband met
de eens zo gevreesde cholera is al vrij ver te zoeken en zal natuurlijk in het geheel
niet gelegd worden door degenen, die het in de mond nemen. De cholera heeft althans
in ons Europa alle betekenis verloren en verder is het mij ook niet duidelijk, waar
bij ons ‘klerelijer’ als scheldwoord gebruikt wordt, wat er voor denigrerends of
vernederends of gemeens aan is als iemand aan een ziekte lijdt. Maar dat ligt
waarschijnlijk aan mijn gebrek aan begrip hiervoor, want bij velen blijkt er toch een
diepgeworteld en volkomen instinctief taboe te bestaan, waar het sommige ziekten
betreft: over de ene ziekte kan je spreken, over de andere niet. Sommigen kunnen
niet over het woord ‘kanker’ heen, maar een griep behoort tot het ‘algemeen
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beschaafd’, over steenpuisten daarentegen kan je niet spreken, zoals ik persoonlijk
ervaren heb, dat is blijkbaar voor sommigen een ‘geheime’ ziekte. Ook ‘de pest’
heeft het tegen Burges Johnson in, bij ons nog altijd uitgehouden in ‘de pest inhebben’,
‘pesterij’ en ‘de pest krijgen’, waarmee, als ik mij goed herinner Frederik van Eeden
zijn toneelstuk Het poortje of de duivel in Kruimelburg besluit. Het zijn alle
woorden, die weinig inhoud meer hebben, die in Orwellse zin ‘het ding’ verloren
hebben,
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maar stellig nog wel een zekere ‘gevoelswaarde’ bezitten, zoals professor G.S.
Overdiep het noemt in zijn Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch
(1937). Hij schrijft: ‘De Groninger, hoewel een ontwikkeld en bereisd man, sprekend
in een “beschaafd” milieu, voelde niet de “gevoelswaarde” van het woord, omdat
hij op dat oogenblik werd beheerscht door den drang naar een krachtterm, pakkend
in “mannelijk” gezelschap. Het is bij mij raer, dadde mensn zich zoo belaezern laetn’.
Het verband met de bijbelse Lazarus is zo ver, dat men zich dat gewoonlijk
helemaal niet meer realiseert en stellig niet in constructies als ‘belazeren’, ‘oplazeren’
enz. Toch zijn het taboe-woorden in ‘polite society’. Hetzelfde geldt voor een nog
altijd gebruikt woord als ‘sodemieter’ of ‘dat gesodemieter’ waarbij het ‘kwaad van
Sodom’ op de achtergrond is geraakt. In mijn jongensjaren bestond, naar analogie
ervan, ook het woord ‘piezemieter’, hetgeen merkwaardigerwijze als veel erger gold
dan ‘sodemieter’ - zoek het maar uit! Zo heb ik het woord ‘pooier’ tegen wat vroeger
‘een volksvrouw’ heette, horen gebruiken; ik kende het alleen in de betekenis van
‘souteneur’, maar zij informeerde in alle zielsrust: ‘wat mot het worden, een natte
of een droge?’ Ik ben er nooit achter gekomen, wat het inhoudt.
Het is duidelijk, dat zowel Robert Graves, die dan wel over ‘de toekomst’ van het
vloeken schrijft, maar deze niet als rose ziet, als Burges Johnson, die ronduit de titel
koos van ‘de verloren kunst der profanatie’, vanuit een ondergangsstemming schrijven.
De laatste weet te berichten, dat in het Engeland van Elizabeth (de eerste, begrijp
me goed) er mannen waren, krijgsvolk voornamelijk, die je huren kon als
beroepsvloekers, -bezweerders en -verwensers. Je kon ze huren om er, uiteraard in
het publiek, je vijand op te trakteren. In onze dagen lijkt me er geen droog brood
meer inzitten. Ook Mencken schrijft over een verval van de krachtterm. Hij merkt
op, dat termen als ‘plutocraat, kapitalist, bolsjewiek, communist, fascist, radicaal,
Rotarian (!) en bourgeois reeds als scheldtermen in zwang komen en in Amerika
blijkbaar ook reeds het bij ons nog vrij onschuldige “pacifist”. We zouden er bij ons
“nozem” aan toe kunnen voegen, al even geheimzinnig. Zo hoorde ik laatst een jonge
moeder haar jochie, dat nog maar net kon lopen “mijn lieve nozempje” noemen en
bij een andere gelegenheid een jongeman gekscherend tegen een andere jongeling
zeggen: “Zo, nozem...!” Als ik dat gezegd zou hebben, had ik hoogstwaarschijnlijk
op de vuist moeten gaan...
Het woordtaboe wordt in een hoog tempo doorbroken. Toen H.L. Mencken het
eerste deel van zijn omvangrijke boek met wetenschappelijke pretentie (nogal
aangevochten trouwens) in 1919 publiceerde, was het ondenkbaar, dat hij het
vierletterwoord, een van de meest gebruikte woorden in de taal, die hij beschrijven
wilde, zou kunnen gebruiken; evenmin in de latere drukken of de supplementen (het
laatste van 1948). Nu komen ze in “pocketbooks” voor en voor het eerst in de nieuwste
druk van Webster's New International Dictionary (Time, 6 october, 1961). Ik
herinner me een roman van Michael Arlen, die begon met: “Hell, zei de hertogin”,
toen een begin, dat als een schok door de handige auteur bedoeld was, nu zou geen
mens er meer van opkijken en is trouwens de hele Michael Arlen volkomen vergeten.
“Hell” was een zo vaak gebezigde “vloek”, dat Burges Johnson er veertien
verschillende wijzen van gebruik voor weet op te sommen. Eensdeels schijnt “de
hel” voor velen haar verschrikkingen verloren te hebben, mogelijk omdat we thans
over de middelen beschikken de aarde reeds als zodanig in te richten, andersdeels
beleven we een volstrekte devaluatie van het woord. Radio, film, liedjes, televisie
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en de al dan niet verborgen verleiders van de reclame hebben het woord en de
bezwerende macht van het woord tot op het wezenloze ontkracht. “Noemen is
oproepen” heet het in de voorstelling van den primitieven mensch’, schreef professor
Overdiep - wij hebben blijkbaar geen primitieve mensen meer, want er wordt nog
maar bijzonder weinig opgeroepen. Alleen bij een enkele dichter heeft het woord
nog magische kracht, bij zeldzame dichters als Achterberg en A. Roland Holst, welke
laatste het dan
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ook niet eens is met het doorbreken van alle woord-taboe; zijn bezwerende macht is
de essentie van zijn dichterschap en hij moet het dan ook uit dien hoofde met mij
daarover oneens zijn. Aan de andere kant valt moeilijk te ontkennen, dat in onze tijd
het woord de grote hoer van Babyion geworden is, voor alles te gebruiken, voor alles
te misbruiken.
In onze tijd is ‘de betekenis der woorden’ al een leer, zogoed als ‘de
betekenisverandering der woorden’. Ze zouden nodig eens opruiming moeten houden
in onze woordenboeken, waarin zich allerlei puriteinse insluipsels bevinden, als
zaken, die ‘tegennatuurlijk’ geacht worden, zoals het kussen van een geliefde vrouw,
waar ook, en fraais als ‘schaamhaar’, ‘schaamstreek’ of ‘schaamheuvel’, waarvoor
vrolijker tijden eens het zoveel lieflijker woord ‘Venusberg’ hadden. Vooral die
‘schaamstreek’ is erg mooi, maar het is mij niet duidelijk of die streek zich daar staat
te schamen, of dat ik mij voor die streek schamen moet, die de Schepper mij toch
onverpakt heeft meegegeven. Profetisch is het semantische hoofdstuk in Orwell's
1984, waar hij schrijft over het Ministerie van de Waarheid, dat de leugens verzorgt,
het Ministerie van Overvloed, dat de hongersnood regelt en het Ministerie des Vredes,
dat zich met de oorlogsvoering bezighoudt. We zijn al aardig op weg met
onvoorstelbaar zware kernexplosies ‘in dienst van de vrede’.
Het zal, in dat fameuze jaar 1984, dat we misschien niet halen zullen, dan iets
meer dan vierhonderd jaar geleden zijn, dat de Essais van Michel de Montaigne
verscheen, de delen I en II verschenen namelijk in 1580. In dat jaar ook maakte hij
een grote reis naar Venetië, Verona, Florence en Rome. Daar nam men al zijn boeken
in beslag, zelfs zijn gebedenboek omdat het niet uit Rome was. In het derde deel van
die Essais schrijft hij over zijn dochter, huwbaar, hoewel nog wat kinderlijk en door
haar moeder nogal eenzelvig opgevoed. Dat is niet onbegrijpelijk: Toinette, het eerste
dochtertje van Montaigne en Françoise de la Chassagne, leefde twee maanden; een
jaar later werd Léonor geboren, die in leven bleef, in 1573 verscheen Anna, die na
zeven weken stierf, een vierde dochtertje hield het drie maanden uit, een vijfde één
maand, Marie, het zesde en laatste meisje leefde slechts enkele dagen. Montaigne
schrijft dan over Leonor, dat ze in zijn bijzijn hardop voorlas uit een boek en toen
het dubbelzinnige woord ‘touteau’ tegenkwam (beuk, maar ook verwant met het zo
geduchte ‘foutre’). De vrouw, die haar opvoeding verzorgde, haar gouvernante dus,
kennelijk ene juffrouw Van Tutteren, liet haar op een haast ruwe manier plotseling
stoppen en de gevaarvolle plaats overslaan. Montaigne, die er zich niet mee bemoeide,
hij mengde zich niet in het vrouwelijke beleid, mijmert dan, dat de omgang met
twintig lakeien die ‘schandelijke lettergrepen’ niet zo in haar geheugen had kunnen
griffen, als nu was geschied.
We zijn sinds Montaigne een heel stuk verder, kinderen hebben bijvoorbeeld
individueel aanzienlijk betere levenskansen dan zijn dochtertjes hadden, het is zelfs
niet onmogelijk, dat we ons binnen afzienbare tijd, bepakt en beladen met onze taboes
en vooroordelen in het heelal zullen wagen. Boeken worden, vierhonderd jaar later,
nog altijd in beslag genomen en de zeer uitgebreide gouvernanten-familie Van
Tutteren is nog altijd bang van een woord...*
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Eindnoten:
* Hoofdstuk uit: De lagere Hartstochten. Meditaties over Pornografie, dat binnenkort bij de
uitgeverij Bert Bakker/D. A. Daamen - Den Haag zal verschijnen.
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cornelis bastiaan vaandrager | documentaire
Er is waarschijnlijk geen taboe waarmee zoveel Nederlanders van alle gezindten,
rangen en standen zo regelmatig geconfronteerd worden als het toiletopschrift.
Wat bezielt iemand die in de intimiteit van toilet of urinoir, (ball)pen, (oog)potlood
of lipstick te voorschijn haalt en een scabreuze, ontroerende, geestige, zouteloze,
verbitterde, waarschuwende of bezwerende krabbel maakt?
Blijft het ‘schuttingwoord’ beperkt tot een of meer bepaalde bevolkingsgroepen?
Of is het als ‘uitlaat’ gemeengoed?
Geïntrigeerd door deze vragen ging een Gard Sivik-team (3 mannen; 2 vrouwen)
op onderzoek uit. Vooraf werd een ruwe indeling van het te verkennen terrein
gemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De volkszaak
De ‘betere’ zaak
Het studenten- en/of artistencafé
Het dorpscafé
Bar en/of nachtclub
De ‘zaak-voor-homosexuelen’
Het urinoir

Het onderzoek strekte zich uit over Amsterdam, Rotterdam en een aantal
randgemeenten en provincieplaatsen. Het vond plaats gedurende de (feest)dagen
rond jaarwisseling '61-'62, in verband met de in die periode te verwachten piek in
het bezoek aan Horeca-bedrijven. In totaal werden ruim 60 toiletten (zowel damesals heren-) en urinoirs bezocht.
Steekproeven in de (grootste) categorie volkszaak (10 in Amsterdam; 10 in
Rotterdam; 20 in randgemeenten en provincieplaatsen) leverden geen of geen
vermeldenswaardig resultaat op. Men houde hier echter rekening met de mogelijkheid
dat de opschriften verwijderd worden, zodra de exploitant ze signaleert. Dit geldt
ook voor bepaalde bars (in de Bamboe-bar, Amsterdam bijv. waren de opschriften
kennelijk nog niet zo lang geleden met zwarte verf aan het oog onttrokken) en ‘betere’
zaken (Holbeinhuis, Beurscafé en Rijnhotel in Rotterdam waren volkomen ‘clean’).
Américain, Amsterdam, bracht 1 inscriptie op, op de deur van het herentoilet: O jé;
O jé Alweer een lid van het C.O.C. Mj HL. Vele exploitanten gaan bovendien,
met meer of minder succes, preventief te werk: tegelwanden, moeilijk te beschrijven
stucwerk etc.
In de categorie studenten- en/of artistencafé werden voor Rotterdam interessante
resultaten genoteerd in De Fles, 's-Gravendijkwal en De Pijp, Gaffelstraat (zowel op
het heren- als op het damestoilet) en café Pacific, Schiedamsesingel. Aannemelijke
veronderstelling: het toiletopschrift wordt hier eerder gecultiveerd dan de kop
ingedrukt: andere mentaliteit van de exploitant. In dezelfde categorie voor Amsterdam:
Café Reynders, Leidseplein; café Scheltema, Nieuwe Zijdsvoorburgwal; café ‘Hans
en Grietje’, Spiegelgracht; sociëteit De Kring, Klein Gartmanplantsoen en Lucky
Star, Korte Leidsedwarsstraat.
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In de categorie bar en/of nachtclub trekt vooral Rotterdam de aandacht met de
Taboe(!)-bar, 's-Gravendijkwal en de snackbar van nachtclub Las Palmas,
Rochussenstraat. ‘Zaken-voor-homosexuelen’: geen resultaat (Cosmo en Mitropa,
Rotterdam) of ‘geen toegang’ (De Odeon Kelder, Singel; Le Cirquit, Spuistraat).
Van de 14 bezochte openbare waterplaatsen leverde alleen urinoir 033-1 (Singel,
Amsterdam; door W.F. Hermans vermeld in ‘De donkere kamer van Damocles’)
teksten op. Bestudering van de resultaten toont overeenkomsten met een aantal al of
niet achterhaalde reclamemethoden: (de poging tot) kernachtige formulering; de klap
met de
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moker; de contrastwerking; de naamreclame; het ‘inhaken’; de visuele ‘impact’
(stuntelige, scabreuze tekeningen).
Opvallend is een doorgaans slordig en gebrekkig gebruik van de (Nederlandse)
taal; ook daar waar men het niet zou verwachten. Verder een waterval van
passe-partouts (‘...was here’ etc). Wie meent dat het schrijven van toiletteksten alleen
of voornamelijk een bezigheid-voor-mannen is, zit er naast. Wel is er een opmerkelijk
verschil-in-‘karakter’ tussen de ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ opschriften.
Uit het verzamelde materiaal zijn 8 voorname motieven naar voren gekomen. Ze
dienen als frame voor deze documentaire die (o.m. door het beperkte aantal pagina's
dat ter beschikking stond) niet volledig, maar stellig typerend is. De aangehaalde
voorbeelden zullen menige lezer hier eerder choqueren dan wanneer hij ze op en
binnen de vier muren van het openbare toilet zou ontmoeten: een normale reactie,
die elke afrekening met een taboe begeleidt. Zonder aan de alledaagse werkelijkheid
ontleende illustraties zou de volgende rubricering echter in het luchtledige blijven
hangen. Wie ‘goede smaak’ verkiest boven de confrontatie met een boeiend brok
realiteit, kan de volgende pagina's beter ongelezen laten. Wie argwaan kan opbrengen
jegens zijn weerzin, zal uit het volgende het een en ander kunnen opsteken over
zichzelf en zijn tijd(genoten). Een welvoorziene ruif met voer-voor-psychologen is
nog onaangeroerd. Aanvallen.

A. (Vuilbekkend) leuk c.q. spiritueel doen
Ik ben nog niet zo denkt als je dronken dat ik ben! / De Fles, Rotterdam
Tot onze spijt dikke lul / De Fles, Rotterdam
Hier pist de stichting en rukt af / De Turk, Rotterdam
Happy 69 to all of you / Reynders, Amsterdam
Een nikker uit Timboektoe ging naar de hoer op de hoek toe / Lucky Star,
Amsterdam
Niet spreken met de bestuurder / Old Inn, Amsterdam, herentoilet

B. Privé-wraakneming/insinuatie
Marcel Loohuys is een zak / Reynders, Amsterdam, herentoilet
Franca's kut stinkt als de pest! / Sociëteit De Kring, Amsterdam, herentoilet
Jeroen is erg bang van Glaudi, de jongens weten het allemaal / Snackbar Las
Palmas, Rotterdam, herentoilet
Dat lange etter sla ik eerstdaags te pletter / Snackbar Las Palmas, Rotterdam,
herentoilet
Leendert is een beest / De Fles, Rotterdam, damestoilet
1e prijs: Mevr. de Bruin; 2e prijs: een ping pong balletje; 3e prijs: weer Mevr.
de Bruin; 4e prijs: Tilly; 5e prijs: Mama; Troostprijs: Mevr. de Bruin / De Pijp,
Rotterdam, herentoilet
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C. Annonce / ‘wishfull thinking’ / zelfbevrediging
Ik ben 22 jaar en heb een klein kutje. Wie wil? / Hans en Grietje, Amsterdam,
damestoilet
Wie zuigt me heb gelegenheid / Urinoir 033-1, Singel, Amsterdam
Met 10 mannen naar bed / Urinoir 033-1, Singel, Amsterdam
Ik wil met Carla een toer maken / De Fles, Rotterdam, damestoilet
Voor bontmantels Vlaardingen / De Fles, Rotterdam, herentoilet
Jongedame gezocht om de haren van me zak te tellen, Mulo gewenst / Pacific,
Rotterdam, herentoilet

D. Rebellie met sociaal/politiek karakter
Abajo Franco!!! / Snackbar Las Palmas, Rotterdam, herentoilet
Fuck the ‘Pope’ / Snackbar Las Palmas, Rotterdam, herentoilet
PAX / Reynders, Amsterdam, herentoilet
Keert het zwart-gele gevaar! PBNN / Reynders, Amsterdam, herentoilet
Kennedy is ook maar een Amerikaan / Sociëteit De Kring, Amsterdam,
herentoilet
Een neger is a bloody bastard of a gorilla / Taboe, Rotterdam, herentoilet

E. Naam (+ adres en datum) fetischisme
H.J. Oolbekkink 10-8-'61 / Scheltema en De Kring, Amsterdam, herentoilet
Café Pacific, Rotterdam, Schiedamsesingel 173 / Lucky Star, Amsterdam,
herentoilet
Kees Kuyt Combo / Old Inn, Amsterdam, herentoilet
Henni de la Haye, Leidsegracht 114, tel. 88305, Amsterdam/Holland / Old Inn,
Amsterdam, herentoilet (stempel)
Bob Mahler, kunstschilder / Pacific, Rotterdam, herentoilet, en op vele toiletten
elders
Poolman Racing Team / Lucky Star, Amsterdam, herentoilet

F. ‘Inhaken’/kommentaar/waarschuwing
Dit is van de puber zonder zaad / De Pijp, Rotterdam, herentoilet
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Hak dan maar, Kan geen bloed zien en Ajax dan? (inhakend op: Als Feijenoord
geen kampioen wordt hak ik mijn lul af) / Snackbar Las Palmas, Rotterdam,
herentoilet
Gezien Peter (inhakend op: H.J. Oolbekkink 10-8-'61 / Scheltema en De Kring,
Amsterdam, herentoilet
Als je met Nees ga knokken wordt het gokken / Snackbar Las Palmas, Rotterdam,
herentoilet
Pas maar op dat je er niets van krijgt (inhakend op: Ik wil met Carla een toer
maken) / De Fles, Rotterdam, damestoilet
degene die dit geschreven heeft kan bij mij een pak op z'n sodemieter komen
halen (inhakend op: een neger is a bloody bastard of a gorilla) / Taboe,
Rotterdam, herentoilet

G. (Erotisch) exhibitionisme/bekentenis/biecht
Ik hou van Willem van de Fles / De Fles, Rotterdam, damestoilet
ik krijg een kindje / De Fles, Rotterdam, damestoilet
PIJN... / De Fles, Rotterdam, damestoilet
Ik vind neuken en geilen fijn, 't Mag een of(en) een kutje zijn / Hans en Grietje,
Amsterdam, damestoilet
Ik was niet bleu, Zij riep meer! Nu zijn we getrouwd en doen we het weer! Red.
/ Lucky Star, Amsterdam, herentoilet
verderf in mijne klooten, hoe vaak heb ik het geil niet in je verdommenis
gespoten / Taboe, Rotterdam, herentoilet

H. (levens)wijsheid
Judge not that ye not be judged / Reynders, Amsterdam, herentoilet
Ik pis dus ik ben / De Fles, Rotterdam, herentoilet
Ladies remain seated during the entire performance / De Pijp, Rotterdam,
damestoilet
shithousepoetz when they die will find erected in the sky, in honer of their noble
wit a monument of solid shit / De Pijp, Rotterdam, herentoilet
Alles wat je doet, doe je om aan je einde te komen / De Fles, Rotterdam,
herentoilet
Hier komt ieder aan zijn end / De Pijp, Rotterdam, herentoilet
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freddy de vree | een bibliografie
1. Contraceptie. ‘J'ai ouï dire qu'en Angleterre les grands débauchés se servent
depuis quelque temps de sacs faits d'une membrane tres fine et sans couture, en forme
de fourreau, et qu'on appelle en anglais condum.’ (Dr. Le Pileur, ‘Les préservatifs
à travers les âges’. Paris, L'Ecrin Secret, '61.)
‘... un petit sac de peau de Venise, vulgairement nommé condom, dans lequel la
semence coule, sans risque d'atteindre le but.’ (M. de Sade, ‘La philosophie dans le
boudoir’, p. 80. Paris, Pauvert '54.)
2. Abortus, ‘et pendant prés d'un mois après cela il n'y eut plus d'amour parce qu'Irène
était malade du double travail de vie et de mort qui se faisait dans sa matrice enfin
le docteur de la familie en souvenir des parents d'Irène se décida pour sauver l'honneur
de la fille à faire le geste et un soir lorsque Grabinoulor arriva pour porter comme
tous les jours son bonsoir à la malade elle lui dit à l'oreille en l'embrassant regarde
dans la table de nuit pourquoi? regarde ouvre la porte et prends le vase et Grabinoulor
du bout des doigts ouvrit et tira cette espèce de grande tasse à pisser où il y avait du
sang et quelque chose qui ressemblait de loin à un rognon c'est notre enfant dit Irène
je voulais que tu le voies maintenant va le jeter dans les cabinets et fais fonctionner
plusieurs fois la chute d'eau et Grabinoulor le bras loin du corps emporta le vase qui
était décoré d'un semis de fleurs bleues et il resta un long moment dans la cellule
sans doute pour avoir le temps de tirer quatre fois la chaîne ensuite il vint souhaiter
bonne nuit à l'accouchée puis il alla marcher dans les rues pendant la moitié de la
nuit et à six heures du matin on vint lui dire que mademoiselle Irène était morte.’
(P.-Albert Birot, ‘Grabinoulor Amour’, Limoges, Rougerie '55.)
1. H. Miller, ‘Tropic of Cancer’ & ‘Tropic of Capricorn’. (Obelisk press '58).
Fr. Harris, ‘My Life and Loves’. (5 vol., 4 vol. Obelisk, 5o vol. Olympia Press.)
2. Cfr. ook Hugo Claus, Hugo Raes, L.-F. Céline, Zola, Mouloudji (‘En souvenir
de Barbarie’, NRF '45), J.-P. Sartre (‘L'âge de raison’; Livre de Poche '60).

Anale kontakten / a
1. Pollutie (hand). ‘Her hand plays gently with his balls, slides down and middle
finger up his ass.’ (W.S. Burrougs, ‘The Naked Lunch’, p. 87, Olympia Press '59.)
2. Gamahuchage (mond). ‘She pushes his cheeks apart, leans down and begins
licking the anus, moving her head in a slow circle. She pushes at the sides of the
asshole, licking deeper and deeper. He closes his eyes and squirms. She licks up the
perennial divide.’ (Ibid., p. 86.)
3. Sodomie (penis). ‘Il humecte de sa bouche le trou mignon qu'il va perforer, et
prépare l'introduction avec le bout de sa langue; il mouille de même son engin avec
de la salive ou de la pommade et le présente doucement au trou qu'il veut percer; il
le conduit d'une main, de l'autre il écarte les fesses de sa puissance; dès qu'il sent son
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membre pénétrer, il faut qu'il pousse avec ardeur, en prenant bien garde de perdre
du terrain (...), le fouteur doit pousser vivement son vit par gradations, jusqu'à ce
qu'il ait enfin atteint le but, c-à-d. jusqu'à ce que le poil de son engin frotte exactement
les bords de l'anus de l'objet qu'il encule. (...Et) si c'est un jeune gargon, qu'il saisisse
le vit et le branie; qu'il chatouille le clitoris si c'est une fille. (...) Il est essentiel que
l'objet ait alors la plus complète envie de chier, afin que le bout du vit du fouteur,
atteignant l'étron, s'y enfonce et y dépose plus chaudement et plus mollement le foutre
qui l'irrite et qui le met en feu.’ (M. de Sade, ‘La philosophie dans le boudoir’, p.
83-84.)
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1. Cfr. 3.
2. P. Klossowski, ‘Roberte, ce soir’ & ‘La révocation de l'Edit de Nantes’, (Ed.
de Minuit '57 en '59).
V. Sullivan (B. Vian), ‘J'irai cracher sur vos tombes’, (Scorpion '46).
B. Vian, ‘L'arrache-Coeur’, (Vrille '53.)
3. Pauline Réage, ‘Histoire d'O’, (Pauvert '54).
J. Wilmot: ‘Sodom’, (Olympia Press '59).
W.S. Burroughs: ‘The soft machine’, (Olympia Press '61).
Ook Genet, Apollinaire, Crébillon.
Cfr. 2.

Anale kontakten / B
1. Excrementen. ‘La beauté, la fraîcheur ne frappent jamais qu'en sens simple; la
laideur, la dégradation portent un coup bien plus ferme, la commotion est plus vive,
l'agitation doit donc être bien plus vive. Il ne faut donc point d'étonnement après cela
que tout plein de gens préfèrent pour leur jouissance une femme vieille, laide et
même puante...’ (M. de Sade, aangehaald dooor R. Gysen (zie ‘Geweld’), p. 91.)
‘There is sufficient evidence to suspect that the severe repression of anal erotism
in our society accounts to a large extent for the development of feelings of
“embarassment, shame and wrongdoing”, which feelings are then connected with
the much wider variety of acceptable sexual patterns not necessarily directly concerned
with anal erotism. By instilling extreme feelings of aversion against “dirt” during
the early years of life, Western education is conditioning the individual to associate
sexuality with the excrementitious.’ (Drs. Kronenhausen, ‘Pomography and the Law’,
Ballantine Books '59).
2. Coprofagie. ‘- Que diable as-tu, ce n'est que de la merde, et tu l'aimes, préfères-tu
celle de Juliette? viens, viens la recevoir, mes doigts sentent son étron, elle va te
pondre dans la bouche...
- Oh, comme nous devenons sales, dit le capitaine en adaptant ses lèvres au trou
de mon derrière.
Il chie lui-même, et c'est dans la bouche de Christine que le vilain lâche la bordée,
en avalant l'étron que je lui fais.’ (M. de Sade, ‘Histoire de Juliette’, vol. 5, p. 139,
Pauvert '54.)
1. George Bataille, ‘Le bleu du ciel’, (Pauvert '57).
Boris Vian, 'L'arrache-Coeur.
Jean Genet, 'Le journal du voleur, (NRF '49).
2. Pierre Angélique, ‘L'histoire de l'oeil’, (trad. Audiart, ‘A tale of a satisfied
Desire’, Olympia Press '53).
Joyce Mansour, ‘Les Gisants Satisfaits’, (Pauvert '57) en teksten in surrealistische
revues (Bief, le Surréalisme même, la Brêche).
Cfr. 1.
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Animale kontakten (zoofilie)
‘Il est établi que la migration des esprits entraîne tout aussi bien des changements
somatiques que psychiques; nous savons qu'll-qui-est-Elle prend non la forme, mais
bien la possession intégrale des corps des animaux élus: ainsi ll-qui-est-Elle a pris
un certain soir un bouc, et Elle faisait pour les hommes fonction d'orifice anal (ayant
mué l'anus
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du bouc en son visage) que nous possédâmes, pendant qu'Elle nous suçait, (...), et
Elle s'est muée en Lui, et Il avait la bouche où le bouc avait l'anus (ayant mué l'anus
du bouc en son visage), et les femmes l'y baisèrent, et Il déversa en leur bouche les
excréments sacrés du bouc, et el les venaient les apposer de leurs lèvres autour de
nos sexes, afin que s'établisse le cycle biomorphique-végétal et que nous pussions
continuer de célébrer Il-qui-est-Elle.’ (sic.) (Anonyme, ‘Le Livre d'Elle-qui-est-Lui’,
vol. 2, p. 231 Ed. de la Fraise Sauvage (?), Genève?).
Apuleius, ‘The Golden Ass’.
Werken over magie/duivel vermelden meestal een paar gevallen:
Kurt Seligmann, ‘Le miroir de la Magie’, (Fasquelle '56).
Morelle, ‘Histoire de la sorcellerie’, (Paris, Masse '47).
R. Dubal, ‘Psychanalyse du diable’, (Corrêa '53 + Blbl.).
Jean Boullet, ‘La Belle et la Bête’, (Le Terrain Vague '58).
Div. Aut, ‘Satan’, (Ned. vert. Foreholte, Voorhout '49).

Afrodisiaca
‘Yohimbine. HCI.: Het sympathicolytisch effect van deze uit de boomschors van
“Corinthe Yohimbe K. Sch.” (Centraal Afrika) bereide stof uit zich via de sacraspinale
erektiecentra in een specifieke vaatverwijding van de bloedvaten (sic) in het
genitaalgebied. De libido wordt daardoor versterkt. (5 mg).’ (Uit ‘Samenstelling’,
Lipolit-forte, biologisch stimulans bij ‘asthenische toestanden’ van de man.)
Petronius: ‘Satyricon’, (div. uitg.).
A.P. de Mandiargues, ‘Le cadran Lunaire’, (Laffont '58).
N. Douglas, ‘Venus in the Kitchen’, (Heinemann, Londen).
XXX, ‘Les aphrodisiaques’, (Pauvert, te verschijnen).
Anoniem, ‘1001 nacht’, (div. uitg.).
Vatsya, ‘The Kama-Sutra of Vatsyana’, (Fontaine d'Or, '58, Paris; ook Olympia
Press).

Cunnilingus
‘Ik liet mijn hoofd tussen haar benen glijden. Zij lag op haar rug en ik op mijn buik.
Ik likte haar clitoris, bewoog mijn lippen over de zone vlak eronder en soms zoog
ik even op haar clitoris terwijl ik er met mijn tong over en langs streelde.’ (F.S.
Caprio, ‘Female Homosexuality’, New York '54, p. 231, aangehaald door F.
Henriques, ‘Facetten der Liefde’, De Egelantier, Antwerpen, '61).
Boris Vian, ‘Les morts ont tous la même peau’, (Scorpion '47).
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Sally Mara (= R. Queneau), ‘Journal Intime’, (Scorpion '50).
John Cleland, ‘Fanny Hill’, (Olympia Press '60).
F. Kolney (pseud., romans niet autentiek), ‘The amorous adventures of a
Gentleman of Quality’, (Astra, Paris-9, '48).
P. Louijs, ‘Trois filies et leur mère’, (anonieme uitgave, z.d.).
Ook Pauline Réage, Sade, Pierre Angélique, ‘Madame Edwarda’, (Pauvert
'58).
Henry Miller, ‘Tropic of Cancer’, (Van Norden).

Defloratie
‘Laurette n'a pas encore dix ans et mon membre postiche a huit pouces de tour sur
douze de long. (...). La machine pénètre, mais les flots de sang qui jaillissent du
brisement de l'hymen, les cris terribles de la victime, tout nous annonce que l'ouvrage
entrepris n'est pas sans péril; et la pauvre petite, en effet, vient d'être assez cruellement
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blessée pour donner de l'inquiétude même sur ses jours.’ (M. de Sade, ‘Histoire de
Juliette’, vol. I, p. 125.)
I. Ducasse, ‘Les Chants de Maldoror’, (div. uitg.).
S. de Beauvoir, ‘Le deuxième sexe’, (2 vol., rééd. NRF '61).

Exhibitionnisme
Geen noemenswaardige citaten gevonden, buiten de commerciële pornografie om.
(Olympia '53.)
H. Miller, ‘World of Sex’, (Olympia '57).
P. Angelique, ‘Histoire de l'oeil’.
M. de Sade, ‘La philosophie dans le boudoir’, (Pauvert '54).

Fellatio
‘Quand il eût enjambé O toujours à genoux et qu'il l'eût saisie par la nuque, il s'enfonça
dans sa bouche. Ce n'était pas la caresse de ses lèvres le long de lui qu'il cherchait,
mais le fond de sa sorge. Il la fouilla longtemps, et O sentait gonfler et durcir en elle
le baîllon de chair qui l'étouffait, et dont le choc lent et répété lui arrachait des larmes.’
(Pauline Réage, ‘Histoire d'O’, p. 105.)
‘His small, tight balls. A great pearl stands out on the top of his circumcised cock.
Her mouth closes over the crown. She sucks rhytmically up and down, pausing on
the up stroke and moving her head around in a circle. (...) She is sucking his cock
now in a frenzy. His body begins to contract, pulling up towards his chin. Each time
the contraction is longer. “Wheee!” the boy yells, every muscle tense, his whole body
straining to empty through his cock. She drinks his jissom which fills her mouth in
great hot spurts. He lets his feet flop back onto the bed. He arches his back and
yawns.’ (W.S. Burroughs, ‘The Naked Lunch’, p. 87.)
Fr. Harris, ‘My life and loves’, (Olympia).
M. de Sade, ‘Oeuvres complètes’, (Pauvert).
Bataille, ‘Le Bleu du ciel’, (Pauvert '57).
Joyce Mansour, ‘Les gisants satisfaits’, (Pauvert '57).
Joyce Mansour, ‘Déchirures’, (Ed. de Minuit '55).
Aalberse, ‘Bob en Daphne’, (Uitg. Oisterwijk).

Fetichisme
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Borst: ‘The female breast is a natural physiological fetich for the male sex... there
exists a remarkable variety of breast fetichists, who employ the (skin of the) breast
separated from the body for the binding of books... there are certain bibliomaniacs
and erotomaniacs who have books bound with women's skin taken from the region
of the breast, so that the nipple forms a characteristic swelling on the cover.’ (Dr. I.
Bloch, ‘Sexual Life of our Time’, aangehaald door Jacques den Haan in ‘Still Talking
Shop’, p. 62).
Fetichisme loopt door alle erotische romans. De meest voor de hand liggende
fetischen zijn: benen, handen, handschoenen, haar (Miller, ‘Tropics & World
of Sex’), of schoenen (Stig Dagerman, ‘L'enfant brûlé’, NRF '57; Restif de la
Bretonne, ‘Opera omnia’). Zie ook begin van Blaise Cendrars ‘Moravagine’,
(div. uitg., o.a. Livre de Poche).

Geweld
1. Masochisme. ‘Les coups pleuvaient vigoureusement sur mon dos, sur mes bras,
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taillaient ma chair et y laissaient une sensation de brûlure, mais les souffrances me
transportaient car elles provenaient d'elle, de la femme que j'adorais, pour laquelle
à tout moment j'étais prêt à donner ma vie.’ (Leopold von Sacher-Masoch, ‘La Vénus
à la fourrure’, Arcanes '52.)
2. Sadisme. Hierover wordt nogal verschillend gedacht. Men vat De Sade niet in
een of twee citaten samen. (Marquis de Sade, ‘Oeuvres Complètes’, (Jean-Jacques
Pauvert '54-'61).
3. Flagellatie. ‘Soudain le bourreau modifia son mouvement, profitant habilement
de l'instant où elles avaient les jambes écartées par une convulsion involontaire, il
lança sa lanière de bas en haut entre les cuisses des jeunes filles et, continuant de
l'élever, il la tendit brusquement. La mèche du fouet vint, avec un claquement mat,
s'appliquer entre les fesses de Dolorès pendant que l'autre portion de la lanière
s'allongeait en ondulant sur le derrière de Térésa.’ (etc.) (Dr. Roland Gagey, ‘Le
visage sexuel de l'lnquisition, chez l'auteur’, Paris '32, p. 137.)
4. Verkrachting. Voor een variatie met pauselijk pigment: ‘Soudain, au moment
où je m'y attendais le moins, il se jeta brutalement sur moi, me renversa sur le lit,
fouilla sous ma robe qu'il venait de relever, arracha et déchira nerveusement ma
combinasion de soie et, me maintenant immobilisée, d'un bras qui semblait doué
d'un force herculéenne, avant que j'aie eu le temps de me ressaisir, (l'abbé) m'enfonça
violemment le cierge allumé dans mon sexe...’ (Abbé Ernest de Gengenbach, ‘Judas,
ou le Vampire Surréaliste’, Ed. Premières '49.)
1. Pauline Réage, ‘Histoire d'O’, (Pauvert '54).
Edmund Wilson, ‘The Memoirs of Hecate County’, (Panther Books, '60).
Te verschijnen in boekvorm: A. Kossmann, ‘Martelaar voor een dagdroom’,
(studie over Sacher-Masoch + bibliografie + uittreksels, Ontwikekling '62).
2. Jan Walravens, ‘De M. de Sade’, (Tijd en Mens).
Willem Frederik Hermans, ‘Eerherstel van de M. de Sade’, (Literair Paspoort,
februari '51).
Freddy de Vree, ‘A Rose Is A Rose Is A Rose’, (biblio., Nul nos. 2-3-4).
René Gysen, ‘De slechtbefaamde M. de Sade’, (Heijnis '61 + blibliografie en
fragmenten).
Mario Praz, ‘The Romantic Agony’, (Fontana Library '60).
Fernando Arrabal, ‘Baal Babylone’, (Julliard '59).
Bruno Schulz, ‘Traité des Mannequins’, (Julliard '61).
Robert Musil, ‘Les désarrois de l'élève Tórless’, (Ed. du Seuil, '60).
3. Zie de Sade, Pauline Réage en John Cleland, ‘Fanny Hill’.
Frank Harris, ‘My life and Loves’, (vol. 5).
4. Zie ook de Sade, Klossowski, ‘La Révocation de l'Edit de Nantes’.
Burroughs, Mykle, ‘The Song of the Red Ruby’, (Engelse uitg. '61).
Cendrars (Moravagine), ‘Les chants de Maldoror’.

Homosexualiteit
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‘Klinisch und anthropologisch bietet diese abnorme Erscheinung verschiedene
Entwicklungsstufen, bezw. Erscheinungsformen.
1. Bei vorwaltender homosexualer Geschlechtsempfindung bestehen Spuren
heterosexualer (psychosexuale Hermaphrodisie).
2. Es besteht bloss Neigung zum eigenen Geschlecht (Homosexualität).
3. Auch das ganze psychische Sein ist der abnormen Geschlechtsempfindung
entsprechend geartet (Effeminatio und Viraginität).
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4. Die Körperform nähert sich derjenigen, welcher die abnorme
Geschlechtsempfindung entspricht. Nie aber finden sich wirklich Übergänge
zum Hermaphroditen, im Gegenteil vollkommen differenzirte Zeugungsorgane,
so dass also, gleichwie bei allen krankhaften Perversionen des Sexuallebens,
die Ursache im Gehirn gesucht werden muss (Androgynie und Gynandrie).’ (R.
von Krafft-Ebing, ‘Psychopathia Sexualis’, 12o vermehrte Auflage, F. Enke
Verlag, Stuttgart 1903, p. 240-241.)
1. Mannelijk: Gore Vidal, ‘The City and the Pillar’, (Dutton, N.Y. '48).
Paul Bowles, ‘The delicate Prey’, (Signet Books).
Carlo Coccioli, ‘Fabrizio Lupo’, (La Table Ronde '53).
Jean Genet, ‘Oeuvres Complètes’, (NRF).
Ford-Tylor, ‘Young and Evil’, (Olympia Press '60).
W. Burroughs, ‘The Soft Machine’, (Olympia Press '61).
Zie eveneens: Peyrefitte, Durrell, Proust, Musil, Rimbaud.
2. Vrouwelijk: Ann Aldrich, ‘I Walk Alone’ en ‘We, Too, Must Love’, (Fawcett
Books).
Paul Bowles, ‘The delicate Prey’ en ‘Let it come down’, (Signet Books).
P.-L. Palau, ‘Les détraquées’, (Le Surréalisme, même no. 1).
Pierre Louijs, ‘Les chansons de Bilitis’, (div. ed.) + ‘Les chansons secrètes de
Bilitis’, (L'Ecrin Secret, Paris '61).
Nicole Louvier, ‘Chansons interdites’, (La Table Ronde '53).
Sally Mara (= R. Queneau), ‘Journal intime’, (Ed. du Scorpion '50).

Humor
Sexueel: ‘L'ensemble du terroir comprend deux quartiers en montagne, et deux
arpents en vallées obscures et ténébreuses, tendant d'une part à la rue des Mordelles
et d'autre part aux deux Cuisses, aboutissant d'un bout par le bas à la fente et come
du Cul, près de la rue des Fesses, d'autre bout au petit Ventre, le grand sentier entre
deux...’ (Anon., ‘L'origine des cons sauvages et la manière de les apprivoiser, Paris,
L'écrin secret '61.)
Pornografisch: ‘I swear before every ounce of sperm the world has ever shot that
there nas never been in the history of fucking a cunt to beat the one that worked me
over on that table that afternoon.’ (Mickey Dikes, ‘Sarabande for a Bitch’, Olympia
Press '56).

Incest
‘There was something so deliciously wicked in enjoying one's brother; in fact my
vivid imagination made me think (...); thoughts of hell and the devil only added fury
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to my voluptuous emotions.’ (Anon., ‘Lady Beatrice’. Aangehaald in Kronenhausen,
‘Pornography and the Law’, Ballantine '59.)
Klossowski, ‘La Révocation de l'Edit de Nantes’, (Minuit '59).
Marcel Mouloudji, ‘Enrico’, (NRF '45, reed. L'Arbalète).
Marcel Aymé, ‘La jument verte’, (Livre de Poche).
M. de Sade, ‘Eugénie de Franval’, in ‘Crimes de l'amour’, vol. I (Pauvert '55).
Zie ook Anaïs Nin, Faulkner, Pavese, Hugo Claus.

Oleofagie
'A quatre ans, je mettais le feu aux tapis. L'odeur graisseuse de la laine carbonisée
me donnait des convulsions. Je prenais même plaisir aux odeurs équivoques de ma
personne.’ (Blaise Cendrars, ‘Moravagine’, Livre de Poche.)
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Masturbatie
1. Vrouwelijk: ‘Ce qu'elle revoyait, et n'arrivait pas à fuir, et qui lui donnait le même
vertige de dégoût que chaque fois qu'elle en avait été témoin, c'était quand elle avait
quinze ans, Marion renversée dans le fauteuil de cuir d'une chambre d'hôtel, Marion
une jambe sur le bras du fauteuil et la tête à demi pendante sur l'autre bras, qui ce
caressait devant elle et gémissait.’ (Histoire d'O, p. 107.)
2, 3, 4: Mannelijk, homo- heterosexueel.
Mannelijk: cfr. Lautrémont, ‘Chants de Maldoror’, boek II, zang 12, interpretatie
Jean & Mezei); Barbusse, ‘L'enfer’; Leiris, ‘L'âge d'homme’.
Overige: zie de Sade, Lord Auch, enz.

Nekrofilie
‘- J'ai eu l'idée d'aller dans la chambre où était le cadavre (de ma mère). J'ai été
terrifié, mais j'avais beau trembler, je restai devant ce cadavre. A la fin, j'ai enlevé
mon pyjama (...). Je n'ai pas bougé, j'étais troublé à en perdre la tête; c'est arrivé de
loin, simplement, en regardant.
-C'était une femme encore belle?
-Non. Tout à fait flétrie. (Georges Bataille, ‘Le bleu du ciel’, Pauvert '57, p. 50.)
Zie ook de Sade en Jean Boullet, ‘Le symbolisme sexuel’, (Pauvert '60).

Nimfomanie
Madame de St-Ange: ‘Depuis douze ans que je suis mariée j'ai peut-être été foutue
par plus de 10 ou 12 mille individus...’ (M. de Sade, ‘La philosophie dans le boudoir,
p. 77.)
Zie ook Jarry.

Onanisme (coïtus interruptus)
‘lis se repoussèrent au moment précis où d'autres s'enlacent plus étroitement, car tous
les deux ils se souciaient d'eux seuls et ne voulaient point préparer d'autres vies.’
(Alfred Jarry, ‘Le Surmâle’, p. 158, in ‘Oeuvres’, cfr supra, vol. III.)
Zie voor verdere bibliografie en interessante thesis: Michel Carrouges, ‘Les
Machines Célibataires’, (Arcanes '54).

Pederastie / pedofilie
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‘...le libertinage, mon enfant, le seul libertinage, passion portée à l'extrême en lui.
Mon père trouve dans ses écoliers de l'un et l'autre sexe, des objets que la dépendance
soumet à ses penchants, et il en profite...’ (M. de sade, ‘Justine’, 2o version, Pauvert
'57.)

Phallus
1. Aanbidding, curieuze nota. ‘(In the catholic Church), phallic saints were also
created, tor instance St Foutin, by assimilation of the name of Pothin, first bishop
of Lyons, to the verb foutre.’ (Aangehaald in Taylor, ‘Sex in History’, Ballantine
p. 254.)
2. Valse phallus (Godmiché). Mary is strapping on a rubber penis: ‘Steely Dan
from Yokohama’, she says, caressing the shaft. Milk spurts across the room.
(...) She shoves the boy's legs over his head and works it up his ass with a series
of corkscrew
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movements of her fluid hips. She moves in a slow circle, revolving on the axis
of the shaft. (...) ‘Hurry up, please’, she says, ‘The milk is getting cold.’
(Burroughs, ‘Naked Lunch’, p. 87-88.)
1. Cfr. Wall, ‘Sex and Sex Worship’, (Ed. Mosby, St Louis, 1919).
2. Zie de ‘galante’ literatuur der 18o eeuw in Frankrijk, der 19o in Duitsland en
Engeland en de Sade.

Polygamie & groepen
1. Troïlisme. ‘Some men insist on going to bed with two girls at a time.’
(Greenwald, The Call-Girl’, p. 162.)
2. Harem. Cfr 1001 nacht en andere ‘oosterse’ galante verhalen.
3. Groepsformaties. ‘Elisabeth sur le dos était établie au bord du lit. Delbène,
étendue dans ses bras, s'en faisait branler le clitoris. Flavie, à genoux, les jambes
sous le lit, la tête à la hauteur du con de la supérieure, la gamahuchait et lui
pressait les cuisses. Au-dessus d'Elisabeth, Sainte-Elme, le cul sur le visage de
cette demière, présentait en plein son con aux baisers de Delbène, que Volmar
enculait de son clitoris brûlant. On m'attendait pour compléter le groupe.’ (M.
de Sade, ‘Juliette’, vol. I, p. 35.)
1. Lo Duca, ‘Histoire de l'érotisme’ - ‘les 90 positions’, (Pauvert '59).
Kama-Sutra en co.
2. Mickey Dikes, ‘Sarabande for a Bitch’, (Olympia '56).

Profanatie
‘I have been (fucked) by a male friend in Church (...), such places add a peculiar zest
to adultery.’ (Anon., ‘Lady Beatrice’, aang. in ‘Pomography and the Law’, p. 217.)
‘On jouit des principes qu'on inculque, mille sentiments divers sont flattés en voyant
les autres se gangrener à la corruption qui nous mine.’ (M. de Sade, ‘Juliette’, vol.
I, p. 73.)
P. Klossowski, ‘La Révocation de l'Edit de Nantes’, (Ed. de Minuit '57 en '59).
E. de Gengenbach, ‘Judas ou le Vampire Surréaliste’, (cfr Supra).
Daniel P. Mannix, ‘The Heil Fire Club’, (Four Square Books).
Gisèle Laurent, ‘Les sociétés secrètes érotiques’, ‘A History of Orgies’; Isou,
‘Histoire de la Volupté’, mémoires van Romi.
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Sanatisme
1. De zwarte mis. ‘Cierges noirs, un matelas, deux chaises sur lesquelles on pose
une pierre d'autel. Une femme nue ou les jupes relevées s'étend sur l'autel. Un prêtre,
revêtu d'habits sacerdotaux, pose sur elle le calice et commence l'office. Le baiser
que le prêtre a coutume de donner à l'autel est remplacé par un baiser obscène suivi
parfois de la possession complète.’ (Morelle, ‘Histoire de la Sorcellerie’, Masse,
Paris '46, p. 84-85.) ‘Après les chatouillements voluptueux d'Eleusis et les litanies
des blasphèmes et la consécration luciférienne et crucifiante, eut lieu la communion
sacrilège, cérémonie démoniaque et lubrique, où l'on donne le baiser au sexe de la
femme en état de spasme et d'extase luxurieuse et délirante. C'est la communion dans
le viol de la Vierge Noire et dans celui de l'Hostie. Les cuisses de Flory s'écartèrent
et son ventre servit de nappe de communication et mes lèvres s'avancèrent pour
baiser, au sein de la fleur, le triangle de chair tiède et l'hostie tout imprégnée de sa
sueur moite. Et j'avalai l'hostie, et mes lèvres burent quelque chose comme un mélange
de lait et de sang de cérise.’ (Gengenbach, ‘Judas’, p. 129.)
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2. Incubi & succubi. ‘Un grand nombre d'entre les diables étaient paillards et lascifs
et recherchaient les femmes et les filles: ce sont les démons incubes (de in-cumbo:
se coucher sur). D'autres, de sexe féminin, se plaisaient à exciter les maris dans le
lit conjugal, les moines dans leurs cellules: ce sont les démons succubes (de
sub-cumbo: se coucher sous).’ (Morelle, ‘Histoire de la sorcellerie’, p. 95.)
1. J.-K. Huysmans, ‘A rebours’, (rééd Plon '57).
H.T.F. Rhodes, ‘La Messe Noire’, (trad. B. Noël; Ed. Pierre Horay, Paris).
2. R. Dubal, ‘La psychanalyse du diable’ + bibliografie, (Corrêa '53).
M. Fourré, ‘La nuit du Rose-Hôtel’, (NRF '50).
R. Barjavel, ‘Les enfants de l'ombre’, (Portulan '46).
J. de Boschère, ‘Derniers poèmes de l'Obscur’, (Sagittaire '48).
Gherasim Luca, ‘Le vampire passif’, (Ed. de l'Oubli '41).
Jan Molitor, ‘Asmodai in Praag’, (Pariareeks).
Seligmann, ‘Le miroir de la Magie’, (Ed. Fasquelle '56).
‘A History of Witchcraft’, (uitg. onb.).
‘Documents towards a History of Witchcraft’, 3 delen, (beperkte uitgave, privé
'57, New York).

Satyriasis
1. Geslachtsorganen, a. Penis. ‘Never in my life had I seen such a pole. I swear
to God that it was at least 12 inches long at the very minimum, and as thick as
the handle of a tennis racket.’ (Mickey Dikes, ‘Sarabande for a Bitch’, cf supra,
p. 131.)
b. Clitoris, ‘...et, préparant la voie étroite avec sa langue de rose, la libertine se
colle sur moi, m'enfonce son clitoris dans le cul...’ (M. de Sade, ‘Juliette’, vol.
I, p. 35.)
2. Potentie. ‘L'on découvrit alors que les 12 combattant totalisaient 197 exploits
qui n'avaient rien de commun avec ceux des huissiers, et l'on procéda à de
savantes mensurations dont le résultat donna une longueur de 93 pouces, ce qui,
traduit en langage décimal, accuse 2m.51. La couronne fut posée sur la tête du
lauréat: il avait brillé dans 27 combats.’ (Anon., ‘Milord l'Arsouille’, L'Ecrin
Secret, 5o Série, Paris '61.)
1. Lo Duca, ‘Histoire de l'Erotisme’, gebruikt ‘tribadisme’ om de door de Sade
beschreven variante, gevolg van een hyperontwikkelde clitoris, weer te geven.
‘Tribas: grieks voor wrijven: vrouw die ontucht met vrouwen pleegt; vgl.
Sapphismus, Amor Lesbicus; de handeling heet “tribadie” of “tribadisme”.’
(naam woordenboek?) Forberg, ‘Manuel d'Erotologie’, zie ‘De figuris Veneris’,
chap. VI, haalt dat ‘wrijven’ aan i.v.m. de masturbatie bij de vrouw, en met het
gebruik van de ‘godmiché’ (die hij ‘olisbos’ noemt) terwijl hij Amor Lesbicus
gebruikt voor vrouwelijke homosexualiteit, zoals ook Lucien van Samosate in
‘Dialogues des courtisanes’ (zie ‘Dissertations de Lucien’, Bibl. des Curieux,
1909, p. 13 of de hereditie bij Les Phares, Paris '45, p. 19-20).
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2. Alfred Jarry, ‘Le surmâle’, (uitg. Fasquelle) of in ‘Oeuvres Complètes’,
(onvolledig: Monte Carlo s.d.).
Frank Harris, ‘My life and loves’, vol. 2 tot 5 (cfr Supra).

Taal
1. Coprolalie. Theorie wordt door M. de Sade herhaaldelijk uiteengezet.
2. Scatologie. ‘Mais sache que les Youpins te chient dans la gueule et y pissent
ensuite pour bien faire dégouliner. Les Youtres te déploquent dans le trou du
cul (...), les
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Youtres t'enculent, te pissent et te chient dans ton sale groin de cochond puant.’
(‘Brief aan Céline’, in ‘L'Ecole des Cadavres’, van Céline, Denoël '38, p. 17.)
3. Lyrisme. Tristesse dans ma bouche! Amertume gonflant, / Gonflant mon pauvre
coeur! Mes amours parfumées / Adieu vont s'en aller! Adieu couilles aimées!
/ O sur ma voix coupée adieu chibre insolent! (Jean Genet, ‘Le condamné à
mort’, in ‘Oeuvres’, vol. II, p. 180. N.R.F. '51.)
4. Irreverentie. ‘Dans la côte assez dure de Golgotha, il y a quatorze virages.
C'est au troisième que Jésus ramassa la première pelle. Sa mère, aux tribunes,
s'alarma. Le bon entraîneur Simon de Cyrène, de qui la fonction eût été, sans
l'accident des épines, de le ‘tirer’ et lui couper le vent, porta sa machine. Jésus,
quoique ne portant rien, transpira. II n'est pas certain qu'une spectatrice lui
essuya le visage, mais il est exact que la reporteresse Véronique, de son Kodak,
prit un instantané. (Alfred Jarry, ‘Spéculations’, in ‘Oeuvres’, (cfr supra).

Transvestitisme
‘She went over to his appartment and he was in bed. She got in with him and he had
on long silk stockings, a garter belt, panties, a bra with falsies. They had sex, with
her playing the masculine role, assuming the male position as it were. (Aangehaald
door Dr. Greenwald, ‘The Call Girl’, Ballantine Books '58, p. 119.)
Zie de studie die bij Pauvert zal verschijnen in de ‘B.I.E.’ met volledige
bibliografie.

Urolagnia
‘(Elle) s'empara des deux vits et veut les branler dans une jatte de punch qu'elle vient
de préparer, afin, dit-elle, d'avaler le foutre. - Je n'y consens, dit l'abesse (...), qu'aux
conditions que Juliette y mêlera son urine. Je pisse; les putain boivent, les hommes
les imitent.’ (M. de Sade, ‘Juliette’, vol. I, p. 131.)
Lord Auch, ‘Histoire de l'Oeil’, (fr. supra).

Voyeurisme
‘Elle eût de force, et sans le moindre remords, et bien au contraire avec un plaisir
total, maintenu écartées pour lui, de ses deux mains les cuisses de Jacqueline, s'il
avait plu à Sir Stephen de la posséder, au lieu seulement de la regarder à travers la
cloison à claire-voie, comme il avait fait.’ (Pauline Réage, ‘Histoire d'O’, p. 234.)
Eugénie. ‘- Oh! Dieu! La délicieuse niche! Mais pourquoi toutes ces glaces?’
Mme de Saint-Ange. - C'est pour que, ‘répétant les attitudes en mille sens divers,
elles multiplient à l'infini les mêmes jouissances aux yeux de ceux qui les goûtent
sur cette ottomane. Aucune des parties de l'un ou de l'autre corps ne peut être caché
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par ce moyen: il faut que tout soit en vue’; ce sont autant de groupes rassemblés
autour de ceux que l'amour enchaîne, autant d'imitateurs de leurs plaisirs, autant de
tableaux délicieux, dont leur lubricité s'enivre et qui servent à la compléter elle-même.
(M. de Sade, ‘La philosophie dans le boudoir’, Pauvert '54, p. 36.)
Hugo Raes, ‘De vadsige koningen’, (Bezige Bij '61).
Lord Auch, ‘Histoire de l'Oeil’, (cfr supra).
Henry Miller, (passage over Van Norden in Tropic of Cancer' en p. 32-37 in
‘The World of Sex), Barbusse, Le Feu (cfr supra).
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Algemeen
‘Mechialogie’ van P.J.H. Debreyne (Traité des péchés contre les 6o en 9o
commandements du décalogne et de toutes les questions matrimoniales. Suivi
d'un abrégé ‘d'Embryologie sacrée’. Exclusivement destiné au Clergé), Ed.
Poussielgne-Rusand, Paris 1846).
In ons taalgebied is weinig of niets verschenen, buiten werk van o.a. Hugo Raes,
Hugo Claus, René Gijsen, Simon Vinkenoog en Paul Rodenko (de ‘1001 Nacht’
en ‘Helse Vertelsels’).
Fotoalbums: ‘Kama Kala’ en ‘Roma Amor’.
Naslagwerken: Kinsey, Stekel, Hesnard, Reik, Freud, Krafft-Ebing.
‘Bilderlexikon der Erotik’ (10 delen, Verlag für Kulturforschung, Hamburg
‘eerste deel verschenen. Blijkt uitgebreide herbewerking van Fuchs’ encyclopedie
in 3 delen te zijn).
‘Love's Picture Book’ (4 delen, Ed. Veta, Kopenhagen '60).
‘Dictionnaire de Sexuologie’, (Pauvert '62).
Als reeksen worden Pauvert's ‘Bibliothèque Internationale d'Erotologie’ en Olympia
Press' ‘The Traveller's Companion’ aanbevolen.

Klassieke werken:
Vatsya, ‘The Kama-Sutra’, (Engelse vert., Fontaine d'Or, Paris '60 en Olympia
Press '61).
Enver Dehoi, ‘L'érotisme des mille et une nuits’, (Pauvert '60).
Forberg, ‘Manuel d'Erotologie’, (Arcanes '53).
Brantôme, ‘Vie des dames galantes’, (div. uitg.).
Ovidius, ‘Ars Amandi’, (div. uitg.).
G.R. Taylor, ‘Miroir de la Tauromachie’, (G.L.M., Paris '38).
Arétin, ‘Sonnets luxurieux’, (La Renaissance Italienne '52).
Arétin, ‘Ragionamenti’, (La Nef d'Argent '50).
Georges Bataille, ‘L'érotisme’, (Ed. de Minuit '57).

De beste catalogi komen van:
‘Le Terrain Vague’, 23-25 rue du Cherche-Midi, Paris-6o, France.
‘Le Palimugre’ (Pauvert), 15, rue Visconti, Paris-5o.
‘Le Livre Precieux’, 10 rue de Vaugirard, Paris.
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armando, sleutelaar, vinkenoog | uitleiding: het taboe tentoon
De lezer van deze speciale aflevering van Gard Sivik zal ondertussen hebben
begrepen, dat het niet mogelijk was antwoorden te vinden en te publiceren op alle
vragen die men zich naar aanleiding van het taboe kan stellen. Zeker vond men die
niet in het blad ‘Taboe’ in 1961 verschenen en na het zesde nummer verdwenen,
nòch waren ze aan te treffen in de twee met foto's geïllustreerde speciale
‘TABU’-nummers van het Duitse maandblad ‘Magnum’. De redacteur van dat blad,
Dr. Karl Pawek, ging ook in Nederland rond met een vertrouwelijke lijst van taboes,
die hij in zijn blad becommentarieerd had willen zien. Hij richtte zich uitsluitend
tot fotografen; de lijst volgt hieronder - door een toeval kwam hij in het bezit van
Gard Sivik. Toen hem in Amsterdam het schema van de tentoonstelling ‘TABOE’
(hieronder gepland) werd getoond, nam Dr. Pawek er slechts node kennis van - ook
in het Duitsland van de onsterfelijke grootvader Konrad Adenauer denkt men alle
taboes te kennen - en riep vervolgens uit: ‘Aber so etwas darf man doch nicht
publizieren!’
Zijn inventarisatie:
Welche Tabus sind in unserem gesellschaftlichen, moralischen, politischen,
konfessionellen Denken wirksam?
1. Tabu des Privateigentums, des Geldes: Repräsentation der Banken, Sicherheit
versprechende Bauten, die Vomehmheit des Geldes, distinguierte
Direktionsräume.
2. Tabu der Arbeit: Flaneure, Clochards - im Gegensatz dazu Jubilare der Arbeit.
3. Tabuisierte Frauenrechte, überhaupt die Stellung der Frau ist tabu.
4. Häszliche, grausame Kinder (das ‘liebe Kind’ ist tabu).
5. Juden als Tabu (jüdische Menschen in der Gesellschaft).
6. Tabu der Demokratie, der Parteien.
7. Tabuisierte Menschen: Albert Schweitzer.
8. Spanien: das Land der Tabus.
9. Tabus im Ostblock: die Partei ist tabu (Aufschriften, Transparente: die Partei
hat immer recht!). Die Regierenden sind tabu.
10. Tabu der Vertriebenen: Wiedervereinigung, Ostgebiete, Oder-Neiszelinie,
Vertriebenenkundgebung mit sichtlichem westlichem Wohlstand. Der
Vertriebenen-Funktionär
11. Tabus der doppelten Moral, Verlogenheit in den sexuellen Fragen, körperliche
Tabus.
12. Gibt es optische Tabus? Was darf man nicht publizieren? a) das Grauenhafte,
die grausame Katastrophe, den aufgeschlitzten Menschen, den Sterbenden - b)
den moralisch zerstörten und verkommenen Menschen.
13. Jugend als Tabu, die Lüge von der besonderen jungen Generation. Optik:
primitives oder dummes Verhalten der Jugend.
14. Tabu ‘Die erwachenden Völker’. Wozu erwachen sie? Zur abgelegten Kultur
des 19. Jahrhunderts, zu billiger Zivilisation. Optik: Neger mit Zivilisationskram.
15. Tierliebe, Tierschutz ist tabu. Die Kuh in Indien.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tabu in Deutschland: Man musz die Kultur fördern!
Tabus der Deutschen: die ‘ewigen Werte’.
Tabuisierung der modernen Kunst, der Moderne überhaupt.
Alles was Hitler verfolgt hat, war nach 1945 tabu: die Juden, die Moderne, die
Demokratie, die Kirche.
Tabuisierte Berufe: Priester, Arzt, Richter - Optik: entabuisierende Photos von
diesen Berufen.
Der technische Fortschritt ist tabu, Atom, Weltraumforschung.
Tabus in der Weltpolitik, Hautfarbe, Rasse.
Sauberkeit ist tabu - Gegensatz: bekömmliches Leben in Schmutz.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wissenschaft ist tabu, ebenso der Fachmann (Optik: Der Fachmann!).
Alte Tabus: Fratzen, Demonen an Kirchen, Chorgestühlen.
Die ‘soziale Einstellung’ ist tabu, die Gleichheit der Menschen, das Gemeinwohl.
Tabus beim Essen: man iszt z.B. keinen Hund.
Tabuisierende Institutionen: Aufsichtsräte des Funks und des Fernsehens.
Tabu Psychoanalyse.
Tabu Medizin. Kann sie heilen? Tabu: ‘Ärztliches Ethos’ (oder Geldverdienen).
Tabus in der ‘rationalen’ Wirtschaft: Würde, Dekor, Repräsentation, gute
Umgangsformen.

Geen enkele Nederlandse fotograaf kon Magnum van dienst zijn; zeer zeker zullen
zij willen medewerken aan de tentoonstelling, het taboe betreffende, waarvoor op
het ogenblik naar een geschikt terrein wordt gezocht. Ons stond eerst voor de geest
het EXPO-terrein bij Brussel, maar de overheid bleek niet bereid het Atomium tijdens
de feestelijke opening per megaton-bom te doen ontploffen - hiermee een einde
makend aan het kloterig imperialisme, dat al enkele jaren het beeld van Brussel en
omgeving beheerst - noch voelde men voor de import van Katangese en Nieuwguinese
koppensnellers, die het publiek voortdurend zouden dienen op te schrikken.
Bovendien bleken de goede verbindingen, en de acoustiek, niet geschikt voor het
door ons gestelde doel: van het tentoonstellingsbezoek een eenmalig avontuur te
maken, dat zou kunnen eindigen in crematoria, zelfmoordstadions en bloedbaden
(voorgesteld: de 100 meter vrije opengereten rugslag).
Gedacht wordt op dit ogenblik een door de architect Richard Buckminster Fuller
te ontwerpen grote geodetische overkoepeling, waaronder elk geluid verloren gaat.
Wèl staat de mogelijkheid open, het teweeggebrachte geluid door middel van speciale
luidsprekers, aangebracht in de riolen van de wereldstad in de omgeving waarvan
de tentoonstelling permanent dreigend gehouden zal worden, duizendvoudig te
weerkaatsen, vooral in de hogere trillingsfrequenties. Het aantal doven en
krankzinnigen zal zeer zeker toe horen te nemen, willen de organisatoren van de
taboe-expositie na verloop van enige tijd kunnen spreken van een beginnend succes.
Binnen de overkoepeling het labyrint, waarvan Arrabel spreekt in een van zijn
korte toneelstukken. Daarbinnen meerdere zalen, in enkele waarvan grofbesnaarde
fabrieksmeisjes werken, die een doordringende stank verspreiden. De N.V. Verkade
(Zaandam) kan uit haar ervaring het een en ander meedelen. Via speciale veetreinen
arriveren de argeloze mannelijke bezoekers, onderweg geburgemeesterd en op andere
manieren gemolesteerd.
Bij de hoofdingang, waar de bezoekers van al hun geld worden ontdaan - de
vermakelijkheden zijn verder gratis, de niet-overlevenden krijgen hun
teraardebestelling of andere verdwijning der stoffelijke overschotten ook gratis
aangeboden - een hulde aan Sigmund Freud: bovenop een Totempaal van enorme
afmetingen zijn portret dat een sprekende gelijkenis vertoont met het gehavende
gezicht van de homosexuele morfinist Montgomery Clift. Vlak onder diens
adamsappel - het eerste lichaamsdeel in de bijbelse geschiedenis, dat tot taboevorming
leidde - twee vrouwenborsten van bovenmenselijk formaat, bij voortduring getorst
door twee ontmande sonnettenschrijvers. Aan de basis van de paal twee grote testikels,
zo levend mogelijk nagemaakt, harig, stinkend, vuil en bij aanraking reagerend:
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krimpend, groeiend. Eveneens bij aanraking van de testikels blaast de paal stoom af,
die als vettige druppels op de bezoekershoofden neerdaalt.
Eenmaal binnen, radeloos geworden door de sluippaden van het labyrint, wordt
de bezoeker voor een keuze gesteld. Hij kan drie wegen inslaan, en de volgende
richtingwijzers kiezen: Toiletten, Brandweer, Politie. D.w.z. de auditieve, visuele of
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sensuele benadering tot de idee taboe. Een zekere overlapping is toegestaan, zelfs
noodzakelijk voor hen die alle zintuigen tegelijk willen gebruiken. Het taboe staat
niet toe, dat men zich afsluit, afwendt of afkerig voelt. Ook u niet, lezer van deze
ontwerp-catalogus.
Taboe zijn de dingen waarover men niet spreekt, die men in woord, gebaar, gedachte
nalaat of ontkent. Hierop wordt dus de nadruk gelegd t.z.t. Het plan is voor het gemak
onderverdeeld in meerdere hoofdstukken, die vaak afwisselend, soms monotoon
zullen blijven hameren op de idee er wèl aan te denken, het wèl aan te horen, er wèl
over te spreken. Het valt nader te bezien, in hoeverre de gebruiksaanwijzing over de
verschillende zalen zal kunnen worden onderverdeeld.
Treden wij naar binnen: achter microfoons en monitors mannelijke en vrouwelijke
zaalwachters, die nauwlettend de bezoekers gadeslaan, en dankzij psychologische
opleiding, tatc en mensenkennis hun zwakten onmiddellijk kunnen analyseren.
Vrouwelijke bezoekers krijgen door een mannenstem, mannelijke door een
vrouwenstem de meest gruwelijke beledigingen toegeworpen, afgewisseld met de
meest intieme gedachtenlezende, liefkozende troetelwoorden. Daarnaast komen uit
de microfoons voortdurend irriterende stemmen, vieze liederen zingend (de
Marseillaise, het Wilhelmus, de Brabançonne, Mylord) en de aanwezigen in woord
en gedachte met elkaar paren latend; stemmen die de bijbel komisch intoneren, en
andere kinderachtige amusementen waarmaken, als daar zijn: het boeren, het dronken
hikken, het gapen en geeuwen, het windenlaten en andere bioscoopgeluiden,
nagemaakt zowel als echt.
Al dwalende, voor zover de geneugten dit toelaten, wordt het geluid versterkt op de enkele, meer lugubere afdelingen na, waar een volkomen stilte geboden is en verlangzaamd of versneld, wat vooral bij de volksliederen een onverwacht effect
sorteert. Bovendien worden via subliminal perception de tien geboden aan elke
bezoeker, die het waagt rondom zich te kijken, ingeprent, maar dan omgekeerd: gij
zult doden; gij zult de vrouw van uw naaste begeren, etc. Onheilspellend licht,
hard/zacht, schel in de ogen, en wind van onder maakt de bezoeker zijn aanwezigheid
tot een drukkende last. Meest aantrekkelijk: de afdeling pornografie en ander
onpubliceerbaars, onreproduceerbaars (zelfs in dit nr. van Gard Sivik, helaas).
Wreedheden, op mens en dier, de natuur en god begaan, in afbeeldingen van nu en
vroeger, uit oorlog en concentratiekampen, uit hongergebieden, Hiroshima, Nagasaki.
Ook tentoongesteld: pornografische instrumenten uit de politiemusea, totnogtoe
taboe voor iedereen behalve voor dienaren der taboeïstische orde, en uit particulier
bezit; tekeningen, boeken, foto's, films met steeds als achtergrondgeluid: gillende
schreeuwende, hijgende, obsceniteiten spuitende mannen- en vrouwen, castraten- en
homo-stemmen. Hier ook, om pornografie bij te lezen, een hoekje met stoelen en
lampen waarvan de zittingen, rugleuningen en kapjes zijn gemaakt uit getatoueerde
mensenhuid, op sterk water in bloemvaasjes staan ter lering en verpozing foetussen
van mens en dier in diverse stadia van ontwikkeling. Ook andere misvormingen,
afwijkingen en vreselijke mutaties staan en liggen hier in moderne vitrines, onder
hoogtezonlicht (misschien wordt nieuw leven verwekt) uitgestald, en opgezet.
Wij draaien films als Nacht und Nebel van Alain Resnais, fragmenten uit de eerste
èn laatste Luis Bunuel-films, gecensureerde filmfragmenten, fragmenten van
oorlogsfilms en instructiefilms van de legers uit Oost en West - bijv. ‘De Vuurdoop’
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voor Nederlandse soldaten die in Indonesië moesten vechten - met lessen
bajonet-steken, close-combat en karate.
Plafond en muur van de afdelingen pornografie en gruwel zijn volgebouwd met
tatouages, mensenhuid, levende ogen, opgeprikt als insecten.
De afdeling moord en zelfmoord bezigt en bezingt de lust van leven en dood.
Brieven
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van zelfmoordenaars (weer uit genoemde musea), alle moord- en
zelfmoordmogelijkheden via overzichtelijke wandtableaus duidelijk aangegeven,
wapens te kust en te keur, rattenkruit - gratis proeven s.v.p. - en arsenalen chemicalia.
De slachtoffers der laatste jaren zijn opgespaard en in de aangetroffen houding
hierheen getransporteerd; voor zover mogelijk met de wapens nog in de hand, borst
of buik.
Ook de afdeling genotmiddelen en vergiften biedt de geïnteresseerde bezoeker
een keur van natuurlijke en kunstmatige chemicalia. Gifgassen: onder eigen
verantwoordelijkheid mag men van het Algerijnse front onttrokken busjes ‘Sarin’
en andere Duitse moordende gassen openen en verspreiden. Een bacteriologische
oorlog voert iedere bezoeker in het klein, hij ziet zijn eigen ledematen zwellen,
blauwpaars of zwart worden, branden en verlammen - daarentegen voor degeen die
op de juiste knop drukt: opium kan ter plaatse worden gerookt, heroïne ingespoten,
cocaïne gesnoven en marihuana gerookt.
Een LSD-25 kuur maakt u enkele uren lang krankzinnig, terwijl ook andere
proefnemingen met psychotica, hallucinogenen en psylocibine gratis worden verricht.
De brainwashingtanks zijn voor iedereen toegankelijk. U krijgt hier gelegenheid
anonieme brieven te schrijven, en uw gedachten en verlangens aan een doofstomme
psychiater te openbaren. Trekhonden en blinde mijnpaarden lopen overal, naast
heilige zwerende koeien willoos rond, evenals de meest afzichtelijke mismaakten,
te voorschijn gehaald uit geheime sanatoria, instituten en andere staatsopbergplaatsen.
Het is iedereen toegestaan ritjes te maken met invalidenwagentjes; op een gegeven
ogenblik zal iedereen trouwens gebruik moeten maken van de hier in overvloed
aanwezige proteses; een afdeling ‘plastische chirurgie’, noodzakelijk te passeren op
weg naar de (voor sommigen niet-bestaande) uitgang maakt u in enkele bloedende
en zeer pijnlijke oogwenken tot een ander.
Liefde: aan de hand van de Verkade-meisjes, die de meest gruwelijke ziekten
onder de walgelijke leden dragen, worden de verschillende kamasutra-posities (meer
dan 31) uitgelegd en onderwezen; uitsluitend in praktijklessen, de theorie maakt men
aan de muren mee. Bewoners van andere continenten, met genitalia ontleend aan
Oosterse en Arabische mythologieën, bewijzen hier de onhoudbaarheid van
verschillende vooroordelen - in de onderafdelingen homosexualiteit, sadisme,
masochisme, bestialiteit, incest en andere perverse anomalia kan e.e.a. bedreven
worden - in kamers voorzien van lach- en huilspiegels. Voor een volledig
instrumentarium van leer, koper, huid, staal is gezorgd - meer dan genoeg ruimte
voor bedden, banken, speciale lig-zit- en hangtoestellen, kuipbaden en dwangbuizen.
Vanzelfsprekend ligt hier in de nabijheid de afdeling, van waaruit gekken op u worden
losgelaten. Valluiken, booby-traps, landmijnen etc. bevinden zich in de wandelgangen,
die u tenslotte, uitgeput, maar eer ander mens geworden, verder brengen.
Na een ondiep modderbad krijgt u onmiddellijk de gelegenheid uw voeten af te
vegen aar, het rood-wit-blauw, het rood-geel-zwart, of andere nationale driekleuren
op de grond uitgespreid. Kort daarop rukt men u trouwens de schoenen (soms inclusief
de voeten) van de benen, voordat u de volgende gang - glasscherven 20 cm hoog
waardoor u gerust mag (en helaas móét) waden - betreedt. U krijgt wapens toebedeeld,
waarmee u de andere bezoekers mag (en moet, uit zelfbehoud) te lijf gaan. U bent
helemaal aan uzelf overgeleverd, maar tot dat doel krijgt u dan ook handgranaten,
machine-pistolen, karwatsen en bajonetten. Schrikt u niet wanneer u een naakte
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gorilla of andere Anton Geesink voor u ziet staan; zelf kunt u kiezen tussen het
SS-uniform, concentratiekampflarden, tijgervellen, ruimtevaartpakken, of het
fantasie-gala-uniform van de B.B. Gevaarlijk speelgoed zal voor de meest volwassen
kinderen in ruime mate aanwezig zijn.
Van de te nuttigen maaltijden (hondevlees, kattevlees, rattevlees) is een deel
uiteraard
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met cyaankali, strychnine en arsenicum bereid. Van de drank vitriool mag (en moet)
een ruim, ook extern, gebruik gemaakt worden. Laat u zich het plezier, uw glas over
het hoofd van uw buurman om te gooien, zeker niet ontgaan.
Voor de hoge bezoekers en zij die daar interesse voor hebben, is er een afdeling
Vorstenhuizen, waar films voorradig zijn met o.a. vorstelijke personen in SA-uniform,
als drinkebruders in Zuid-Amerika en Parijs, als toegewijde minnaars in Tanganyika.
De medische afdeling stelt de ter plaatse op de een of andere wijze lichtgeraakte of
zwaargewonde bezoekers tentoon. De anatomische proeven, op hen uitgevoerd, zijn
voor iedereen toegankelijk. Let echter op het spatten van het bloed en het uitglijden
van het mes.
Ook dum-dumkogels kunnen hier op hun uitwerking worden beproefd (de afdeling
oorlogje spelen, met als verbijsterend slot: het drukken op het kobalt- of
neutronenknopje is hier dichtbij), en de resultaten van andere wapens en instrumenten
te bezichtigen. Voor de esteten en hun estetica is er grote zaal A-kunst, dada, afval,
nieuw-realisten, informelen, toevalsprodukten en de industriële schilderkunst van
Lorjou en Gallizio. Over faecaliën, zelf in glazen toiletten te produceren, hoort men
nu te struikelen; de urinoirs zijn sinds ettelijke jaren niet geledigd, u waadt
behoedzaam door de uitscheiding van hen die u voorgingen.
Chocolade-vla - nog steeds in de afdeling estetiek - gulpt in een voortdurende
stroom uit antieke, gipsen namaakbillen. Men kan hiervan nuttigen, het wordt zelfs
aangeraden door de leiding - op bepaalde tijden wordt de chocolade door echte
uitwerpselen vervangen.
Deze opsomming is uiterst summier. Wij hebben gezwegen over de kanker, pest en
andere massa-media. Een groot aantal verrassingen moet natuurlijk tot de dag der
opening worden verzwegen wanneer de autoriteiten van red en dead in groten getale
zullen toestromen om het zoveelste wereldwonder te openen. De hiervoren beschreven
actualiteiten geven maar een kleine indruk van het grote aantal institutionele
vernederingen, dat de westerling anno nu nog kan ondergaan. De leden van ingewijde
kringen (vrijmetselaars, vreemdelingenlegionairs, kloosterbroeders, Kring-leden,
multimiljonairs, experimentele dichters en hun post-erieuren) zullen van hun masker
worden ontdaan; hun reputaties op allerlei mogelijke manieren door chantage,
zwendel, moord, diefstal en verkrachting ter plaatse onthuld. Een groot deel der
bezoekers wordt nl. via subtiele kidnapping aangebracht. Binnen het kader van deze
unieke expositie, waartoe wij eenieder reeds nu uitnodigen, bestaan geen verschillen
in rang en stand, noch eerbied, respect of onderscheid.
De prostitutie in alle leeftijden, sexen, standen en gedaanten wordt vrijelijk
beoefend, aan den lijve, op papier, allegorisch en gewelddadig. De gepantserden en
andere generalissimo's zullen worden verminkt, de gevoeligen gekwetst, de twijfelaars
hardhandig vermaand, de betweters vernederd en vertrapt. Een grote taak wacht ons
allen.
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onder 1 hoedje

taboe van een woord | of in het huis van de gehangene
Het woord galg is taboe in het huis van de gehangene. Het is te pijnlijk voor de
nabestaanden herinnerd te worden aan de smaad een hunner aangedaan. In hun
solidariteit met het opgeknoopte familielid zullen zij elke toespeling op het dodelijke
werktuig niet alleen als een posthume aanmerking op de dode doch ook als een
waardering van zijn gezin en omgeving ervaren. Men staat gewapend tegenover het
werktuig en meer - want de galg is het symbool geworden van alles dat leidde tot
het minder eerbare levenseinde van de dierbare. Ook de benaming van de daad wordt
taboe verklaard - er wordt niet over gesproken, zelfs niet in abstracto, want alles
herinnert aan de smaad die men zichzelf door de onregelmatige dood van de
huisgenoot voelt aangedaan. Soms zal dit soort solidariteit leiden tot een kleineren
van de misdaad, soms misschien tot een soort solidariteit met mensen die dezelfde
misdaad begaan.
Dit is een schuldige solidariteit.
Wanneer Ben Wolken in het R.K. literaire tijdschrift Roeping schrijft: ‘Het woord
fascisme betekent niets meer’, dan heb ik het gevoel, dat hij bezig is met
taboevorming. Hij vult namelijk bovenstaande zin aan met de volgende verklaring:
‘De aanhangers van de Belgische regering die de politieke staking tegen gingen heten
fascisten, in Frankrijk heet De Gaulle evengoed als de ultraconservatieven fascisten,
de Portugese regering heet fascistisch omdat ze een moordenaar en rover de voet
dwarszet; Hongaarse opstandelingen in '56 waren fascisten, Adenauer is zwaar besmet
met fascisme, de Morele Herbewapening is fascistisch van opzet, Turken die de
Russische wapens in handen van de Syriërs niet konden waarderen waren fascisten,
Verwoerd is een fascist wegens de rassenscheiding. Eerstdaags heten de Isaëliërs
fascisten, Toynbee zou dan zelf als
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autoriteit kunnen dienen. Misschien zijn al de genoemden wel zwaar mis. Maar het
woord heeft geen redelijke inhoud meer, alleen de gevoelswaarde van een
scheldwoord’.
Men kan dit stukje natuurlijk afdoen als het geschrijf van een onnadenkend mens of
met goede wil als een slip of the pen voorbijgaan. Ongetwijfeld zou ik dit - na mijn
eerste verontwaardiging - gedaan hebben, wanneer ik het niet enige malen met
instemming had horen citeren.
Men kan kritiek uitoefenen: De ‘omdats’ die hier worden gebezigd als kenschetsing
van het door W. betwijfelde fascisme van een aantal der genoemden maken het op
zijn minst twijfelachtig of W. met zijn kennis van zaken de pen mag voeren over dit
onderwerp. Men zou het rijtje fascisten van W. nog kunnen verlengen door
toevoegingen van b.v. ‘Hitler werd fascist genoemd vanwege zijn snor en Mussolini
wordt als zodanig uitgekreten omdat hij laarzen droeg’.
Met goede wil zou men verder nog kunnen spreken van een semantisch vraagstuk;
men zou m.a.w. W. kunnen bestrijden dat een woord zijn betekenis verliest wanneer
de tijd er zich opwerpt en het laadt met een gevoelswaarde die het misschien
oorspronkelijk niet had. Als ik het geschrijf van W. onnozel zou noemen, beseft hij
dat ik niet onschuldig bedoel en als ik iemand uitscheld voor Judas dan bedoel ik
niet de andere apostel van die naam. En als ik fascist zeg bedoel ik fascist, en is dat
geen scheldwoord zonder meer. Om de inhoud van het woord fascisme uit de doeken
te doen zullen wij er een onafhankelijke derde bij halen. Ik citeer uit de Encyclopedie
van het Christendom, Protestants deel (uitgave Elsevier 1955).
‘FASCISME, in engere zin: het stelsel en de beweging onder leiding van Mussolini
in Italië in de periode sinds 1922 tot het einde van Wereldoorlog II; in ruimere zin:
de sociale en politieke bewegingen die streven naar een zgn. sterke staat, met
afschaffing van democratie en parlementarisme, verbonden met een fel aggressief
nationalisme. Wil men het fascisme historisch en sociologisch verklaren, dan moet
men letten op de gevolgen van Wereldoorlog I, de sociale economische en financiële
ontwrichting, de benarde positie vooral der middengroepen en der
plattelandsbevolking. Men kan het fascisme ook zien als een radicale tegenbeweging
tegen de voornaamste tendenzen der 19de eeuw: tegen fundamentele democratisering,
tegen de groeiende invloed en macht der arbeiders, tegen het inniger verband tussen
staat en maatschappij, tegen de internationale toenadering en samenwerking
(Volkenbond). In Italië en Duitsland veroverde het fascisme de macht, eveneens in
Oostenrijk (Dollfuss) en Japan, terwijl Spanje (Franco), Portugal (Salazar) en
Argentinië (Perón) nog zeer sterk fascistisch worden geregeerd. Naar de
levensbeschouwelijke kant wordt het fascisme gekenmerkt door de volgende
elementen:
1. een verheerlijking van het natuurlijke leven, in het bijzonder van de wil tot de
macht (-), in Duitsland van ras bloed en bodem (-);
2. de verheerlijking van het geweld en het dappere leven, voortbouwende vooral
op de theorieën van Pareto (1848-1923), die als het wezenlijke van het politieke
leven de macht en de machtsstrijd ziet;
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3. de herleving van Machiavelli's moraaltheorie, die voor de vorst (de staat) geen
andere norm laat gelden dan die van de uitbreiding en handhaving der eigen macht;
(-)
4. de volledge onderwerping van het individu aan de gemeenschap, en de
ontkenning van de rechten van het persoonlijk leven.’
Dit lijkt mij een bruikbare karakteristiek. En aan de hand daarvan zal het niet moeilijk
zijn de door W. op een hoop geworpen grootheden op hun fascisme of hun
sympathieën voor (de uitvoerders van) dit stelsel te testen. Heb ik de heer W. nu van
zijn blindheid genezen? Ik vrees van niet. Want er is meer aan de hand.
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Van de zijde van Roeping werd mij verzekerd, dat W. niet fout is noch ooit fout
geweest. Wij nemen dit aan; het woord fout heeft in dit verband een eigen inhoud
gekregen en W. zal naar die inhoud gemeten wel vrijuit gaan, wat niet zeggen wil
dat hij niet fout is. Het is mij bekend, dat er verschillende bijdragen aan Roeping zijn
aangeboden die het ‘foute’ in het geschrijf van W. aan de kaak stelden. Zij werden
(nog?) niet geplaatst. Wel geplaatst is een stuk van de heer Raming, die het met W.
eens is (zonder moeite zelfs). Hij vond alleen: ‘dat het de moeite waard zou zijn
geweest de aandacht te vestigen op de functie van het begrip fascisme als wachtwoord
in sommige kringen van linkse intellectuelen. Meer in het algemeen genomen (meent
hij) zou er een interessante studie te schrijven zijn over het verschijnsel van de
obsessionele gebondenheid aan het schrikbeeld van een in het verborgene
alomtegenwoordige wroetende vijandige Macht: communisme, fascisme, jodendom,
jezuïtendom, vrijmetselarij etc. De rancuneuze oorsprong van het doorschieten van
zulke benamingen tot magisch vijandsymbool lijkt mij evident, (zegt hij en hij vervolgt
nog) Het succes van het vijandsymbool zal dan ook minder worden bepaald door de
feitelijke intenties en posities van de tegenstander als door de vraag of de gangmakers
van het symbool kans zien het als ideologisch alibi te verkopen aan door aantal of
sleutelposities belangrijke zich onderdrukt, verongelijkt of bedreigd voelende groepen
in de samenleving.’ Opnieuw hier dus een poging het woord onbruikbaar te maken,
en tegelijkertijd wordt de bestrijding van fascistische tendenzen in de samenleving
gedegradeerd tot Don Quichotterie en worden de bestreden zaken tot windmolens
verklaard.
Een andere bijdrage in Roeping eveneens van de hand van Ben Wolken luidt als
volgt:
‘Het enige wat niet mag bij mensen van wie verder alles mag, is: fout geweest zijn
in de oorlog. De idiootste en meest perverse afdwalingen worden geaccepteerd, alleen
niet dat men, in hoe geringe mate ook, verstandhouding met de bezetter gehad heeft.
Dán is iemand voorgoed maatschappelijk, artistiek, wijsgerig (,) onmogelijk. (Die
komische komma van W. zet ik maar tussen haakjes.) Goedkoper sortering van
mensen is haast niet te bedenken.’
Welke ‘idiootste en meest perverse afdwalingen’ worden er dan wel geaccepteerd
en door wie? en behoort het fascisme niet tot aldus te kwalificeren afdwalingen? Het
komt mij voor dat het verantwoordelijk is voor de grootste misdaad van de mensheid.
Natuurlijk is de kleine meeheuler een misdadiger van geringer formaat dan de bonzen,
geringer ook van afmetingen dan menig anderssoortig misdadiger. Maar als men het
meeheulen kleineert ziet men over het hoofd dat de grote wandaden begaan konden
worden ‘dank zij’ het feit dat er zoveel meelopers waren en er te weinig weerstand
was tegen de horde. Want het gaat hier om de horde die gevaarlijker is voor de
mensheid dan de individuele misdadiger.
Geen bestrijding van het fascisme (fascisme bestaat niet het woord heeft geen
redelijke inhoud meer), wel moeten idiote en perverse afdwalingen worden bestreden.
Wie deze afdwalers zijn verduidelijkt de heer Raming als hij in Roeping zegt: ‘Wie
lansen breekt voor rebellen, ketters, immoralisten kan rekenen op lieden die klaar
staan om te applaudisseren’. Dit zijn dus de geaccepteerde misdaden. Ketters dan
zijn mensen die meningen verkondigen afwijkend van het ware geloof, wat dit dan
ook mag zijn. Immoralisten zijn lieden aan wie de (in welke kring?) heersende mores
nog niet voldoende werden geleerd. Het lijkt mij bijzonder fraai ketters voor het
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gerecht te gaan slepen of immoralisten. IDIL en andere soorten van nu betrekkelijk
onschuldige inquisitie-apparaten zouden een gouden tijd tegemoet gaan. Want er
zou toch iemand moeten zijn die de normen voor ketterij en moraal vaststelde.
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Het zou misschien wel wat gaan lijken op de bezettingstijd. De mensen die in verzet
komen kunnen dan misschien worden aangeduid als rebellen.
De NAVO is wellicht het huis waarin een aantal rechtse katholieken zich thuisvoelt.
Het veilige huis waarin Duitse fascisten glimlachend hun geweren schoonhouden
om ons te verdedigen tegen de bolsjewisten. Het huis, dat geen kritiek op Algerijnse
toestanden kan velen omdat dit het gezag van Salazar, De Gaulle en van de NAVO
ondermijnt. De NAVO die het in de huidige politieke omstandigheden niet dienstig
acht dat er ten overstaan van landen achter het ijzeren gordijn kritische aandacht
wordt besteed aan Duitse oorlogs(mis)daden. In dit huis wordt het woord fascisme
ook taboe verklaard. Het is tekenend dat onze Binnenlandse Veiligheidsdienst (die
zijn doel soms met zo kwalijke middelen ontheiligt) naar mijn weten nog nooit
fascisten voor het gerecht gebracht heeft. Er is maar één vijand vandaag: het
communisme en ieder die in hoe geringe mate ook verstandhouding heeft met die
vijand, wordt maatschappelijk, artistiek, wijsgerig onmogelijk gemaakt. En wie niet
solidair is door dik en dun is meteen ook verdacht. Zit Roeping in dit huis aan de
haard de veilige krant te lezen? Voelen de heren zich hier zo happy of zijn zij al zo
vol en vet gevreten dat elke bedreiging van hun gevormd bezit hun onaangenaam
aandoet?
Raming schrijft (Roeping, juli/augustus 1961): ‘Lastiger te verteren viel mij
Wolken's notitie op de maag over de mensen van wie alles mag behalve in de oorlog
fout te zijn geweest. Want hoewel ik mij niet geneigd voel iedere andere afwijking
te accepteren, kon ik er toch niet onderuit me als deelhebber in dat speciale
verdomboekje voor collaborateurs te herkennen. (Er zou weliswaar het een en ander
te zeggen zijn dat het feit begrijpelijk maakt en ten dele excuseert - wat niet wegneemt,
dat Wolken gelijk heeft.) Evenmin plezierig was het te moeten beseffen dat ik het
vast niet zou hebben gewaagd over deze kwestie een mond open te doen. Wie lansen
breekt voor rebellen, ketters, immoralisten kan rekenen op lieden die klaar staan om
te applaudisseren en het woord moed in de mond te nemen; maar de aantekening van
Wolken lezend proefde ik de mogelijkheid dat iemand op grond van zo'n “pleidooi”
meteen ook zelf in de fatale hoek wordt gezet - een reactie immers waarmee de op
zijn onredelijkheid betrapte zich de pijn van zelfcorrectie besparen kan.’
Zijn ‘kwaaddenkendheid’ was geen inbeelding. De Haagse Post van 24 juni 1961
bespreekt een artikel van F. Steegh over het fascisme in het vooroorlogse St Thomas.
De H.P. laat enkele toenmaals met fascistische ideeën besmette katholieke
intellectuelen aan het woord en vervolgt dan: ‘Welke inhoud andere katholieke
intellectuelen vandaag aan het woord fascisme en het recente verleden toekennen
onthulde onlangs het R.K. literaire maandblad Roeping, dat vorig jaar nog enkele
felle antifascistische bijdragen van Gard-Sivik-redacteur Piet Calis over Spanje en
Portugal opnam.’ Dan volgen de bijdragen van Wolken. Er staat ‘andere katholieke
intellectuelen’. Niemand hoeft zich onder hen te scharen als hij dat zelf niet verkiest.
Maar Raming reageert hierop met: ‘Na het anti-fascisme van de verrassenderwijs
als Gard-Sivik-redacteur ten tonele gevoerde Piet Cal is dus het pro-fascisme van
Ben Wolken. Goddank de vijand alsnog op heterdaad in het roomse kamp betrapt!’
Het roomse kamp dus. Piet Cal is is toch ook katholiek, dacht ik. Maar hij is niet
solidair. Hij levert kritiek, hij tast de door het episcopaat zo hoog geachte roomse
eenheid aan.
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Raming in het verdomboekje. Ik, na bovenstaande constatering in het andere: in
dat van de antipapist, waarin ik niet thuis hoor. Het is nl. niet mijn schuld, dat de
solidariteit in het roomse kamp zo groot is dat men zich assimileert met een
willekeurige katholiek die zijn zegje zegt.
In hetzelfde nummer waarin Wolken zijn
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overtuiging uitkraait zegt Roeping bij monde van Bernard Delfgauw: ‘ledere katholiek
bedenke dat zijn spreken of schrijven in zekere zin de kerk tegenwoordig stelt en
daarom de kerk, dat zijn de gelovigen tezamen met de Hiërarchie, kan
compromitteren.’, hetgeen wellicht contre coeur een erkenning inhoudt van dit
solidariteitsbeginsel. Men kan het er mee eens zijn of niet, maar deze solidariteit
bestaat, zelfs tot diep in de historie; men leze wat het katholieke deel van de
Encyclopedie van het Christendom zegt over b.v. Galileo Galilei. Toegegeven wordt,
dat het beruchte decreet van het H. (heilige) Officie veel kwaad heeft gedaan aan de
verhouding tussen geloof en wetenschap. Maar, zegt het artikel, wat er gebeurde was
disciplinair van aard (m.a.w. bevelen moeten gehoorzaamd worden desnoods tegen
het geweten in) en de beslissing was niet onfeilbaar (het dogma der onfeilbaarheid
is van later datum).
Een ander voorbeeld van solidariteit onder roomskatholieken speelde zich onlangs
af met de katholieke romancier-journalist Jos Panhuysen. In een katholiek
jongerenblaadje werd van hem door een collega bij het Binnenhof gesuggereerd, dat
hij onder schuilnaam pornografie zou publiceren. Panhuysen komt in het geweer,
zoekt zijn recht bij katholieke bladen en tijdschriften, maar deze weigeren zijn verweer
op te nemen. Vuile was wordt niet buiten gehangen. Waarmee de zaak tot een
katholieke zaak wordt gemaakt, die Panhuysen dán niet meer in een neutraal blad
kan brengen omdat hij daar als roomse rel zal worden gesmuld. De katholiek
assimileert zich dus met de aangevallene (in vele gevallen ook met de foute) omdat
een openlijke erkenning van fouten in eigen kamp als een zwakte van het katholicisme
wordt ervaren. De vuile was van een katholiek wordt dan katholieke vuile was.
Solidariteit komt meestal voort uit een minderwaardigheidscomplex. Er vindt
kliekvorming plaats terwille van de steun die men elkaar kan geven. Tien mensen
noemt men doorgaans een kliek, 10.000 noemt men een beweging, maar het kenmerk
van de kliek is juist de solidariteit door dik en dun, solidariteit met rotgenoten welke
mening zij ook verkondigen. Maar is deze solidariteit niet gericht op macht alleen
en is zij daarom niet in wezen antidemocratisch?
Is fascisme dan een onder katholieken veel voorkomend verschijnsel? F. Steegh
wijdt in zijn al genoemde artikel aandacht aan de periode 1931-1940 waarin veel
leden van de R.K. Studentenvereniging St Thomas lid waren van DINASO (Dietsch
Nationaal Solidarisme) een beweging die extreem antidemocratische en antisemitische
denkbeelden huldigde. Steegh is geneigd het rechtse extremisme onder katholieken
toe te schrijven aan de patriarchale ideeën der R.K. kerk. Misschien heeft hij gelijk.
Maar laat ik tenslotte het katholieke deel van de al meer geciteerde Encyclopedie
van het Christendom het woord geven over fascisme.
‘In de meest algemene zin’ (is fascisme - zegt dit artikel) iedere stroming die met
uitschakeling der democratische bestuursvormen tijdelijk of blijvend streeft naar een
autoritair of dictatoriaal regiem op nationale grondslag. Wil er echter sprake zijn van
fascisme in de meer eigenlijke zin, dan moet dit streven gedragen worden door de
gedachte, dat de gemeenschap (volk, staat) meer is dan een veelheid van samenlevende
individuen doch een werkelijk geheel, een organisme met eigen wezen en werking,
waarvan de enkelingen en groepen de delen vormen. Hiermede hangt samen dat het
fascisme gewoonlijk onder een of andere vorm een corporatieve opbouw nastreeft
van het maatschappelijk leven. Het tracht langs deze weg eigenbelang en groepsbelang
uit te schakelen als leidend beginsel der samenleving. Beoogd als permanent systeem,
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gaat het fascisme in de regel samen met een totalitaire staatsopvatting, een
overspannen nationalisme en imperialistische tendenzen. Zo in Italië, Duitsland,
Japan en eveneens in Argen-
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tinië (Perón). Bedoeld als overgangsvorm tracht het gewoonlijk slechts in een periode
van maatschappelijke of politieke onmacht door middel van een ‘sterk gezag’ een
crisistoestand te overwinnen. In deze zin wordt wel het regiem van Dollfuss in
Oostenrijk, van Franco in Spanje, in een enkel geval ook van Salazar in Portugal als
fascistisch gekenmerkt. Deze regeringen verschillen van het Italiaanse voorbeeld
echter in wezen, daar zij principieel de ideologie van de totalitaire staat verwerpen.’
Franco is dus geen fascist, Dollfuss was het niet, Salazar geen fascist. Zij verwerpen
principieel de ideologie van de totalitaire staat. In katholieke kring is men blijkbaar
voortreffelijk ingelicht over de bedoelingen van de heren. Maar kan men na (hoeveel?)
jaren van dictatuur in Spanje en Portugal nog in ernst neerschrijven dat de
bewindhebbers aldaar principieel de ideologie van de totalitaire staat verwerpen?
Men doet het onder het imprimatur van de hoge geestelijkheid. ‘Het fascisme, in de
zin van een nieuwe politieke verschijningsvorm, (zegt de encyclopedie, katholiek
deel, verder) die opkomt waar de democratie tekort schiet is in zich niet verwerpelijk.
Zij is een staatsvorm als andere, op zichzelf genomen zedelijk indifferent, en wanneer
zij uitgaat van de juiste visie op de mens in zijn verhouding tot de gemeenschap kan
zij in bepaalde omstandigheden voor een bepaalde tijd nuttig zijn om geordende
verhoudingen te scheppen. In deze zin is fascisme niet meer dan een dictatuur,
gedragen door bepaalde bevolkingsgroepen, die zich vastberaden inzetten om aan
een noodsituatie het hoofd te bieden.’
Zedelijk indifferent, welk een objectiviteit. Fascisme is niet meer dan een dictatuur
- ook niet minder dacht ik - en dictatuur vindt men blijkbaar in ‘het roomse kamp’
niet verwerpelijk, wanneer zij maar uitgaat... enz.
Zou men eenzelfde objectiviteit in acht nemen tegenover b.v. liberalisme,
socialisme, communisme? Men kijke het na in de hier al veel geciteerde encyclopedie.
Nee, het katholicisme voelt zich blijkbaar het beste thuis in een fascistisch geregeerde
staat. Dan moet de man aan het hoofd wel katholiek zijn, natuurlijk. Dit schrijven
katholieken die hun kerk tegenwoordig stellen, met wie men als katholiek solidair
moet zijn terwille van de katholieke eenheid. Begrijpelijk, dat het woord fascisme
niets meer te betekenen mag hebben, dat het van zijn inhoud wordt ontdaan. Taboe.
Otto Dijk

redactiewijziging
Wanneer tijdschriftredacteuren, door het serveren van bittertafel-geruchten in een
weekblad, speculeren op de kleverige bijval van precies dát deel van de vaderlandse
reactie, waartegen zij zich in hun tijdschrift afzetten, verliest zo'n tijdschrift naar
mijn gevoel de helft van zijn gezicht. Wat er van de andere helft overblijft wordt dan
op zijn gunstigst: revolte als vrijetijdsbesteding.
Het karakter van de necrologieën over kunstenaars, zoals die de laatste tijd in de
Haagse Post zijn verschenen van de hand van mederedacteuren als Sleutelaar en
Armando, maakt het mij dan ook onmogelijk langer deel uit te maken van de
redactiegroep van Gard Sivik.
28 januari 1962
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Commentaar volgt in nummer 25. - Red.

Gard Sivik. Jaargang 5

